
 

 
 

 
Gezamenlijk natuurbeheerplan van  

Natuurpunt Beheer vzw en de Stad Aalst 
 

Kluizenbos 
 

(Aalst, Affligem) 
 

Aanvraag 
oktober 2020 

versie 3 met datum 05-05-2021 
dossier ANB 

 
 

auteurs: Carlos D’Haeseleer 
 in nauwe samenwerking met  

het beheerteam en de Stad Aalst 

    
Coxiestraat 11 – 2800 Mechelen 

Tel: 015-29 72 20 – fax: 015-42 49 21 
Info@natuurpunt.be – www.natuurpunt.be 

  

http://www.natuurpunt.be/


Natuurbeheerplan Kluizenbos 

 

2  Natuurpunt Beheer vzw 

Inhoudsopgave 
1 Administratieve gegevens ................................................................................................... 3 

1.1 Naam natuurgebied ...................................................................................................... 3 

1.2 Verkenningsnota ........................................................................................................... 3 

1.3 Deelnemende percelen ................................................................................................. 3 

1.4 Doelmatigheidstoets ..................................................................................................... 4 

1.5 Naam en adres van de beheerder ................................................................................ 4 

2 Inventarisatie ..................................................................................................................... 12 

2.1 Geologie en reliëf ........................................................................................................ 12 

2.2 Bodem ......................................................................................................................... 12 

2.3 Hydrografie ................................................................................................................. 13 

2.4 Landschapshistoriek .................................................................................................... 13 

2.5 Biotische gegevens ...................................................................................................... 15 

2.5.1 Vegetatiegegevens ............................................................................................... 15 

2.5.2 Faunagegevens ..................................................................................................... 17 

2.6 Beheereenheden, standaardfiches en kwaliteitsfiches .............................................. 19 

3 Beheervisie en -doelstellingen .......................................................................................... 20 

3.1 Beheervisie voor het globaal kader ............................................................................ 20 

3.1.1 Gebiedsvisie ......................................................................................................... 20 

3.1.2 Vegetatiedoelen ................................................................................................... 21 

3.1.3 Doelstellingen fauna............................................................................................. 22 

3.1.4 Doelstellingen onroerend erfgoed ....................................................................... 23 

3.1.5 Toetsing doelstellingen in functie van beschermingsstatuut .............................. 23 

3.2 Beheerdoelstellingen voor de deelnemende terreinen ............................................. 24 

3.2.1 Ecologische functie ............................................................................................... 24 

3.2.2 Economische functie ............................................................................................ 24 

3.2.3 Sociale functie ...................................................................................................... 26 

4 Beheermaatregelen ........................................................................................................... 28 

4.1 Overzicht beheermaatregelen .................................................................................... 28 

4.1.1 Eenmalige maatregelen ....................................................................................... 28 

4.1.2 Terugkerende maatregelen .................................................................................. 31 

4.2 Soortgericht beheer fauna en flora ............................................................................ 37 

4.2.1 Vleermuizen ......................................................................................................... 37 

4.2.2 Amfibieën ............................................................................................................. 37 

4.2.3 Exoten ................................................................................................................... 37 

4.2.4 Aanvraag ontheffing voor het doden van dieren ................................................. 38 

4.3 Afweging in functie van zorgplicht .............................................................................. 39 

4.4 Aanvraag in functie van vergunningen en ontheffingen ............................................ 39 

5 Opvolging ........................................................................................................................... 41 

5.1 Basismonitoring .......................................................................................................... 41 

5.2 Waterpeilen ................................................................................................................ 41 

5.3 Indicatorlijst ................................................................................................................ 41 

  



Natuurbeheerplan Kluizenbos 

 Natuurpunt Beheer vzw  3 

1 Administratieve gegevens 
 

 

1.1 Naam natuurgebied 
 
Kluizenbos 
 
Bijlage 1.1.1: kaart ligging 
Bijlage 1.1.2: kaart ruimer globaal kader 
 
 

1.2 Verkenningsnota 
 
De verkenningsnota voor Kluizenbos werd goedgekeurd op 11 september 2018 met  
registratienummer NBP-OV-18-0015. 
 
Bijlage 1.2: goedgekeurde verkenningsnota 
 
 

1.3 Deelnemende percelen 
 

Gemeente Afdeling Sectie Nummer Oppervlakte (ha) Ambitieniveau Eigenaar-
beheerder 

Aalst Erembodegem A 235/F 0,0540 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 235/G 0,7800 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 235/H 1,0730 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 235/Z 1,3116 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 247/B 0,7040 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 249/D 3,9330 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 249/E 0,2980 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 249/F 0,4835 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 249/L 1,4754 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 250/C 0,4390 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 250/D 0,0065 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 251/D 7,7000 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 251/E 0,2720 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 251/F 0,1295 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 251/G 0,2395 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 251/H 0,1130 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 251/K 0,0827 Type 4 NPB 
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Affligem Hekelgem A 6/B 1,7050 Type 4 NPB 

Aalst Erembodegem A 252 0,6380 Type 3 Stad Aalst 

Aalst  Erembodegem A 250 0,0519 Type 3 Raes-Cieters 

Aalst Erembodegem A 251/M 0,1967 Type 3 Raes-Cieters 

 

   totale oppervlakte:  21,6863 ha 

 
Bijlage 1.3a: deelnemende percelen 
Bijlage 1.3b: toelating CBS Aalst 
Bijlage 1.3c: huurcontract Raes-Cieters 
 
 

1.4 Doelmatigheidstoets 
 
Natuurpunt Beheer vzw vraagt aan ANB om de doelmatigheidstoets voor alle gronden binnen 
het globaal kader van de goedgekeurde verkenningsnota uit te voeren. 
De gewestplanbestemming van het globaal kader bestaat grotendeels uit Natuurgebied. Een 
deel is Parkgebied.  
 
 

1.5 Naam en adres van de beheerder 
 
Het terrein wordt beheerd door:  

Natuurpunt Beheer vzw 
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 
Tel: 015-29 72 20 
natuurbeheer@natuurpunt.be 
 
en voor perceel Aalst A252 
Stad Aalst  
Administratief centrum 
Werf 9, 9300 Aalst 
Tel: 053-77 9300 
info@aalst.be 
 
Contactpersonen 
Liesbeth Longueville, Diensthoofd Planning, Stadsvernieuwing en Wonen 
Inge Singelyn, Milieudienst Stad Aalst 
Jens De Bruycker, Milieudienst Stad Aalst 

 
De consulent verantwoordelijk voor dit dossier is: 

Carlos D’Haeseleer 
Tel: 015-29 72 31,  
Gsm: 0490-57 20 61 
carlos.dhaeseleer@natuurpunt.be 

mailto:natuurbeheer@natuurpunt.be
mailto:info@aalst.be
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Het beheerteam 
Het natuurgebied wordt beheerd door het beheerteam voor het gebied. Dit bestaat uit 
volgende personen: Peter Luyten, Koen De Maere en Wim Van Grieken. Het komt regelmatig 
samen. Het beheerteam heeft ook een verantwoordelijke. Hij is de contactpersoon voor dit 
gebied: 
 

Verantwoordelijke beheerteam  
Wim Van Grieken 
Kluisdreef 4, 17890 Affligem 
wvangrieken@telenet.be 
Tel: 0477-40 78 41 
 
 

1.6 Aanvullende situering van het ruimer globaal kader 
 

1.6.1 Biologische waarderingskaart 
Het centrale gedeelte van Kluizenbos, het historisch bosdeel, is aangeduid als biologisch zeer 
waardevol, met bostypes van va, qa en qs, aangevuld met +lhb. Een beperkt deel van het 
ruimer globaal kader wordt als biologisch waardevol, biologisch waardevol met zeer 
waardevolle kenmerken en als biologisch weinig waardevol met waardevolle kenmerken 
aangeduid. Het gaat hier voornamelijk om lhb, pa, hp* en bl. Hier zijn ook kleine 
landschapselementen aan toegevoegd.  
 
Bijlage 1.6.1: biologische waarderingskaart 
 

1.6.2 Afbakening VEN 
Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2003 voor de afbakening van 
het VEN werd het grootste deel van het gebied onder de naam “Het Kluisbos” aangewezen als 
GEN.  
 
Bijlage 1.6.2: VEN-afbakening  
 

1.6.3 Ruimtelijke bestemming 
1.6.3.1 Gewestplanbestemming 
De gewestplanbestemming voor het ruimer globaal kader bestaat volledig uit groengebieden, 
namelijk Natuurgebied en Parkgebied. Er bevindt zich geen agrarisch gebied binnen het ruimer 
globaal kader. 
 
1.6.3.2 Bijzonder plan van aanleg (BPA) 
Binnen het ruimer globaal kader zijn geen BPA’s goedgekeurd.  
 
1.6.3.3 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
Binnen het ruimer globaal kader zijn geen RUP’s in onderzoek of goedgekeurd.  
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1.6.3.4 Herbevestigd agrarisch gebied 
Binnen het ruimer globaal kader is geen herbevestigd agrarisch gebied opgenomen. 
 
Bijlage 1.6.3: ruimtelijke bestemming, gewestplan  
 

1.6.4 Onroerend erfgoed 
1.6.4.1 Beschermd landschap, dorpszicht en monument 
 
Op 24 januari 1985 werd de Kluiskapel met omgeving respectievelijk beschermd als 
monument en dorpsgezicht. Bij deze bescherming werden enkel de algemene voorschriften 
van het gewestplan, de ruimtelijke ordening en de voorschriften van instandhouding van 
monumenten, landschappen en dorpsgezichten van toepassing.  
 
1.6.4.2 Vastgesteld landschapsrelict 
Op 7 februari 2011 werd de ankerplaats Kluisbos, Faluintjes en Abdij van Affligem definitief 
aangeduid. Het algemeen belang dat de aanduiding verantwoordt, wordt door het 
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden 
gemotiveerd: (tekst overgenomen uit het besluit). 
 
Natuurwetenschappelijke waarde 
Het reliëf van de ankerplaats bestaat uit een snelle afwisseling van heuvelkammen met zachte hellingen en brede 
valleien, karakteristiek voor het gebied tussen Zenne en Dender. De natuurwetenschappelijke waarde binnen 
het gebied wordt in hoofdzaak bepaald door de aanwezigheid van ecologisch waardevolle oude bossen met 
typische flora en enkele voor het landschap beeldbepalende beekvalleitjes waaronder de meanderende 
Molenbeek in het gebied de Faluintjes met haar zijbeken. De naam Steense Beek verwijst naar de aanwezigheid 
van kalkzandsteen in de ondergrond, die door de abdij op verschillende locaties werd ontgonnen. Aan de voet 
van de steilrand van het Kluisbos bevinden zich enkele bronnen met kalkhoudend water. Het gebied bevindt zich 
op de overgang van de leemstreek naar de zandstreek, die duidelijk herkenbaar is en een markante 
terreinovergang vormt in het landschap. De leemgronden zijn zeer vruchtbaar.  
 
Historische waarde 
De Sint-Pieters- en Paulusabdij van Affligem werd in 1083 gesticht door ridders en verkreeg in 1086 de 
bevestiging van de wereldlijke en kerkelijke instellingen. De abdij werd opgericht op het grondgebied Meldert, 
aan een kruising van wegen die aan de rand van een woud lagen dat zich uitstrekte richting Moorsel en Meldert 
en die men het Ascerholt noemde. De abdij werd strategisch ingeplant op het grensgebied tussen Vlaanderen en 
Brabant en had de pacificatie en ontwikkeling van dit grensgebied tot doel. Bovendien was de abdij een 
economisch belangrijk centrum, waardoor ze uitgroeide tot een van de belangrijkste abdijen in de Lage Landen. 
Gedurende haar bestaan werd de abdij verscheidene malen vernield en heropgebouwd, de laatste maal 
gebeurde dit na de Franse revolutie. De heropbouw van de abdij startte toen pas in 1868. Van de oorspronkelijke 
middeleeuwse gebouwen zijn er nu slechts enkele sporen overgebleven, zoals de ruïnes van de abdijkerk uit 
1128. Het Bisschoppenhuis is de voornaamste getuigenis van de abdij voor het Franse bewind. 
Het huidige Kluisbos ten westen van de abdij, was op de Kabinetskaart van de Ferraris aangeduid onder de 
benaming 'Afflighem Bosch', het werd tijdens de Franse revolutie bijna totaal ontgonnen, doch een deel was 
maar kortstondig in ontginning, zodat het snel weer aangroeide tot het huidige Kluisbos. De valleibosjes en 
broekbossen werden hierbij vrijwel volledig gespaard en in hoofdzaak de nattere gronden werden her 
aangeplant. Het beheer in het bos bestond tot de 18de eeuw voornamelijk uit middelhoutbeheer met hier en 
daar een hakhoutperceel, waarbij langs deze hakhoutpercelen en dreven gras gesneden werd. Dit beheer zorgde 
ervoor dat het bos in stand gehouden werd als een open bos. In tegenstelling tot het oorspronkelijke bos 
verscherpte de grens tussen het bos en het cultuurland sterk door bemesting en het verdwijnen van het 
hakhoutbeheer. 
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De huidige Kluiskapel gelegen aan de Kluisdreef werd in 1758 gebouwd, doch in 1835 werd het bouwvallige 
gedeelte (het schip) gesloopt zodat nu alleen het hoofdkoor overblijft en een toen nieuw gebouwd portaal. De 
Kluiskapel bouwt voort op een Kluis of Cella die teruggaat tot de 8ste eeuw en dat toebehoorde aan de abdij van 
Lobbes. Nabij deze kapel is er een bron midden in het bos. Aan deze bron worden helende eigenschappen 
toegeschreven. Het oudste deel van de Kluiskouter wordt gekenmerkt door een nog gave, smalle en langgerekte 
percelering. Het gebied de Faluintjes ten noorden van de abdij betrof op de Kabinetskaart van de Ferraris 
eveneens een nog uitgestrekt boscomplex (Coventshouw Bosch), dat deel uitmaakte van dit Affligembos. Het 
toponiem 'Kloosterbos' dat men terugvindt op de topografische kaarten is hierbij een verwijzing van de 
verbondenheid van dit gebied met de abdij. De dreven die het gebied doorkruisen werden in 1637 door de abdij 
aangelegd bij de wederopbouw van de abdij. Vandaag beperkt de bebossing in dit gebied zich tot de beekvalleien 
en enkele nog overblijvende verspreide bosjes.  
Ander bouwkundig erfgoed binnen de ankerplaats is het waterkasteel van Moorsel dat een renaissance waterslot 
met neerhof betreft, gelegen in een ommuurd park in landschapsstijl op de zuidflank van de Eksterenberg. Het 
kasteel werd in 1521-1526 gebouwd als slot van de heerlijkheid Moorsel, in opdracht van de abt van Affligem. In 
1564 kwam het in handen van de graven van Hoorne en in 1636 werd het tot baronie verheven. In die periode 
werd het kasteel grondig onder handen genomen, doch de algemene indeling bleef bewaard. 
Belangrijk voor de geschiedenis van de streek is echter ook de hopteelt. De teelt en handel in hop gaat hierbij 
zeker terug tot de 16de eeuw, waarbij reeds in 1516 de Sint-Rochusgilde werd opgericht als gilde van de 
hophandelaars. Sint-Rochus werd hierbij gekozen als beschermheilige van de hopteelt, de aanwezigheid van de 
Sint-Rochuskapel aan de Nedermolenstraat te Meldert verwijst hiernaar. Deze teelt was bovendien zo belangrijk 
voor de streek dat de opbrengst in de 17de eeuw meer was dan de helft van de Europese opbrengst. Samen met 
de streek rond Poperinge bleef dit gebied tot in de 19de eeuw een van de twee belangrijkste hopcentra in 
Vlaanderen en zijn ze dit in feite nog steeds hoewel de teelt in beide streken nu zo goed als verdwenen is. Deze 
verdwijning werd vooral ingezet sinds de helft van de twintigste eeuw door de toenemende concurrentie uit het 
buitenland en door de arbeidsintensiteit die deze teelt nog weinig rendabel maakt.  
 
Esthetische waarde 
De ligging van de abdijen op heuvels maakt dat zij als baken fungeren in het landschap, waardoor het 
openhouden van de zichten of vistas op deze bakens heel belangrijk is. De aanwezigheid van grote boscomplexen 
in een open landschap met blok- tot strookvormige percelering en de afwisseling van weiden, akkers en 
bospercelen maken dat het landschap gecompartimenteerd is. De valleitjes die in het landschap voorkomen zijn 
relatief diep ingesneden. Het waterkasteel te Moorsel vormt een mooi ensemble van kasteel met park. Er komen 
nog steeds verschillende percelen voor waarop de vroeger zo roemrijke en door de metershoge staken 
beeldbepalende hop geteeld wordt.  
 
Sociaal-culturele waarde 
De Sint-Pieters- en Paulusabdij was in het ancien régime uitgegroeid tot de belangrijkste abdij van de Lage Landen 
en is momenteel de enige Vlaamse benedictijnenabdij die bijna duizend jaar na haar stichting nog steeds door 
benedictijnen wordt bewoond. De abdij beschikt over een zekere befaamdheid omwille van haar culturele 
uitstraling en rijke verzameling van munten, handschriften en kunstvoorwerpen. In de abdij werden talrijke 
belangrijke persoonlijkheden begraven waaronder Antonius Sanderus in 1664, die bekend was omwille van zijn 
gedetailleerde afbeeldingen van kastelen en abdijen, maar ook talrijke leden van de hertogelijke familie die hier 
reeds sinds de 12de en 13de eeuw begraven werden. Aan de Kluiskapel kan men een bron terugvinden, die 
volgens het volksgeloof naast geneeskracht voor blinden, ook vruchtbaarheid bevorderend eigenschappen 
toegeschreven wordt. De hopvelden welke meestal op zand- en leemgronden met een gunstige drainering 
aangetroffen worden, waren zeer talrijk aanwezig in dit gebied, gezien het tot de belangrijkste hopcentra in 
Europa en Vlaanderen behoorde naast Poperinge. De bierbrouwers (vroeger de abdijen) gebruikten al van 
oudsher de hopbel met zijn bittere etherische olie lupuline om de aangename bittere smaak aan het bier te 
geven. Naast de abdijen ging de hopteelt echter ook een belangrijke rol spelen voor de bierbrouwers in de streek 
maar ook voor de Brusselse bierbrouwers, die hun hop uit de streek introkken. Het belang van de hopteelt voor 
het gebied wordt benadrukt door de hopheilige Sint-Rochus, waarvoor een kapel opgetrokken werd langs de 
Nedermolenstraat. Het Affligems abdijbier speelt nog steeds een belangrijke rol voor het imago van het gebied.  
 
Ruimtelijk-structurerende waarde 
Het gebied bevindt zich op de overgang van de leemstreek naar de zandstreek, die door een snelle afwisseling 
van heuvelkammen met zachte hellingen en brede noord-zuidgerichte beekvalleien duidelijk herkenbaar is en 
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een markante terreinovergang vormt in het landschap. Deze beekvalleien zijn hierbij meestal bebost. Op het 
hoogste punt van deze ankerplaats ligt de Abdij van Affligem, een imposant gebouwencomplex dat tot ver in de 
omgeving te zien is door haar verheven ligging. De abdij vormt hierdoor een baken met sterke uitstraling op de 
streek. 
De Faluintjes, die ten noorden ervan gelegen zijn, liggen voornamelijk onder weiland met hier en daar een 
bosperceel en akkers waarop de nog voor de streek typerende hop geteeld wordt. De Faluintjes worden 
gekenmerkt door een golvend reliëf dat afdaalt naar de beekvalleitjes. De belangrijkste beek is de meanderende 
Molenbeek die richting Moorsel stroomt, waar men het imposante waterkasteel van Moorsel aantreft. Een ander 
imposant gebouwencomplex in het gebied is de abdij Maria Mediatrix die aan de rand van het Kluisbos en 
Kluiskouter op de Potaardeberg gelegen is. Deze abdij ligt langsheen de Kluisdreef, waar men in het zuiden van 
deze dreef ook de Kluiskapel, met een klein gehucht van eenvoudige huisjes aantreft. 
De Kluiskouter is een open ruimtecorridor met lokaal gaaf gebleven smalle langgerekte percelering en is vrij 
scherp begrensd ten opzichte van het gesloten Kluisbos. De noord-zuidgerichte steilrand (Kluisdreef) is eveneens 
een markante terreinovergang binnen deze ankerplaats. De dreven die bij de heropbouw van de abdij aangelegd 
werden zijn nog steeds sterk structurerend voor het gebied. Het landgebruik heeft in het gebied een sterke 
samenhang tussen de natuurlijke gesteldheid en het bodemgebruik, waardoor het op enkele kleine 
uitzonderingen na als grondgebonden mag bestempeld worden.  

 
Bijlage 1.6.4.1: onroerend erfgoed 
Bijlage 1.6.4.2.1: besluit beschermd landschap Kluizenkapel 
Bijlage 1.6.4.2.2: besluit landschapsrelict Kluisbos, Faluintjes en Abdij van Affligem 
 

1.6.5 Habitatrichtlijngebied 
Het gebied werd niet aangeduid als habitatrichtlijngebied.  
 

1.6.6 Vogelrichtlijngebied 
Het gebied werd niet aangeduid als vogelrichtlijngebied. 
 

1.6.7 Life-project 
Er is geen huidig of eerder Life-project van toepassing. 
 

1.6.8 Soortenbeschermingsprogramma’s 
Binnen het ruimer globaal kader zijn geen gekende vindplaatsen aanwezig van soorten voor 
waarvoor een soortenbeschermingsprogramma is goedgekeurd.  
 

1.6.9 Natuurrichtplan 
Binnen het ruimer globaal kader is geen natuurrichtplan van toepassing. 
 

1.6.10 Landinrichtingsproject 
Binnen het ruimer globaal kader is geen landinrichtinsproject van toepassing. 
 

1.6.11 Natuurinrichtingsproject 
Binnen het ruimer globaal kader is geen natuurinrichtingsproject van toepassing. 
 

1.6.12 Ruilverkaveling 
Binnen het ruimer globaal kader is geen ruilverkaveling van toepassing. 
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1.6.13 Ruimtelijke structuurplannen 
 
1.6.13.1 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Aalst 
In het richtinggevend deel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Aalst wordt de 
zone ‘Het Land van Asse’ voorzien als een bosontwikkelingsgebied.  
In dit gebied wordt binnen de landschappelijke randvoorwaarden gezocht naar plekken om 
de bestaande bossen te vergroten en daartussen verbindingen te creëren. Hiermee wordt het 
beeld gerealiseerd van een rustig en bosrijk gebied rond de stad. De bestaande bossen 
Kluisbos, Nieuwe Molen, Ten Bos, Ressebeke en verder naar het oosten Kravaalbos en 
Herenbos vormen hiervoor de basis. Dit verhoogt de potenties van het gebied voor 
laagdynamische recreatie (wandelen, fietsen). Het gebied loopt door op het grondgebied van 
Affligem, Asse en Opwijk. 
Met het natuurbeheerplan Kluizenbos werken wij mee aan de doelstellingen van het 
bosontwikkelingsgebied. In dit beheerplan is vooral de vernatuurlijking van de bestaande 
bossen en, zij het beperkt, bosuitbreiding voorzien.  
 
Bijlage 1.6.13.1: gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur Aalst 
 
1.6.13.2 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Affligem 
In het richtinggevende deel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Affligem, staat in 
het hoofdstuk “Gewenste natuurlijke structuur” een item over bosgebieden en parken als 
groene longen voor Affligem.  
 

Ondanks de vaststelling dat in Affligem heel wat bossen, kleine landschapselementen, ... zijn 
verloren gegaan, zijn er nog verschillende waardevolle bossen en groengebieden aanwezig. In 
de verschillende beekvalleien bevinden zich naast minder waardevolle populierenbosjes ook 
diverse alluviale bossen. De belangrijkste gebieden zijn het Kluisbos, het loofbos in de vallei 
van de Steensemeersbeek en de Weimeersgracht. het loofbos in de vallei van de 
Koudenbergbeek, de bosjes ten westen van de Molenberg, de bosjes aan Fossel, de bosjes in 
Essene aan Eksterberg, bosjes in de vallei van de Kerlemeersgracht. Het populierbos aan de 
Steenbakkerij, het loofbos aan de vallei van de Dender in de buurt van de Steenbakkerij, bosjes 
in Teralfene aan de spoorlijn, het loofbos nabij de Okaaibeek en enkele bosjes en graslanden 
in de vallei van de Bellebeek. 
De samenhang van de bosstructuur en het netwerk van kleine landschapselementen en 
populieraanplantingen spelen een belangrijke rol als verbindingsfunctie. De waardevolle 
bossen en groengebieden moeten in eerste instantie worden beschermd en op termijn 
worden versterkt zodat hun rol als groene long in dit dicht bebouwde gebied verder kan 
worden gevaloriseerd. Het netwerk van kleine landschapselementen moet worden 
beschermd en uitgebouwd. Dit veronderstelt het behoud van de bestaande 
landschapselementen en het aanplanten van nieuwe kleine landschapselementen. Deze 
elementen dienen de verschillende lokale en bovenlokale gebieden voor natuur met elkaar te 
verbinden. Op deze manier zijn de natuureilanden met elkaar verbonden en wordt 
uitwisseling van plant- en diersoorten mogelijk gemaakt. Dit komt de biodiversiteit ten goede.  
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Met het natuurbeheerplan Kluizenbos werken wij mee aan de doelstellingen van het bosont-
wikkelingsgebied. In dit beheerplan is vooral de vernatuurlijking van de bestaande bossen en, 
zij het beperkt, bosuitbreiding voorzien.  
 
Bijlage 1.6.13.2: gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur Affligem 
 
1.6.13.3 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen 
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van Oost-Vlaanderen worden volgende zaken 
vermeld:  
Het land van Aalst-Merchtem (220 150) 

- vrijwaren resterende open ruimten door weren en bufferen van bewoning en 
infrastructuur; 

- accentueren van de landschappelijke structuur door benadrukken van de perceptieve 
kwaliteiten van het reliëf en de valleien 
 

Het Denderbekken  
- In dit gebied situeren zich volgende natuuraandachtszone 

Kluisbos Aalst 
 
1.6.13.4 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant 
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant wordt weinig aandacht besteed 
aan Affligem, dat behoort tot het land van Asse. 
 

1.6.14 Andere beschermingsmaatregelen 
 
1.6.14.1 Strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos:  
Midden in de Vlaamse Ruit, op de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, op een 
boogscheut van Brussel en grenzend aan de stad Aalst en het kleinstedelijk gebied Asse, ligt 
een verborgen parel: een open ruimtegebied, rijk aan cultureel erfgoed en met sterke 
natuurwaarden. Dit open ruimtegebied staat echter onder grote druk en die druk zal alleen 
maar toenemen als de bevolking in de omliggende woonkernen verder groeit. Suburbanisatie 
zorgt voor toenemend ruimtebeslag en versnippering van de open ruimte. Tegelijkertijd moet 
diezelfde open ruimte doelstellingen realiseren rond klimaatadaptatie en -mitigatie, 
voedselvoorziening, biodiversiteit, recreatie en leefbaarheid. 
Verschillende partners hebben de krachten gebundeld om samen, in het kader van het 
strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos, een oplossing aan te reiken voor 
deze uitdagingen door de kwaliteitsvolle ontwikkeling van het open ruimte gebied in relatie 
tot de bebouwde kernen. 
Landschap van Erembald tot Kravaalbos is een strategisch project ter uitvoering van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV). Het project werd geïnitieerd door het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme. 
Het project wordt gefinancierd door Vlaanderen, de Provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-
Brabant, de stad Aalst en de gemeenten Affligem, Asse en Opwijk. Daarnaast engageren 
verschillende partners zich, inhoudelijk en financieel om mee uitvoering te geven aan het 
actieprogramma. 
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Er wordt ingezet op een kwalitatieve ontwikkeling van het randstedelijke gebied, rekening 
houdend met het belang en de waarde van de open ruimte. De bestaande open ruimte wordt 
niet enkel behouden, maar ook verder ontwikkeld en ingericht om er de kwaliteit, de 
betekenis, de bruikbaarheid en de duurzaamheid van te verbeteren. 
‘Restruimtes’ worden mee opgenomen in het groot netwerk van open ruimte. Deze 
‘restruimtes’ worden kwalitatief ingevuld. 
De vallei van de Dender is samen met haar sterk vertakt netwerk van beekvalleien 
structuurbepalend in de groenpool. Integraal waterbeheer wordt hier ondersteund en de 
relatie tussen rivier/beek en vallei versterkt. 
In de deelzone stadsrandbos Erembald wordt, in de nabijheid van de stad Aalst, ecologische 
bosuitbreiding gerealiseerd aansluitend bij bestaande bossen in functie van 
natuurontwikkeling en –verbinding. 
In de groenpool komen natuurgebieden in droge en natte omstandigheden voor. Het behoud 
en de ontwikkeling van de diversiteit en de herkenbaarheid van de landschappen wordt 
versterkt. 
Structurerende reliëfcomponenten blijven aanwezig. 
Met dit deelproject wordt de kwaliteit van het habitatrichtlijngebieden Osbroek en 
Wellemeersen en van de VEN-gebieden Kluisbos en Vallei van de Dender versterkt. Het 
project draagt bij aan de ontwikkeling van een sterk natuurnetwerk. 
 
Vanuit het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ werd het initiatief 
genomen om een samenwerking op te zetten tussen de abdijgemeenschap, de gemeente 
Affligem en de stad Aalst om samen te werken aan de opwaardering van de Abdij Affligem en 
het omgevende abdijlandschap. 
Als ‘abdijlandschap’ beschouwen de projectpartners van het strategisch project de contouren 
van de aangeduide ankerplaats ‘Kluisbos, Faluintjes en abdij van Affligem’, aangevuld met de 
contouren van het GNOP-gebied ‘Omgeving Domentse Bossen – Bleregem’, ook wel 
‘Koudenbergbeekvallei’ genoemd. De Abdij Afflligem ligt op het scharnierpunt tussen deze 
deelgebieden. 
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2 Inventarisatie 
 

2.1 Geologie en reliëf  
 
Het Kluizenbos is onderdeel van het vastgesteld landschapsatlasrelict Kluisbos, Faluintjes en 
Abdij van Affligem. Deze vaststelling is geldig sinds 7 februari 2011. Onderstaande tekst is 
overgenomen van de inventaris die opgemaakt werd als voorbereiding van de vaststelling van 
het landschapsrelict. 
 
In het eoceen (circa 55 miljoen jaar geleden) werden er mariene afzettingen van zowel 
zandige, als kleiige sedimenten afgezet, deze bevinden zich nu diep in de ondergrond. In het 
oligoceen (circa 35 miljoen jaar geleden), waren er afzettingen van het Rupeliaan en 
Tongeriaan. Deze tertiaire lagen vertonen een lichte daling naar het noorden en het oppervlak 
ervan is golvend en sterk versneden door de aanwezigheid van weerstandsbiedende kleiige 
lagen en lagen van kalkzandsteen. Nabij de Kluiskapel kenmerkt deze weerstandsbiedende 
laag zich door de aanwezigheid van een noord-zuidgerichte steilrand, met een ondergrond 
van paniseliaanse klei. In het kwartair werd een grof residu afgezet, waarbij dit het ontstaan 
gaf aan een keienvloer. Het is echter pas tijdens de laatste ijstijd in het weichseliaan (circa 
120.000 tot 10.000 jaar geleden) dat het huidige reliëf en de bodemlagen vastgelegd werden. 
Deze weichsel-ijstijd had immers een sterk nivellerende invloed op het reliëf, omdat de 
depressies door eolische afzettingen en door rivierafzettingen opgevuld werden. Het is ook in 
deze periode dat door erosieve krachten de beekvalleien verdiepten. De Molenbeek en haar 
zijbeken hebben hierbij vrij diepe asymmetrische valleien in het landschap uitgeschuurd. Bij 
de aanvang van deze ijstijd werden er aldus (niveo-)fluviatiele zandige tertiaire materialen 
verplaatst, verspoeld en vermengd, later werden de niveo-eolische afzettingen belangrijker 
om uiteindelijk tijdens het tardiglaciaal met een zuiver eolische dekmantel bedekt te worden. 
Door de meer zuidelijke en hogere ligging van deze streek bestaat de eolische dekmantel in 
dit gebied uit leemafzettingen. De dikte van deze lössafzettingen varieert met de 
reliëfverschillen en werd mede bepaald door de overheersende windrichting, namelijk 
westenwinden. Westelijke gerichte hellingen hebben hierdoor een minder dikke laag dan 
oostelijk gerichte hellingen en depressies. Deze löss is zeer vruchtbaar en meestal tot zeven 
meter dik. Het landschap dat hierbij ontstond is heuvelachtig en golvend, met heuvels die circa 
30 tot 70 meter boven de zeespiegel kunnen liggen. Deze heuvelruggen zijn oost-west gericht. 
 
 

2.2 Bodem 
 
De bodem in het Kluizenbos bestaat hoofdzakelijk uit zandleemgronden. Een kleine zone, aan 
de kapel, bestaat uit een sterk vergraven zone. 
 
Volgende bodemtypes komen voor:  
Zandleemgronden 

 Lba: droge zandleemgronden met textuur-B-horizont  

 Lcc: zwak gleyige zandleemgronden met sterk gevlekte textuur-B-horizont 

 Ldc: matig gleyige zandleemgronden met sterk gevlekte textuur-B-horizont 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10558
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10558
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 wLdc: matig gleyige zandleemgronden met sterk gevlekte textuur-B-horizont met klei-
zandsubstraat op geringe diepte < 75 cm 

 Lhc: sterk gleyige zandleemgronden met sterk gevlekte textuur-B-horizont 
 
Bijlage 2.2: bodemkaart 
 
 

2.3 Hydrografie 
 
Het Kluizenbos ligt in de Dendervallei en ligt op een hoogte tussen 20m en 35m TAW. 
Het gebied watert af via de Zomergembeek en de Beek van de lege Voshollen. 
De hoogste delen bestaan uit droge gronden en gaan over naar lager gelegen matig natte 
gronden. Lokaal zijn natte gronden met een tijdelijke waterspiegel aanwezig.  
 
Volgende natuurlijke drainageklassen komen voor in het Kluizenbos: 

 b: droge gronden 

 c: zwak geylig/matig droog 

 d: matig gleyig/matig nat 

 h: nat, tijdelijk waterspiegel 
 
 

2.4 Landschapshistoriek 
 
De eerste bewoningssporen in de streek dateren uit het jongste steentijdperk, het 
neolithicum, rond 5.000 voor Christus. Toen ruilde de jager zijn nomadenbestaan in voor een 
vaste woonplaats. De vruchtbare grond was hierbij belangrijk, evenals de beschikbaarheid van 
water. Bewijs voor dit verblijf zijn de vondsten uit het steentijdperk, waaronder stenen bijlen, 
messen, krabbers en hamers. Op de akkers tussen Waver en de Geerbeek werden talrijke 
vuursteenartefacten alsook Romeinse dakpanfragmenten en keramiekfragmenten gevonden. 
Rond 500 voor Christus bevolkten de Nerviërs het gebied. Na de stabiele Romeinse periode 
'Pax Romana', vielen rond 350 na Christus de Franken de streek binnen. Deze inval van de 
Franken was het gevolg van de grote volksverhuizingen waarbij Germaanse en Slavische 
volksstammen door Turkse en Aziatische veroveraars westwaarts gedreven werden. De 
Salische en Ripuarische Franken namen hierbij bezit van de streek. Op basis van de toponymie 
kan men afleiden dat er zich in deze streek drie Frankische gezinnen moeten gevestigd 
hebben, met name de Avo of Avilo, die het diminutief is waarvan Afflighem voorkomt, de Hako 
of Hakilo in Hekelgem en de Blaro in Bleregem. Kenmerkend voor deze nederzettingen is het 
ontstaan van meerdere woonkernen zonder dorpscentrum. 
In de 7de-8ste eeuw werd er op de plaats van de huidige Kluiskapel in het Kluisbos een 
boskapel opgericht door de abdij van Lobbes, waar een aantal monniken als kluizenaars 
leefden. Oorspronkelijk behoorde de hele omgeving rond Affligem toe aan het domein van 
Lobbes, maar werd het in de 9de en 10de eeuw ingepalmd door de heren van Aalst en 
Dendermonde en de hertog van Lotharingen. Bij de oprichting van de abdij van Affligem waren 
paltsgraaf Herman II en graaf Hendrik III samen met zijn broer Godfried, de latere hertog van 
Brabant, eigenaar van het domein. Het is dan ook onder impuls van de heren van Brabant dat 
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de abdij gesticht zou worden met als doel de opmars van de graven van Vlaanderen te 
stoppen. 
Het deelgebied Kluisbos en Kluiskouter wordt als het ware in twee gesneden door de 
Kluisdreef die op een verhoogde rug in het landschap werd aangelegd. Deze noord-
zuidgerichte steilrand wordt gekenmerkt door enkele bronnen met eerder kalkhoudend water 
aan de voet en liep vroeger midden door het 'Affligem Bosch'. Ten noordwesten van deze 
steilrand treft men aan de rand van dit bos op de Potaardeberg, de Benedictessenabdij Maria 
Mediatrix aan. Dit slotklooster met eerder recente abdijgebouwen heeft een eenvoudige tuin 
bestaande uit graslanden, bomenrijen, moestuin en boomgaard aansluitend op het Kluisbos. 
Het klooster heeft een vrij besloten karakter ten opzichte van de omgeving door de 
aanwezigheid van dichte betonafsluitingen en aanplantingen, die de boomgaard omsluiten. 
Verder treft men westelijk van deze steilrand het Kluisbos aan en enkele gras- en akkerlanden 
die afhellen in de richting van dit bos. Het Kluisbos is één van de nog belangrijkste 
overblijvende oude bossen binnen het gebied en wordt op de kabinetskaart van de Ferraris 
aangeduid onder de benaming 'Afflighem Bosch'. Het werd tijdens de Franse revolutie bijna 
totaal ontgonnen, maar groeide snel weer aan tot het huidige Kluisbos waarin nu vooral 
populier voorkomt. De valleibosjes en broekbossen werden hierbij vrijwel volledig gespaard 
terwijl op andere nattere gronden werd heraangeplant. Ondanks de kortstondige ontbossing 
heeft dit laaggelegen broekbos nog veel kenmerken van het oud bos, waaronder de typerende 
flora. Het beheer in het bos bestond tot de 18de eeuw voornamelijk uit middelhoutbeheer 
met hier en daar een hakhoutperceel, waarbij langs deze hakhoutpercelen en dreven gras 
gesneden werd. Dit beheer zorgde ervoor dat het bos in stand gehouden werd als een open 
bos. Door het huidige beheer waarbij bemesting toenam en het hakhoutbeheer verdween, 
verscherpte de grens tussen het bos en het cultuurland echter sterk. 
In het Kluisbos treft men een boskapel aan die voortbouwt op een in de 7de-8ste eeuw door 
de abdij van Lobbes opgerichte Kluis of ‘Cella’, waar monniken als kluizenaars woonden. Deze 
kapel werd opgericht op een plaats die gekenmerkt was door een heidense (Keltische) boom- 
en broncultus. Deze bron is het huidige Kluizenputje, die volgens het volksgeloof naast 
geneeskracht voor blinden, ook vruchtbaarheidbevorderend zou werken. De huidige 
Kluiskapel gelegen aan de Kluisdreef werd in 1758 gebouwd, doch in 1835 werd het 
bouwvallige gedeelte van het schip gesloopt zodat nu alleen het hoofdkoor overblijft en een 
toen nieuwgebouwd portaal. Er zijn enkele kleine, lage en eenvoudige 19de-eeuwse 
landarbeiderswoningen in de omgeving van de kapel aanwezig. 
Ten oosten van de steilrand treft men de eigenlijke Kluiskouter aan die een vrij open agrarisch 
gebied is, bestaande uit akkers en graslanden met licht golvend reliëf afhellend in de richting 
van de Steense Beek. Het oudste gedeelte van de Kluiskouter onderscheidt zich van de 
omliggende percelen door een nog gave, smalle en langgerekte percelering. De 
verbindingsweg naar de Kluiskouter is de Aalstersedreef die één van de belangrijkste 
verbindingswegen was tussen Aalst en de Abdij van Affligem en het deelgebied scheidt van de 
Faluintjes, die ten noorden van deze dreef gelegen zijn. Deze Aalsterse dreef behoort tot het 
oorspronkelijke drevenpatroon, ontstaan rond 1637, bij de heropbouw van de abdij. 
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2.5 Biotische gegevens 
 

2.5.1 Vegetatiegegevens 
 
2.5.1.1 Halfnatuurlijke graslanden 
Hc: dotterbloemgrasland   
In het gebied komt een matig ontwikkeld dotterbloemgrasland voor, dat de laatste jaren 
negatief beïnvloed wordt door de voorjaarsdroogtes.  
In de vochtigste zone van de centrale graslanden (beheereenheid KL-4 en KL-Aalst) komen 
soorten voor van dotterbloemgraslanden zoals echte koekoeksbloem, veldzuring, kale jonker, 
moerasspirea, moerasrolklaver, moerasvergeet-mij-nietje en penningkruid.   
In de verruigde, nog nattere zone, vinden we onder meer watermunt, koninginnenkruid, kale 
jonker, moesdistel en moerasvergeet-mij-nietje, wat wijst op een verruigd 
dotterbloemgrasland.  
In dit graslandtype kwam ook de exoot Kaukasische berenklauw en reuzenbalsemien 
algemeen voor. Door gerichte bestrijding is het aandeel Kaukasische berenklauw en 
reuzenbalsemien sterk afgenomen.  
 
2.5.1.2 Soortenrijke permanente en andere graslanden 
Hp*: soortenrijk permanent cultuurgrasland 
Slechts een klein deel van de graslanden zijn (matig) soortenrijk. Gestreepte witbol, Engels 
raaigras en beemdgras sp. komen dominant voor. De bloeiplanten zijn grotendeels beperkt 
tot scherpe boterbloem, kruipende boterbloem, gewone hoornbloem en op de droogste 
zones biggenkruid, knoopkruid en margriet, soorten die ook in glanshavergraslanden 
voorkomen.  
 
Hp: soortenarm permanent cultuurgrasland 
Deze graslanden zijn meestal in intensief landbouwgebruik. Ook hier zijn gestreepte witbol, 
Engels raaigras en beemdgras sp. dominant. Het aandeel bloeiplanten is zeer beperkt tot 
afwezig. 
 
2.5.1.3 Bossen op alluviale grond 
Va: alluviaal essen-elzenbos 
Het alluviaal essen-elzenbos wordt gekenmerkt door een voedselrijke bodem en een beperkte 
verstoring. De verstoring bestaat uit sterke grondwaterschommelingen en menselijke 
verstoring zoals populierenteelt, met regelmatige kaalkappen. De natuurlijke boomlaag is 
gevarieerd met zomereik, es en iep sp. In het Kluizenbos bestaat de boomlaag grotendeels uit 
aangeplante populieren, met als onder- of nevenetage vooral zomereik. Als typische 
bosplanten vinden we in de kruidlaag robertskruid, aalbes, geel nagelkruid, groot heksenkruid, 
gevlekte aronskelk en speenkruid. Hier vinden we ook soorten van het subatlantisch eiken-
haagbeukenbos, een vegetatietype dat in overgang voorkomt met het essen-iepenbos, 
waaronder eenbes, zwartblauwe rapunzel en boswederik. 
In dit bostype kwam ook de exoot Kaukasische berenklauw en reuzenbalsemien algemeen 
voor. Door gerichte bestrijding is het aandeel Kaukasische berenklauw en reuzenbalsemien 
sterk afgenomen.  
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Lokaal komen kapvlaktes voor in dit bostype, waaronder KL-19. Deze worden gedomineerd 
door ruigtekruiden en opvallend veel kale jonker. 
 
Vm: elzenbroek 
Het elzenbroek komt beperkt voor in het Kluizenbos en komt voor op natte tot zeer natte 
voedselrijke bodems. Als typische soorten vinden we moeraszegge, gele lis, moerasspirea, 
grote kattenstaart en dotterbloem.  
Ook hier komt de exoot Kaukasische berenklauw voor, maar is dankzij de intensieve 
bestrijding sterk afgenomen. 
 
2.5.1.4 Eiken- en beukenbossen 
Qa: eiken-haagbeukenbos 
Dit bostype komt voor op neutrale, van nature iets voedselrijke bodems. Zomereik is van 
nature vaak dominant, maar is hier grotendeels vervangen door aangeplante populieren, met 
zomereik in de neven- en onderetage. Er is een uitgebreide voorjaarsflora aanwezig met gele 
dovenetel, slanke sleutelbloem, bosanemoon, gevlekte aronskelk en eenbes. Door de redelijk 
vochtige en voedselrijke bodem doen ook een aantal ruigtekruiden het goed zoals grote 
brandnetel, kleefkruid, hondsdraf, waardoor in de zomer de indruk ontstaat dat hier een 
ruigtevegetatie domineert. De verstoring door het regelmatig kappen van de populieren zorgt 
ook voor een sterke aanwezigheid van bramen.  
 
Qs: zuur eikenbos 
Dit bostype komt voor op de iets drogere en meestal zuurdere bodems voor. De boomlaag 
wordt van nature gedomineerd door beuk, wintereik en zomereik. Aangezien het grootste 
deel van dit type in de winter van 2018-2019 gekapt werd is de boomlaag beperkt, met enkele 
essen. De kruidlaag is sterk verstoord waarbij bramen en grote brandnetel veelvuldig 
voorkomen. Valse salie, kamperfoelie, geel nagelkruid, kleefkruid, boszegge en dergelijke 
komen beperkt voor in deze vegetatie. 
Lokaal komt één kapvlakte voor in dit bostype, namelijk KL-14. 
 
2.5.1.5 Andere bossen 
Lhb: populierenbossen 
Het aandeel populierenbossen zonder goed ontwikkelde kruidlaag komt slecht beperkt voor 
in het gebied. In deze bossen vinden we, afhankelijk van de ouderdom van het bosperceel, 
een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag met onder meer zwarte els en boswilg als 
dominante struiken, aangevuld met gewone vlier en sporkehout (aangeplant?). De kruidlaag 
lijkt zeer ruig te zijn met grote brandnetel, kleefkruid en bramen. Hiertussen komt een 
bosflora tot ontwikkeling met onder meer boszegge, robertskruid, geel nagelkruid, groot 
heksenkruid en in de vochtigste zone ijle zegge, moeraszegge en hier en daar zelfs bosbies.  
 
Pa: fijnsparaanplant 
In het gebied komen enkele kleine aanplanten van fijnspar voor. In de kleinste vlekken (KL-
10a en KL-10b) vinden we een verruigde kruidlaag, waar bramen, kleefkruid en grote 
brandnetel de overhand nemen. Hieronder zien we nog de soorten van het er rond gelegen 
bos.  
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In de grootste aanplant (KL-10c) wordt de kruidlaag vooral gevormd door bramen en de ijle 
struiklaag bestaat uit gewone vlier. In deze zone zijn alle fijnsparren afgestorven door 
aantasting van de letterzetter. De veel grotere lichtinval in deze zone heeft gezorgd voor een 
exponentiële toename van bramen, waardoor de ontwikkeling van een boskruidlaag 
verhinderd wordt. Ook spontane verjonging van bomen wordt hierdoor sterk vertraagd.  
 
2.5.1.6 Akkers  
Bl: akkers 
Akkers komen beperkt voor binnen het uitgebreid globaal kader. Deze zijn in intensief 
landbouwgebruik zodat een goed ontwikkelde akkerflora ontbreekt. In 2020 werd hier prei 
geteeld. 
 
Bijlage 2.5.1.1: actuele vegetatie 
Bijlage 2.5.1.2: habitatkaart 
 
 

2.5.2 Faunagegevens  
Voor de faunistische overzichten werd voornamelijk gebruik gemaakt van het dataportaal 
http://waarnemingen.be/, aangevuld met gegevens afkomstig van het beheerteam.  
 
2.5.2.1 Zoogdieren 
In het gebied zijn een aantal zoogdieren waargenomen.  
Rode eekhoorn, haas, konijn en ree zijn algemeen aanwezig.  
Egel, vos, steenmarter, wezel, bunzing, mol zijn aanwezig. Baardvleermuis, ruige 
dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis werden sporadisch gezien. 
Verdere inventarisaties van onder andere muizen en inventariseren met cameravallen moet nog 

gebeuren. 

Risico's voor volgende exoot: Chinese muntjak werd op 5 km afstand van het bos al waargenomen. 

De soort zou vermoedelijk veel effect hebben op dit bostype. 

 
2.5.2.2 Vogels  
In het Kluizenbos komen als broedvogel vooral soorten voor van halfopen tot gesloten bos. 
Het gaat hierbij, naast de zeer algemene soorten, om bijvoorbeeld boomklever, boomkruiper, 
bosuil, buizerd, gaai, groene specht, grote bonte specht, kleine bonte specht, middelste bonte 
specht en zanglijster. Fitis komt beperkt voor. Goudhaan is gebonden aan de fijnsparren. Door 
het massaal afsterven van deze boomsoort, zal het voor de goudhaan wel moeilijk worden. 
Een belangrijk soort voor het gebied is Havik. Hiervan werd in 2019 een nest ontdekt, echter 
zonder broedsucces. In 2020 werd op een andere plaats opnieuw een bezet nest ontdekt, wel 
met broedsucces.  
Grasmus, steenuil, koekoek, witte kwikstaart en distelvink vinden we in de meer open 
omgeving rond het bos.  
Een aantal soorten zijn niet als broedvogels genoteerd, maar zijn wel te verwachten soorten. 
Glanskop, matkop, sperwer en torenvalk behoren tot de meest evidente soorten om als 
broedvogel te kunnen verwelkomen.  
 

http://waarnemingen.be/
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Een aantal soorten zoals blauwe reiger, halsbandparkiet, sperwer en torenvalk gebruiken het 
gebied als foerageerzone. Of deze soorten hier als broedvogel voorkomen is niet geweten:  
Als wintergast zijn barmsijs, keep, koperwiek, kramsvogel en sijs genoteerd, in zeer wisselende 
aantallen.  
 
2.5.2.3 Amfibieën 
Er werd een beperkte inventarisatie van amfibieën uitgevoerd. Alpenwatersalamander, kleine 
watersalamander, gewone pad en bruine kikker werden waargenomen en er werd 

voortplanting in het Kluizenbos vastgesteld van deze soorten. Vinpootsalamander komt in de 

onmiddellijke omgeving voor, maar is nog niet vastgesteld in het bos. 

Vuursalamander werd nog niet genoteerd voor het gebied.  
Er werd een onderzoek gevraagd aan het INBO (uit te voeren door Jeroen Speybroeck) naar de 

mogelijke aanwezigheid van vuursalamander en hazelworm, en/of de potenties van het bos voor 

deze soorten. mogelijk met de intentie om een satellietpopulatie van vuursalamander voor het 

Kravaalbos te introduceren. 

 
2.5.2.4 Reptielen 
Er zijn geen gekende waarnemingen van reptielen voor dit gebied. In de zomer van 2019 werd 
actief gezocht naar het voorkomen van hazelworm, maar zonder resultaten.  
 
2.5.2.5 Vissen 
Er zijn geen gekende waarnemingen van vissen voor dit gebied.  
 
2.5.2.6 Ongewervelden 
Dagvlinders 
Enkele typische dagvlindersoorten voor het gebied zijn onder meer groot dikkopje, 
oranjetipje, groot koolwitje, klein koolwitje, kleine geaderd witje, oranje luzernevlinder, 
citroenvlinder, kleine vuurvlinder, sleedoornpage (via eitjes), boomblauwtje, icarusblauwtje, 
atalanta, distelvlinder, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, landkaartje, bruin zandoogje, oranje 
zandoogje en bont zandoogje. 
 
Nachtvlinders 
Typische indicatorsoorten van oude bossen zijn aanwezig: bochtige smele-uil, bosgrasuil en 
zwarte heksenkruidmot (mijntjes). Ook een aantal voor Vlaanderen relatief zeldzame soorten 
die het in de regio goed doen werden opgetekend: bruine groenuil, zwartvlekgranietmot en 
walnootsteltmot, wiens aanwezigheid vastgesteld werd aan de hand van beginmijntjes met 
de rups nog aanwezig. De bruine molmboorder die zowel overdag als met de lichtval werd 
aangetroffen wijst op een flinke aanwezigheid van dood hout.  
Een voor de regio zeldzame streepstipspanner duidt erop dat het grasland samen met de Stad 
Aalst goed beheerd wordt Verrassing was de gele uil die toch in Vlaanderen algemener is op 
de Kempense zandgronden. 
 
Andere groepen 
Bramensprinkhaan, grote bandgroefbij, wikkebij zijn in het gebied of in de onmiddellijke 
omgeving gevonden.  
 
Bijlage 2.5.2.6: inventarisatie nachtvlinders 
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2.5.2.7 Exoten 
Kaukasische berenklauw komt veelvuldig voor in het gebied, maar wordt sinds de aankoop 
van het gebied door Natuurpunt zeer actief bestreden, met een ongelooflijk resultaat. Op het 
grootste deel van de beheerde percelen is deze exoot onder controle, nazorg is nog enkele 
jaren nodig.  
Andere voorkomende exoten zijn reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop en andere 
invasieve duizendknopen, Amerikaanse eik, Canadese/Late guldenroede (s.l.) en 
halsbandparkiet. Reuzenbalsemien wordt bestreden, in dezelfde actie dan de bestrijding van 
Kaukasische berenklauw. De verjonging van Amerikaanse eik wordt manueel uitgetrokken of 
weg geschoffeld. De oude bomen blijven staan. Japanse duizendknoop wordt voorlopig 
experimenteel aangepakt. Ook met de guldenroede wordt gestart. 
 
Er is een contract met de jagers voor de populatieregeling voor: konijn en houtduif (beide in 
functie van goed nabuurschap (onder meer voorkomen van landbouwschade)) en fazant 
(bescherming van natuur, in casu amfibieën). In het contract wordt ook Canadese gans, 
nijlgans en andere exoten vermeld. Deze komen momenteel niet voor op de beheerde 
percelen. De soorten zijn opgenomen in het contract omwille van het voorzorgprincipe.  
 
 

2.6 Beheereenheden, standaardfiches en kwaliteitsfiches 
 
Het natuurgebied Kluizenbos werd ingedeeld in beheereenheden. Dit zijn terreinen waarvoor 
een specifiek beheer en specifiek natuurstreefbeeld werd bepaald en die een specifieke 
naamgeving gekregen heeft. Voor elk van die beheereenheden werd een standaardfiche 
opgesteld, en indien van toepassing ook een kwaliteitsbeoordeling voor de aanwezige 
habitattypes en rbb’s. 
De naamgeving van deze beheereenheden wordt verder gebruikt in de beschrijving van de uit 
te voeren beheervormen.  
 
De ingevulde standaardfiches en kwaliteitsfiches zijn bijgevoegd als aparte bundel naast dit 
dossier. 
 
Bijlage 2.6.1: beheereenheden 
Bijlage 2.6.2: standaardfiches en kwaliteitsfiches 
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3 Beheervisie en -doelstellingen 
 

3.1 Beheervisie voor het globaal kader 
 

3.1.1 Gebiedsvisie  
 
3.1.1.1 Gebiedsvisie gesloten landschap bossen 
Algemene beschrijving 

 Dit gebied bestaat uit een complex van inheems nat loofbos en inheems droog loofbos 
met oud boskarakter en plaatselijk uitbundige voorjaarsflora. Diverse types alluviaal en 
droog bos komen naast elkaar en in overgangsvormen voor naargelang van bodemtype, 
grondwater- en oppervlaktewaterdynamiek. De soorten zijn streekeigen en 
standplaatsgeschikt. Alle vegetatielagen zijn plaatselijk aanwezig. Minimaal 85% van het 
gebied is met bos bezet. Natte (matig) voedselrijke ruigten en moerassen komen ook voor 
als tijdelijke of permanente open plek. Herbebossing kan spontaan evolueren of via 
aanplant met standplaatsgeschikte struik- en boomsoorten van autochtone herkomst. De 
vorkeur gaat steeds uit naar de eerste techniek. 

 Binnen de bosomgeving is een gevarieerde vegetatiestructuur het doel. Dit wil zeggen: 
verschillende leeftijdsklassen (ook oude bomen), voldoende staand en liggend dood hout 
(1 tot 5 bomen/ha, bij voorkeur in de zwaarste diameterklassen), goed ontwikkelde 
mantel-zoomvegetaties, voldoende lichtrijke open plekken en corridors. Bijzondere 
aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van zuid geëxposeerde bosranden die bij 
voorkeur als uitbreiding van het bestaande bos gerealiseerd worden. Lichtrijke open 
plekken kunnen permanent zijn, met een specifiek open plekkenbeheer, maar evengoed 
tijdelijk zijn en veroorzaakt worden door zowel menselijk ingrijpen (eindkap populieren) 
als door spontane processen. 

 Windworp zorgt voor een belangrijke dynamiek. Het landschap is niet geperceleerd. 
Scherpe grenzen zijn afwezig. Er worden geleidelijke overgangen beoogd tussen de 
samenstellende natuurdoelen. In ruimte en tijd kunnen zich geleidelijke 
vegetatieverschuivingen voordoen. Nagenoeg alle successiestadia zijn minstens tijdelijk 
aanwezig.  

 Grondwater- en oppervlaktewaterpeil zijn afgestemd op de gewenste natuurdoelen. 
Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt. Een 
hoge grondwatertafel kenmerkt het voorjaar.  
 

Doelvegetaties habitat en rbb (bwk) 

 Bossen op alluviale gronden 91E0, (va, vm) 

 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 9130, (qa) 

 Atlantische zuurminnende beukenbossen 9120, (qs, fs) 

 Voedselrijke zoomvormende ruigten, boszoom 6430_bz, (ku, sp, sz) 

 Voedselrijke zoomvormende ruigten, moerasspirearuigte 6430_hf, (hf, hfc) 
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Doelsoorten 

 Ree, wielewaal, matkop, middelste bonte specht, wespendief, havik, bosuil, boomvalk, 
boomklever, houtsnip, gewone bronlibel, keizersmantel, gouden tot, glanskop, appelvink, 
goudvink.  
 

Locatie 

 Behoud van de huidige boskern 

 Uitbreiding rond de huidige boskern.  
 
Beheervormen 

 Omvormingsbeheer naar habitatwaardige bostypes 

 Bebossing via aanplant 

 Spontane verbossing 
 
 
Gebiedsvisie halfopen landschap graslanden 
Algemene beschrijving 

 Deze zone bestaat voornamelijk uit vochtig grasland. 

 Het landschap is open en geperceleerd.  

 Grondwater- en oppervlaktewaterpeil zijn afgestemd op de gewenste natuurdoelen. 
Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt. 
Een hoge grondwatertafel kenmerkt de winterperiode. De graslanden drogen in het 
voorjaar en de zomer langzaam uit. 
 

Doelvegetaties habitat en rbb (bwk) 

 Dotterbloemgrasland rbbhc, (hc)  

 Glanshavergrasland, rbbhu, (hu) 
 

Doelsoorten 

 Dotterbloem, echte koekoeksbloem, oranjetipje 
 

Locatie 

 Deelgebied centrale weide ten noorden van de Kluiskapel 
 

Beheervormen 

 Hooiweidebeheer 

 Periodiek maaibeheer in ruigte 
 
Bijlage 3.1.1: gebiedsvisie  
 
 

3.1.2 Vegetatiedoelen 
 
De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn:  
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BWK-eenheid habitat, rbb of 
andere te 
beschermen 
vegetatie 

opmerking 

Halfnatuurlijke graslanden 
Hc: dotterbloemgrasland Rbbhc   

Hu: glanshavergrasland Rbbhu  

Ruigten en pioniersgraslanden 
Ku: ruderale ruigte 6430_bz, ku De open plekken in het bos, de 

interne en externe bosranden en 
de houtkant in het centrale gras-
land, zijn opgenomen als onder-
deel van het boshabitat en worden 
niet afzonderlijk aangeduid als 
vegetatiedoel 

Hf: moerasspirearuigte 6430_hf  

Vallei- en moerasbossen 
Va: alluviaal elzen-essenbos 91E0  

Eiken- en beukenbossen 
Qa/Fa: eiken-haagbeukenbos/beukenbos met 
voorjaarsflora zonder wilde hyacint 

9130  

Qs/Fs: zuur eikenbos/beukenbos 9120  

 

3.1.3 Doelstellingen fauna 
 
Volgende ecoprofielen zijn van toepassing voor het gebied: 
 
Ecoprofiel  Soorten  Opmerking 

2: dieren van structuurrijke 
graslanden in een kleinschalig 
landschap  

oranje zandoogje, gouden tor  

3: dieren van natte, structuurrijke 
graslanden, ruigtes en grote 
zeggen  

moerassprinkhaan, zompsprinkhaan, 
bosrietzanger, dwergmuis, 
sprinkhaanzanger  

 

8: dieren van lichtrijke bossen, 
mozaïeklandschappen, 
bosranden en zomen  

grote weerschijnvlinder, keizersman-
tel, kleine ijsvogelvlinder hazelworm, 
gouden tor, eikelmuis 

Er is veel kamperfoelie in het 
bos aanwezig. 

9: dieren van structuurrijke, 
gesloten bossen  

middelste bonte specht, wespendief, 
havik, bosuil, glanskop, boomklever, 
houtsnip, matkop, gewone bronlibel, 
goudvink, appelvink 

 

 
Naast de soorten binnen deze ecoprofielen worden ook volgende habitattypische soorten 
en/of Europees beschermde soorten als doel gesteld: 
 
9130: keizersmantel, kleine ijsvogelvlinder, hazelworm, boomklever, bosuil, glanskop, havik, 
middelste bonte specht, wespendief, zwarte specht 
91E0: grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder, boomklever, bosuil, havik, matkop, 
middelste bonte specht, wespendief, zwarte specht 
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3.1.4 Doelstellingen onroerend erfgoed 
De doelstellingen die geformuleerd zijn voor het onroerend erfgoed binnen het globaal kader 
geven invulling aan de doelstellingen van het onroerend erfgoed. De voorziene 
beheermaatregelen behouden of versterken de erfgoedwaarden van de erfgoedzone.  
Voor de percelen die in de afbakening van het dorpsgezicht liggen willen we vooral inzetten 
op het vernatuurlijken van de bossen, wat zeker bijdraagt tot de landschappelijke, 
wetenschappelijke en ecologische waarde.  
Een klein deel van het vastgestelde landschapsrelict, de ankerplaats Kluisbos, Faluintjes en 
Abdij van Affligem is in beheer bij Natuurpunt. De natuurwetenschappelijke waarde binnen 
het gebied wordt in hoofdzaak bepaald door de aanwezigheid van ecologisch waardevolle 
oude bossen met typische flora. Natuurpunt zal vooral inzetten om deze bostypes verder te 
vernatuurlijking en te laten ontwikkelen tot soortenrijke ecosystemen.  
 
 

3.1.5 Toetsing doelstellingen in functie van beschermingsstatuut 
 
3.1.5.1 Afweging in functie van de Instandhoudingdsdoelstellingen voor de habitat- en 

vogelrichtlijn  
Het gebied is niet afgebakend als hatitat- of vogelrichtlijngebied. 
Op de habitatkaart zijn binnen het globaal kader van het Kluizenbos een aantal zones 
afgebakend als habitat of habitatwaardig. 
Via dit natuurbeheerplan willen we voor het grootste deel van de beheerde terreinen 
natuurstreefbeelden van de habitatrichtlijn ontwikkelen en versterken. Het gaat hierbij om 
volgende types: 9130, 9120, 91E0 en 6430. 
 
3.1.5.2 Afweging in functie van natuurrichtplan  
Niet van toepassing. 
 
3.1.5.3 Afweging in functie van soortenbeschermingsprogramma 
Niet van toepassing 
 
3.1.5.4 Afweging in functie van Onroerend erfgoed 
Voor de bescherming als monument van de Kluiskapel en de bescherming als dorpsgezicht 
van de omgeving werden enkel de algemene voorschriften vermeld. De Kluiskapel is niet in 
beheer bij Natuurpunt, wel een deel van de omgeving. Voor de percelen die in de afbakening 
van het dorpsgezicht liggen willen we vooral inzetten op het vernatuurlijken van de bossen, 
wat zeker bijdraagt tot de landschappelijke, wetenschappelijke en ecologische waarde.  
 
Een klein deel van het vastgestelde landschapsrelict, de ankerplaats Kluisbos, Faluintjes en 
Abdij van Affligem is in beheer bij Natuurpunt. De natuurwetenschappelijke waarde binnen 
het gebied wordt in hoofdzaak bepaald door de aanwezigheid van ecologisch waardevolle 
oude bossen met typische flora. Natuurpunt zal vooral inzetten om deze bostypes verder te 
vernatuurlijken en te laten ontwikkelen tot soortenrijke ecosystemen.  
De andere erfgoedwaarden liggen vooral buiten het beheerde gebied, waar Natuurpunt geen 
impact op heeft.  
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3.2 Beheerdoelstellingen voor de deelnemende terreinen 
 

3.2.1 Ecologische functie 
 
3.2.1.1 natuurstreefbeelden 
De gewenste natuurstreefbeelden op perceelsniveau zijn weergegeven in bijlage 3.2.1.1.  
De totale oppervlakte van de deelnemende terreinen bedraagt 21,6863 ha. 
We voorzien volgende doelstellingen binnen de beheerde percelen: 
 
Tabel 3.2.1.1: natuurstreefbeelden, gismatig berekend 

Code Omschrijving Doel-
oppervlakte 
buiten SBZ 
(ha) 

Doel-
oppervlakte 
binnen SBZ 
(ha) 

Totaal 
(ha) 

Aandeel 
(%) 

6430_bz voedselrijke zoomvor-
mende ruigten als open 
plek in het bos en 
bosranden 

Zones in 
boshabitat niet 

afzonderlijk 
gekarteerd 

   

91E0 bossen op alluviale 
grond 

19,2960 0,0000 19,2960 87,15 

9120 Atlantische zuurminnen-
de beukenbossen 

2,0510 0,0000 2,0510 9,26 

rbbhc dotterbloemgrasland 0,2400 0,0000 0,2400 1,08 

rbbhu glanshavergrasland 0,4330 0,0000 0,4330 1,95 

rbbhf moerasspirearuigte 0,1200 0,0000 0,1200 0,56 

 niet in aanmerking 
komend streefbeeld 

0,0000 0,0000 0,0000 0 

Totaal in aanmerking komend streefbeelden 100 

 
Bijlage 3.2.1.1: natuurstreefbeelden 
 
3.2.1.2 Bosbalans 
De bosbalans van het natuurbeheerplan van het Kluizenbos is voor de deelnemende percelen 
neutraal. Er komt geen bos bij, maar er verdwijnt ook geen bos.  
In de visie voor het globaal kader is wel bosuitbreiding voorzien. 
 

3.2.2 Economische functie 
De economische functie voor het Kluizenbos is in dit plan ondergeschikt aan de ecologische 
functie.  
In de verkenningsnota worden volgende economische functies voor de deelnemende 
terreinen voorgesteld:  

 Ecosysteemdiensten bos  
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Voor het Kluizenbos worden hoofdzakelijk ecosysteemdiensten als economische 
functie naar voor geschoven. Deze zijn onder te verdelen in enkele hoofdthema’s. 

o ondersteunende diensten zoals nutriënten-kringlopen en behoud van 
genetische diversiteit.  
In dit gebied worden deze ecosysteemdiensten als zeer belangrijk beschouwd. 
De nutriënten-kringloop zal vooral na de omvorming van populierenaanplant 
via een éénmalige eindkap of plenterkapgewijze individuele kap en spontane 
verbossing voor enkele tientallen jaren voor de opname van CO2. Pas nadat het 
bos tot volledige ontwikkeling gekomen is, zal de CO2-opslag constant worden 
(geen bijkomende opslag meer door o.a. respiratie van het bos). Het spontaan 
verouderen van de boshabitat zorgt voor een toename van de totale 
biodiversiteit. Door de oppervlakte van het gebied in beheer en de aanpalende 
zone wordt ook een bijdrage geleverd aan de genetische diversiteit. 
 

o culturele diensten zoals recreatie en landschappelijke schoonheid.  
Ook deze ecosysteemdiensten zijn belangrijk in dit gebied. Recreatie wordt 
gereguleerd in het oostelijk deel van het gebied, in relatie tot het omringende 
landschap, waarbij een verbinding gemaakt wordt tussen de Abdij van Affligem, 
de stadsrand van Aalst en het Kluizenbos zelf. De definitieve aanduiding als 
ankerplaats Kluisbos, Faluintjes en Abdij van Affligem benadrukt het belang van 
de landschappelijke schoonheid van het Kluizenbos en de ruime omgeving.  

o regulerende diensten zoals klimaatregeling, infiltratie van oppervlaktewater of 
erosiecontrole. 
Deze ecosysteemdiensten zijn evident voor een boscomplex zoals het 
Kluizenbos. De tempering van temperatuursschommelingen in het bos zijn zeer 
belangrijk in een stedelijke omgeving zoals Aalst. Omdat het gebied 
opengesteld is voor wandelaars, met een toegang vanaf de stad Aalst, kan dit 
gebied fungeren als een verkoelingsplek in warme tot hete periodes, zoals we 
sinds het begin van deze eeuw steeds meer ervaren. Infiltratie van 
oppervlaktewater wordt steeds belangrijker, gezien de droogteperiodes van de 
laatste jaren.  

o toeleverende diensten zoals productie van hout of drinkwater. 
De toeleverende diensten zijn minder belangrijk dan de eerder gemelde 
ecosysteemdiensten en zijn eerder een toevallige bijkomstigheid dan een 
hoofddoel voor dit gebied.  
De houtproductie zal zowel in tijd als in volume beperkt zijn en is eerder een 
reststroom van het beheer dan een doel op zich. 

 
 
Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en 
bedreigingen voor de economische functie. 

 zwaktes: uitbreiding van reuzenberenklauw en andere exoten, waardoor biodiversiteit 
onder druk komt te staan.  

 sterktes: natuurbeheer is compatibel bij extensief bosbouwgebruik. Sterke groep die 
vol enthousiasme aan het project is begonnen 

 opportuniteiten: natuurbeheer is compatibel bij bosbouwgebruik. 
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 bedreigingen: exoten zoals reuzenbereklauw en reuzenbalsemien en andere exoten. 
Klimaatveranderingen kunnen grote gevolgen voor het boombestand en de kruidlaag  
introduceren, waarbij verdroging vermoedelijk al snel voor veranderingen in de 
vegetatie kunnen zorgen.  
Overrecreatie wordt ook als een bedreiging gezien. Momenteel zijn hier nog geen 
grote problemen, maar sluipwegen blijven steeds opduiken.  
 

Potenties en visie van de beheerder: 
De economische ontwikkeling van het terrein vormt geen doelstelling op zich, met 
uitzondering van de ecosysteemdiensten. Het is dan ook niet zinvol om in te gaan op de 
potenties van het terrein op dit vlak. Waar gewerkt kan worden met synergiën worden deze 
uiteraard benut zoals het voorkomen van wildschade, landbouwers als uitvoerders van beheer 
en houtproductie als reststroom bij beheermaatregelen. 
 
 

3.2.3 Sociale functie 
 
3.2.3.1 Recreatief overzicht 
Bewegwijzerde paden 
Natuurpunt heeft bij de start van het natuurreservaat drie wandelingen bewegwijzerd. 
De rode wandeling (1,9 km) start aan de Kluiskapel en loopt volledig door het beheerde deel 
van het Kluizenbos.  
De blauwe wandeling (5,9 km) start aan het einde van de Schietbaan in Aalst en voert de 
wandelaars door het Heuvelpark, het Kluizenbos en de golfclub De Kluizen.  
De groene wandeling (7,8 km) start in de Abdijstraat in Affligem en verbind de abdij van 
Affligem met de vroegere Benedictessenabdij Maria Mediatrix, die nu het seminariecentrum 
De Kluizerij is.  
 
Het centrale pad van de Kluizerij naar Hof Somergem is opgenomen in het knooppuntennet-
werk van het Regionaal Landschap Scheldeland 
 
Bijlage 3.2.3.1: bewegwijzerde paden Natuurpunt 
 
Toegankelijkheidsregeling 
Er wordt een toegankelijkheidsregeling opgesteld, waarbij een lusvormige wandeling in de 
beheerde percelen aangeduid wordt met twee toegangen vanaf het centrale pad (buurtweg 
onder verantwoordelijkheid van de stad Aalst) en een toegang vanaf de Affligemdreef, naast 
de Kluizerij. Dit wandelpad vermijdt het centrale deel van het beheerde bosgedeelte, maar 
loopt eerder in de randen.  
Het westelijk deel, dat niet in beheer is bij Natuurpunt is ontoegankelijk, waardoor de rustzone 
ongeveer de helft van het boscomplex omvat.  
De toegankelijkheidssubsidies worden opgevraagd voor het gehele toepassingsgebied van 
21,6863 ha. 
De toegankelijkheidsregeling wordt als een afzonderlijk document naar ANB gestuurd.  
De goedgekeurde toegankelijkheidsregeling voor het boscomplex Herenbos, Kravaalbos en 
Kluisbos, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Asse, Opwijk, Aalst en Affligem, 
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goedgekeurd op 30 juni 2015 wordt niet gewijzigd. Hierin staat de centrale dreef van de stad 
Aalst als toegankelijk voor voetgangers.  
 
3.2.3.2 Onroerend erfgoed 
Voor de bescherming als monument van de Kluiskapel en de bescherming als dorpsgezicht 
van de omgeving werden enkel de algemene voorschriften vermeld. De Kluiskapel is niet in 
beheer bij Natuurpunt, wel een deel van de omgeving. Voor de percelen die in de afbakening 
van het dorpsgezicht liggen willen we vooral inzetten op het vernatuurlijken van de bossen, 
wat zeker bijdraagt tot de landschappelijke, wetenschappelijke en ecologische waarde.  
 
Een klein deel van het vastgestelde landschapsrelict, de ankerplaats Kluisbos, Faluintjes en 
Abdij van Affligem is in beheer bij Natuurpunt. De natuurwetenschappelijke waarde binnen 
het gebied wordt in hoofdzaak bepaald door de aanwezigheid van ecologisch waardevolle 
oude bossen met typische flora. Natuurpunt zal vooral inzetten om deze bostypes verder te 
vernatuurlijking en te laten ontwikkelen tot soortenrijke ecosystemen.  
De andere erfgoedwaarden liggen vooral buiten het beheerde gebied, waar Natuurpunt geen 
impact op heeft. 
 
3.2.3.3 Wetenschappelijke doelen 
Niet van toepassing.  
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4 Beheermaatregelen 
 

4.1 Overzicht beheermaatregelen 
 

4.1.1 Eenmalige maatregelen 
 
4.1.1.1 Bosbeheer: omvormingsbeheer naar habitatwaardig bostypes 
Een deel van de bossen binnen het globaal kader heeft een onnatuurlijke boomlaag, 
voornamelijk met recente klonen van populier. Dergelijke bossen worden omgevormd zodat 
een bos met een diverse, inheemse boomlaag verkregen wordt. Afhankelijk van de 
uitgangssituatie wordt gekozen om deze omvorming op verschillende manieren te laten 
gebeuren:  

 Eindkap populieren: als de populieren kaprijp zijn en de exploitatie kan plaatsvinden 
zonder bodemschade, wordt gekozen voor het kappen. Dergelijke kapwerken vinden 
plaats buiten de schoontijd, waarbij de exacte periode wordt gekozen naargelang de 
bodemvochtigheid (om schade aan de bodem en de vegetatie te minimaliseren). Er 
worden ook enkele machines gebruikt met een lage bodemdruk zoals een rupskraan. 
Bij kapwerken worden percelen tot maximaal 1ha gekapt, en hierbij worden inheemse 
soorten in de boom- en struiklaag en dood hout maximaal bewaard. Als de kans op 
spontane verjonging laag is, kan gekozen worden om het perceel (deels) in te planten 
met inheemse soorten na de kap.  

 Dunnen populieren: in de zones waar al een natuurlijke boom- en struiklaag tot 
ontwikkeling is gekomen, of waar het moeilijk is om zonder bodemschade de 
populieren te exploiteren kan ook gekozen worden voor een dunning van de 
populieren. Deze dunning wordt ook voorzien voor het vrijstellen van gewenste 
natuurlijke boomsoorten zoals zomereik en gewone es. Eventueel kan hierbij een 
aantal bomen geringd (afschillen van een strook bast, inclusief cambium, op 
borsthoogte, zodat de boom geleidelijk sterft) of gekapt worden. Indien de natuurlijke 
verjonging van inheemse soorten minimaal is, kan ervoor gekozen worden om 
inheemse soorten onder te planten (schaduwtolerante soorten als Europese 
vogelkers, hazelaar, haagbeuk en winterlinde). Dergelijke aanplanten gebeuren bij 
voorkeur in kleine groepjes, waarna deze soorten zich vanzelf kunnen verspreiden. Op 
sommige percelen wordt ook een combinatie van omvorming door eindkap (bv. aan 
een toegankelijke rand) en geleidelijke omvorming via dunnen van populieren (in het 
centraal gedeelte) gedaan. 

 Eindkap jonge populieren: Als de populieren nog (zeer) jong zijn kan gekozen worden 
om deze direct te kappen, in plaats van nog tientallen jaren te wachten tot ze kaprijp 
zijn. Hierdoor wordt de boom- en struiklaag beperkt beschadigd en kan deze zich 
gemakkelijke herstellen. Bij percelen waar er al een goed ontwikkelde boom- en 
struiklaag aanwezig is kan de bosontwikkeling via spontane processen verlopen. In de 
zones waar weinig natuurlijke verjonging van inheemse soorten aanwezig is, kan 
geopteerd worden om na de kap in te planten met inheemse soorten.  

 Kappen fijnspar: enkele kleine zones zijn ingeplant met fijnspar. Deze zijn gedeeltelijk 
aangetast door letterzetter en zijn in aftakelingsfase. Aangezien deze zones langs het 
wandelpad of op de rand van het bos liggen is het aangewezen om de afgestorven of 
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afstervende bomen te verwijderen. Deze kappingen vinden plaats buiten de 
schoontijd, waarbij de exacte periode wordt gekozen naargelang de 
bodemvochtigheid (om schade aan de bodem en de vegetatie te minimaliseren). 
Bomen die bij omvallen niet op de paden of buiten het bos kunnen vallen worden als 
dood hout op stam behouden. Ook de omgevallen bomen, die geen problemen voor 
de ontwikkeling van het bos veroorzaken, kunnen blijven liggen. Gezonde bomen 
worden niet gekapt en kunnen spontaan verouderen. 

 Bij het kappen van bomen wordt de schoontijd gerespecteerd. Bij voorkeur wordt in 
de late nazomer gekapt. Dit is meestal een droge periode, waarbij bodemschade tot 
een minimum beperkt kan worden. 

 
4.1.1.2 Bosbeheer: bebossing via aanplant 
Het grootste deel van het ruimer globaal kader bestaat uit bos, in de randen van het 
Kluizenbos voorzien we bijkomende bossen.  
Een deel van te bebossen percelen worden ingeplant met inheemse boomsoorten, zoals 
zomereik, haagbeuk, gewone es, winterlinde, zoete kers, boswilg, ratelpopulier en andere, in 
combinatie met een struiklaag van hazelaar, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos en wilde 
kardinaalsmuts. Hiervoor wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van autochtoon 
plantgoed. Bomen worden (indien mogelijk) aangeplant in kleine groepjes van dezelfde soort, 
aangezien dit diverse condities naar bodem en lichtinval creëert dan stamsgewijze menging. 
Bij een dergelijke aanplant wordt ook een zoom van (doorn)struiken aangeplant (o.a. 
eenstijlige meidoorn, hondsroos, sleedoorn, Gelderse roos). Deze zoom wordt bij voorkeur op 
toekomstige bosgrens geplant en niet op grens van het perceel dat dan toevallig aangeplant 
wordt.  
Een groot voordeel van dergelijke bosaanplanten is ook de mogelijkheid om zo buurtbewoners 
en andere geïnteresseerden te betrekken bij de werking van het reservaat. Hierdoor verhoogt 
het draagvlak. Door aanplanten te spreiden over de tijd en delen van het perceel ook spontaan 
te laten ontwikkelen (zie 4.1.1.2) wordt een betere leeftijdsverdeling en een meer divers bos 
verkregen. 
 
4.1.1.3 Bosbeheer: spontane verbossing 
Een deel van de te bebossen percelen kunnen spontaan verbossen. Door een ‘nietsdoen’ 
beheer ontstaat een bos met veel pionierssoorten zoals (bos)wilg. Uitgangssituaties die 
hiervoor geschikt zijn hebben nog geen dichte grasmat, zoals recent verlaten akkers. Spontane 
bebossing heeft een aantal voordelen, zoals de snellere opbouw van de 
schimmelgemeenschap en de snellere opslag van koolstof in de bodem. Omdat spontane 
bebossing soms gepaard kan gaan met een tijdelijke ruigtevegetatie van distels, wordt hier 
aandacht besteed aan een goed nabuurschap. Ook worden de randen van dergelijke percelen 
wel ingeplant worden met een dichte gemengde struiklaag (zie hierboven) die later als 
bosrand kan dienen, en die distelzaden tegenhoudt.  
 
4.1.1.4 Aanleg kleine landschapselementen, poelen 
In functie van amfibieën en andere waterbehoevende planten en dieren worden er kleine 
poelen aangelegd in het gebied. We denken hierbij aan bospoelen onder een gesloten 
bladerdek, waar vooral vuursalamander (nog niet gevonden) kan van profiteren. Deze poelen 
zijn zeer klein, waarbij gedacht wordt aan poelen van maximaal 2 m diameter en een diepte 
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van 0,5 m. Deze poelen zijn best permanent waterhouden, dus brongevoed. Larven van 
vuursalamander worden gedurende een lange periode van het jaar afgezet, waardoor er ook 
een lange periode van waterhoudende zones nodig zijn. Periodiek ruimen van deze poelen is 
jaarlijks nodig. Het ruimen bestaat erin het bladstrooisel en de verlanding vanuit de bronzone 
te verwijderen. Dit moet omzichtig gebeuren, aangezien er lange tijd larven van verschillende 
leeftijd aanwezig zijn. 
Daarnaast willen we ook poelen aanleggen in open boshabitats of open plekken waar de 
andere salamandersoorten van kunnen profiteren. Deze poelen hebben een oppervlakte van 
maximaal 75 m² en een diepte van ongeveer 1,5 m. Periodiek ruimen van deze poelen is nodig. 
Hierbij wordt om de 5 à 10 jaar een deel van de sliblaag verwijderd en dun opengespreid in de 
omgeving. 
 
De juiste locatie van deze poelen wordt op perceelsniveau doorgegeven in de tabel 4.1.1 
overzicht beheermaatregelen en kaart 4.1.1 eenmalige werken. 
 
4.1.1.5 Bestrijding van invasieve soorten 
Op enkele beheereenheden komen invasieve exotische boom- of plantensoorten voor, zoals 
Amerikaanse eik en Kaukasische berenklauw. Deze exotische soorten worden in regel 
mechanisch bestreden waarbij praktijkervaringen van andere gebieden hierbij in de mate van 
het mogelijke gekopieerd of gebruikt worden. Kruiden en jonge exemplaren van bomen 
worden gemaaid of uitgetrokken, grotere bomen worden gekapt of geringd. Een aantal oude, 
monumentale exemplaren van Amerikaanse eik wordt wel behouden tot de inheemse 
boomsoorten voldoende holtes hebben, aangezien dergelijke bomen leefgebied vormen voor 
meerdere soorten.  
 
De bestrijding van Kaukasische berenklauw bestaat in de eerste plaats uit het voorkomen van 
bloei en dus van verdere verspreiding. De individuen die gaan bloeien worden prioritair 
verwijderd. Kaukasische berenklauw doet er meerdere jaren over om in bloei te komen 
(meestal vanaf het 3de jaar), het is dus van belang om te herkennen welke individuen gaan 
bloeien.  
In de eerste fase wordt er gemaaid (uitgevoerd sinds de aankoop van de percelen) om bloei 
te voorkomen en om de planten uit te putten. Het maaien dient minimaal 2-3 keer per jaar te 
gebeuren vanaf begin mei, om te voorkomen dat de plant zaad gaat zetten. Deze methode is 
matig arbeidsintensief maar het duurt ook langer dan bij volgende techniek eer de soort 
onderdrukt wordt. 
De planten kunnen ook met een boomspade worden uitgestoken of met een onkruidhak 
afgekapt worden. Het werken met een onkruidhak is ergonomischer. Om de slaagkansen van 
de bestrijding voldoende hoog te houden is het aangewezen om met de onkruidhak in 
verschillende keren dieper in de bodem te hakken, zodat het grootste deel van de wortel 
weggekapt wordt.  
Het is efficiënt om 'vroeg' te starten met bestrijden (eind april (seizoensafhankelijk) of mei) 
omdat andere planten nog niet in volle groei zijn.  
Deze methode is sinds 2018 met succes toegepast in het Kluizenbos. De besmettingsgraad is 
sterk gedaald. 
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De bestrijding van reuzenbalsemien wordt op tegelijkertijd met de bestrijding van 
Kaukasische berenklauw uitgevoerd, waarbij de planten uitgetrokken worden voor de bloei. 
Ook hier zijn de resultaten zeer goed. 
 
De bestrijding van Amerikaanse eik wordt enkel uitgevoerd voor jonge planten. Deze worden 
manueel uitgetrokken. De oude Amerikaanse eiken worden niet bestreden en worden 
grotendeels behouden als oude bomen. In het Kluizenbos zijn weinig oude bomen aanwezig. 
Het gebied werd door de vorige eigenaars vooral geëxploiteerd als populierenbos. Oude dikke 
bomen vinden we vooral bij zomereik en Amerikaanse eik en zeer verspreid bij gewone es. 
Deze oude bomen willen we behouden zodat er toch voldoende oude, dikke en aftakelende 
bomen aanwezig zijn. 
 
Japanse duizendknoop komt voor in de rand van beheereenheid KL-01. De grote haard ligt 
echter grotendeel op het terrein van het aanpalende percelen. Pas wanneer we ook dit 
naastliggende perceel in beheer hebben zal de bestrijding van deze soort ook op dit perceel 
aangepakt worden. Momenteel wordt er geprobeerd om de besmettingshaard op onze 
percelen niet te laten uitbreiden.  
 
Guldenroede sp komen op verschillende plaatsen voor. Deze kunnen best met de spade 
uitgestoken worden, of met een hak uitgeschoffeld worden. Voor deze soorten wordt nog een 
onderzocht welke techniek in dit gebied het best lukt. 
 
Voor konijn en houtduif is er een contract met de jagers afgesloten voor een populatie-
regeling om wildschade in de onmiddellijke omgeving van het Kluizenbos te voorkomen. Deze 
actie kadert in goed nabuurschap.  
Vanuit natuurbehoud zijn in het contract met de jagers ook fazant, Canadese gans en nijlgans 
opgenomen. Fazant wordt bestreden om de voortplanting van amfibieën meer kans te geven. 
Canadese gans en Nijlgans komen momenteel niet voor, maar zijn wel in de omgeving 
aanwezig. Deze soorten zijn preventief in het contract opgenomen. Om diezelfde reden wordt 
ook ‘andere exoten’ in het contract vermeld. De melding van Chinese muntjak in de omgeving 
geeft aan dat deze aanvulling op het contract met de jagers nodig is.  
 

4.1.2 Terugkerende maatregelen 
 
4.1.2.1 Bosbeheer: niets doen-beheer, met aandacht voor veiligheid 
Het (eind)beheer van het grootste deel van de bossen bestaat uit een ‘niets doen’-beheer. In 
regel wordt hier niet ingegrepen door de beheerder, en vinden natuurlijke processen zoals 
windval, opbouw van (staand en liggend) dood hout en natuurlijke verjonging maximaal 
plaats. De enige maatregelen die in deze beheereenheden indien nodig genomen worden zijn 
veiligheidsbeheer, waarbij bomen gekapt worden die een gevaar vormen voor aanpalende 
percelen (wegen, aanpalende percelen in landbouwgebruik) of voor wandelpaden, en het 
verwijderen van agressieve exotische soorten moesten die opduiken.  
Natuurlijk wordt in de eerste fase na de eventuele éénmalige maatregelen nog intensief 
gewerkt aan het bestrijden van de Kaukasische berenklauw, reuzenbalsemien, Amerikaanse 
eik, guldenroede sp en andere invasieve exoten, een werk dat vermoedelijk enkele jaren zal 
duren, zie methodiek bij 4.1.1.4). 
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4.1.2.2 Bosbeheer: dunningskap 
Bij jonge, gelijkjarige bestanden wordt een diverse, ongelijkjarige structuur gecreëerd via 
dunningskappen. Hierbij worden selectief individuele bomen of kleine groepjes gekapt of 
geringd. Sommige soorten (bijvoorbeeld hazelaar) kunnen ook in hakhout gezet worden voor 
de hoge bomen gekapt worden. Door opnieuw licht op de bodem te laten vallen kan spontane 
verjonging plaatsvinden, en door selectief competitievere bomen te kappen neemt de 
structuur- en soortdiversiteit toe. Dergelijke dunningskappen vinden enkel plaats indien 
nodig; op sommige loofhoutaanplanten kan structuurdiversiteit spontaan bekomen worden 
(bv. kruinopening door afsterven van gewone essen (vb. door essenziekte)). De dunningen 
worden steeds over de tijd gespreid, en, afhankelijk van de uitgangsituatie, om de 5 à 20 jaar 
uitgevoerd tot een ongelijkjarige en diverse structuur verkregen wordt en het bos een 
eindbeheer (nietsdoen) kan krijgen. Indien verjonging van gewenste boomsoorten 
achterwege blijft kan er geopteerd worden om via aanplant deze soorten in te brengen. We 
denken hierbij aan onder meer zomereik, haagbeuk, winterlinde, zoete kers en ratelpopulier. 
 
4.1.2.3 Bosbeheer: mantel-zoombeheer 
Langs bosranden en de brede paden wordt een geleidelijke en structuurrijke mantel-
zoomvegetatie nagestreefd. Deze mantelzoom heeft een golvende vorm, waarbij veel variatie 
is in microklimaat. Aan de rand met hooilanden wordt hiervoor een brede kruidachtige zoom 
(ca 2-10m) om de 2-5 jaar gemaaid. De mantel van (doorn)struiken wordt om de 10 tot 20 jaar 
afgezet als hakhout. 
 
4.1.2.4 Ruigtebeheer, permanent open plekken in het bos 
In het Kluizenbos wordt één kleine plek, beheereenheid KL-11, als permanente open plek 
beheerd. De aanwezige ruigte-vegetaties worden periodiek gemaaid en afgevoerd in de late 
zomer of begin herfst, met een omlooptijd van 1 à 5 jaar. Bij dichtgroeien door struweel wordt 
een kapbeheer uitgevoerd in het winterhalfjaar. De bosrand wordt in hakhout gezet, zoals 
hierboven beschreven is. 
Op KL-14 wordt een experiment uitgevoerd om een kleine open plek op de drogere bodem te 
plaggen. Hierbij willen we een droge zoomvegetatie laten ontwikkelen. Hier wordt vooral de 
hoogopschietende struiken en bramen gekapt en gemaaid om de schrale vegetatie alle kansen 
te krijgen. 
 
4.1.2.5 Graslandbeheer: hooiweide 
De kleine graslanden centraal in het Kluizenbos worden als hooiweide (maaien en nabegrazen) 
beheerd. Het tijdstip van de eerste maaibeurten hangt af van de biomassaproductie en het 
natuurstreefbeeld. De percelen bevinden zich momenteel in ‘fase 2 dominant stadium’, zodat 
een vroege maaibeurt (vanaf midden mei) wenselijk is. Ook naargelang de weersomstandig-
heden zijn verschuivingen mogelijk. Nabegrazing wordt uitgevoerd vanaf enkele weken na de 
maaibeurt. De begrazing kan stootbegrazing zijn of nabegrazing. De begrazingsdruk moet 
voldoende hoog zijn, zodat de graslanden voldoende kort de winter ingaan. Er kan gebruik 
gemaakt worden van een vast of flexibel raster. 
De soorten en biomassaproductie worden opgevolgd, en als de evolutie positief is kan de 
maaidatum verlaat worden.  
De best ontwikkelde halfnatuurlijke graslanden worden minimaal 1 keer per jaar gemaaid.  
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Bij het maaibeheer zal toegezien worden dat er geen zware machines worden ingezet en dat 
bodemverstoring maximaal vermeden. wordt  
Er wordt gefaseerd gemaaid, waarbij randstroken van de vegetatie (ca. 5 tot 10%) bewaard 
worden waar ongewervelden en kleine dieren in kunnen overleven (voor soorten van 
ecoprofiel 2, 3 en 5). De plaats van deze stroken wisselt van jaar tot jaar, zodat er geen 
verruiging optreedt. Het gefaseerd maaien sluit aan op de mantel-zoomvegetatie, beide 
beheervormen versterken de biodiversiteit van het gebied.  
 
4.1.2.6 Beheer kleine landschapselementen 
De aanwezige houtkant in de graslanden centraal in het Kluizenbos kunnen breed uitgroeien, 
maar zullen in hakhout gezet worden in het winterhalfjaar (ca. elke 10 à 15 jaar). Er kan 
gekozen worden voor een cyclisch beheer in zones, zodat niet de volledige houtkant in één 
keer wordt afgezet. Knotbomen worden om de 5-15 jaar teruggezet op de stobbe, dit tussen 
november en maart. Het beheer van deze kleine landschapselementen voorziet leefgebied 
soorten van Ecoprofiel 2 en 8; onder meer steenuil. De zomereiken worden als overstaanders 
behouden en kunnen dan ook vrij uitgroeien..  
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De beheermaatregelen worden weergegeven per natuurstreefbeeld in volgende tabel: 
 
Tabel 4.1.1: overzicht beheermaatregelen 

beheer-
eenheid 

natuurstreef
-beeld 

eenmalige maatregel specificaties eenmalige maatregelen aan te vragen 
investerings-
subsidies  

reguliere maatregel specificaties reguliere 
maatregelen 

KL-06 9120 bosbeheer: 
omvormingsbeheer 
naar habitatwaardig 
bostypes 

eindkap kaprijpe populieren, 
spontane processen 
tweede pentade 

geen bosbeheer: niets 
doen-beheer, met 
aandacht voor 
veiligheid. 

 

KL-19, 
KL-20 

91E0_va bosbeheer: 
omvormingsbeheer 
naar habitatwaardig 
bostypes 

eindkap kaprijpe populieren, 
spontane processen 
tweede pentade 

geen bosbeheer: niets 
doen-beheer, met 
aandacht voor 
veiligheid. 

 

KL-07, 
KL-08, 
KL-09 

91E0_va bosbeheer: 
omvormingsbeheer 
naar habitatwaardig 
bostypes 

eindkap kaprijpe populieren, 
spontane processen 
gespreid over eerste en tweede 
pentade 

geen bosbeheer: niets 
doen-beheer, met 
aandacht voor 
veiligheid. 
mantel-
zoombeheer op 
perceel 8 langs de 
permanent open 
plek 11. 

 

KL-12, 
KL-13, 
KL-15, 
KL-16 

91E0_va bosbeheer: 
omvormingsbeheer 
naar habitatwaardig 
bostypes 

dunning populieren, spontane 
processen 
eerste pentade 

geen bosbeheer: niets 
doen-beheer, met 
aandacht voor 
veiligheid. 
mantel-
zoombeheer op 
perceel 12 langs de 
permanent open 
plek 11. 

 

KL-01, 
KL-02, 
KL-03, 
KL-18 

91E0_va bosbeheer: 
omvormingsbeheer 
naar habitatwaardig 
bostypes 

eindkap jonge populieren, spontane 
processen 
eerste pentade 

geen bosbeheer: niets 
doen-beheer, met 
aandacht voor 
veiligheid. 
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mantel-
zoombeheer op 
perceel 1 langs 
Kluizerij. 

KL-10a, 
KL-10b, 
KL-10c 

91E0_va of 
6430_bz 

bosbeheer: 
omvormingsbeheer 
naar habitatwaardig 
bostypes 

kappen fijnspar, spontane processen 
eerste pentade 

geen bosbeheer: niets 
doen-beheer, met 
aandacht voor 
veiligheid 

 

KL-05 91E0_va of 
6430_bz 

bosbeheer: 
omvormingsbeheer 
naar habitatwaardig 
bostypes 

eindkap jonge populieren, 
heraanplant en mantel-zoom 
eerste pentade (reeds uitgevoerd) 

geen bosbeheer, mantel-
zoombeheer 

 

KL-17 91E0_va bosbeheer: 
omvormingsbeheer 
naar habitatwaardig 
bostypes 

dunning populieren, spontane 
processen 
eerste pentade 

geen bosbeheer: niets 
doen-beheer, met 
aandacht voor 
veiligheid 

 

KL-11 91E0_va of 
6430_bz 

bosbeheer: 
omvormingsbeheer 
naar habitatwaardig 
bostypes 

eindkap jonge populieren, 
heraanplant en mantel-zoom 
eerste pentade 

geen ruigtebeheer, 
permanent open 
plekken in het bos 

 

KL-14 9120 bosbeheer: 
bebossing via 
aanplant 

bebossing via gedeeltelijke aanplant 
eerste pentade 

geen bosbeheer: niets 
doen-beheer, met 
aandacht voor 
veiligheid 

experiment om 
kleinschalig te plaggen in 
functie van schrale 
boszoom opp 200m² 

KL-4, KL-
Aalst 

rbbhc en 
rbbhu 

geen  geen graslandbeheer: 
hooiweide 
beheer KLE’s 

maaien met nabegrazing, 
onderhoud houtkant, 
gefaseerd kappen, knotten 
wilgen 

KL-01  aanleggen 5 poeltjes eerste pentade geen periodiek ruimen  

KL-05  aanleggen poel eerste pentade geen periodiek ruimen  
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In het kader van de soortgroep van het ecoprofiel dieren van volgende soortgroepen worden extra maatregelen voorzien:  
 
Ecoprofielen en soorten 
soortengroep  

ecoprofiel  soorten  

2  dieren van structuurrijke graslanden in een 
kleinschalig landschap  

oranje zandoogje, steenuil 

8  dieren van lichtrijke bossen, mozaïeklandschappen, 
bosranden en zomen  

eikelmuis, kleine ijsvogelvlinder, eikenpage, hazelworm, 
vleermuizen,  

 
pakket  maatregelen  

 
soortengroep  bedrag per jaar  opm. 

3  onderhoud van kleine landschapselementen: houtkant  
KL-Aalst 

2 + 8  25 euro per are   

4  onderhoud van kleine landschapselementen: knotbomen  
KL-Aalst, KL-04 

2  1,5 euro per boom   

 

Tabel 4.1.2: overzicht soortgebonden beheermaatregelen 
Beheer-
eenheid 

doel 
beheerplan 

maatregelenpakket specificaties reguliere maatregelen eenheid 

KL-Aalst soortgroep 2 pakket 4: 
knotbomen  

Knotbomen worden om de 6 tot 10 jaar geknot 40 ex.  

KL-Aalst soortgroep 2 
en 8 

pakket 3: houtkant Deze houtkant wordt regelmatig afgezet, met behoud 
van zomereiken en schietwilg als opgaande bomen.  
De kapcyclus is 10 tot 20 jaar en wordt gefaseerd 
uitgevoerd. 

260 m aan een gemiddelde van 2 m 
breed: 5,20 are. 

KL-04  pakket 4: 
knotbomen 

Knotbomen worden om de 6 tot 10 jaar geknot 15 ex 

 
In het kader van het stimuleren van soorten die nog niet gevonden zijn, maar die wel verwacht zijn, worden extra maatregelen voorzien: 
aanleg van poelen.  
 
Bijlage 4.1.1: eenmalige maatregelen 
Bijlage 4.1.2: reguliere maatregelen 
Bijlage 4.1.3: soortgebonden maatregelen  
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4.2 Soortgericht beheer fauna en flora 
 

4.2.1 Vleermuizen 
Oude, dikke bomen zijn quasi niet aanwezig in het Kluizenbos, met uitzondering van 
Amerikaanse eiken. Deze oude Amerikaanse eiken worden behouden, waarbij overwogen 
wordt om een deel te ringen, zodat er sneller dood hout gevormd wordt, waar vleermuizen 
kunnen van profiteren.  
 

4.2.2 Amfibieën 
In het gebied zijn bronnen en kleine waterlopen aanwezig. Deze zullen onderhouden worden 
en op enkele plaatsen verbreed worden, zodat deze langer water ophouden bij droge 
zomerperiodes. De laatste lentes en zomers zijn extra droog geweest, zodat deze ingrepen 
dringend nodig zijn om voortplantingsplaatsen voor amfibieën te behouden.  
 

4.2.3 Exoten 
Een aantal exoten komen voor in het gebied, waarbij Kaukasische berenklauw en reuzen-
balsemien de belangrijkste zijn. Er wordt geprobeerd om deze exoot te verwijderen, waarbij 
de planten in de eerste instantie mechanisch zullen bestreden worden, door onder meer 
maaien, uitgraven, afdekken met plastiekfolie en dergelijke meer. Goede praktijkervaringen 
van andere gebieden worden hierbij in de mate van het mogelijke gekopieerd of gebruikt mits 
enige aanpassingen (zie al uitgevoerde methodieken in 4.1.1.4).  
 
Kruiden en jonge exemplaren van bomen worden gemaaid of uitgetrokken, grotere bomen 
worden gekapt of geringd. Een aantal oude, monumentale exemplaren van Amerikaanse eik 
wordt wel behouden tot de inheemse boomsoorten voldoende holtes hebben, aangezien 
dergelijke bomen leefgebied vormen voor soorten.  
 
De bestrijding van Kaukasische berenklauw bestaat in de eerste plaats uit het voorkomen van 
bloei en dus van verdere verspreiding. De individuen die gaan bloeien worden prioritair 
verwijderd. Kaukasische berenklauw doet er meerdere jaren over om in bloei te komen 
(meestal vanaf het 3de jaar), het is dus van belang om te herkennen welke individuen gaan 
bloeien.  
In de eerste fase wordt er gemaaid (uitgevoerd sinds de aankoop van de percelen) om bloei 
te voorkomen en om de planten uit te putten. Het maaien dient minimaal 2-3 keer per jaar te 
gebeuren vanaf begin mei, om te voorkomen dat de plant zaad gaat zetten. Deze methode is 
matig arbeidsintensief maar het duurt ook langer dan volgende techniek eer de soort 
onderdrukt wordt. 
De planten kunnen ook met een boomspade worden uitgestoken of met een onkruidhak 
afgekapt worden. Het werken met een onkruidhak is ergonomischer. Om de slaagkansen van 
de bestrijding voldoende hoog te houden is het aangewezen om met de onkruidhak in 
verschillende keren dieper in de bodem te hakken, zodat het grootste deel van de wortel 
weggekapt wordt.  
Het is efficiënt om 'vroeg' te starten met bestrijden (eind april (seizoensafhankelijk) of mei) 
omdat andere planten nog niet in volle groei zijn.  
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Deze methode is sinds 2018 met succes toegepast in het Kluizenbos. De besmettingsgraad is 
sterk gedaald. 
 
De bestrijding van reuzenbalsemien wordt op dezelfde manier dan de bestrijding van 
Kaukasische berenklauw uitgevoerd. Ook hier zijn de resultaten zeer goed. 
 
De bestrijding van Amerikaanse eik wordt enkel uitgevoerd voor jonge planten. Deze worden 
manueel uitgetrokken. De oude Amerikaanse eiken worden niet bestreden en worden 
grotendeels behouden als oude bomen. In het Kluizenbos zijn weinig oude bomen aanwezig. 
Het gebied werd door de vorige eigenaars vooral geëxploiteerd als populierenbos. Oude dikke 
bomen vinden we vooral bij zomereik en Amerikaanse eik en zeer verspreid bij gewone es. 
Deze oude bomen willen we behouden zodat er toch voldoende oude, dikke en aftakelende 
bomen aanwezig zijn. 
 
Japanse duizendknoop komt voor in de rand van beheereenheid KL-01. De grote haard ligt 
echter grotendeels op het terrein van het aanpalende percelen. Pas wanneer we ook dit 
perceel in beheer hebben zal de bestrijding van deze soort aangepakt worden. Ondertussen 
wordt geprobeerd om de besmettingshaard in te perken.  
 
Guldenroede sp: Verspreid in het gebied komt guldenroede voor. Deze willen we bestrijden 
door onder meer de wortels uit te graven. 
 
Voor konijn en houtduif is er een contract met de jagers afgesloten voor een populatie-
regeling om wildschade in de onmiddellijke omgeving van het Kluizenbos te voorkomen. Deze 
actie kadert in goed nabuurschap.  
Vanuit natuurbehoud zijn in het contract met de jagers ook fazant, Canadese gans en Nijlgans 
opgenomen. Fazant wordt bestreden om de voortplanting van amfibieën meer kans te geven. 
Canadese gans en Nijlgans komen momenteel niet voor, maar zijn wel in de omgeving 
aanwezig. Deze soorten zijn preventief in het contract opgenomen. Om diezelfde reden wordt 
ook ‘andere exoten’ in het contract vermeld.  
 
 

4.2.4 Aanvraag ontheffing voor het doden van dieren 
 
Op de beheerde percelen worden sporadisch soorten waargenomen die wildschade kunnen 
veroorzaken. Om de wildschade te beperken werd een overeenkomst voor beheerjacht 
opgesteld. Hierin staan volgende voorwaarden:  

 Jacht, waarbij jachtdaden enkel in functie van het natuurbeheer wordt uitgevoerd, 
populatieregeling van konijn, fazant, houtduif, Canadese gans, nijlgans en andere 
exoten (natuurschade of landbouwschade, voor goed nabuurschap). 

Een ontheffing voor het doden van dieren die wildschade kunnen veroorzaken is dan ook van 
toepassing. 
 

 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek. Als het om soorten gaat die op bijlage 1 
van het Soortenbesluit voorkomen moet de persoon die de dieren wil vangen in het bezit 
zijn van een vergunning op basis van artikel 19 en volgende van dit besluit.  
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 in belang van de volksgezondheid en ter voorkoming van belangrijke infrastructuurschade 
aan wateren en bedijking: het doden van muskusrat, bruine rat en zwarte rat. De 
bestrijding kan uitgevoerd worden door de van overheidswege aangeduide personen, via 
de door de overheid opgelegde normen en mogelijkheden.  

 ten behoeve van natuurbehoud: doden binnen de openingstijd van fazant  

 ten behoeve van natuurbehoud: bestrijden van (invasieve) exotische fauna en flora op de 
beste, meest controleerbare, efficiënte en selectieve manier ter bescherming van de 
inheemse fauna en flora. Canadese gans en Nijlgans zijn nog niet aanwezig, maar worden 
preventief vermeld. Alle invasieve soorten zijn te vinden op 
http://ias.biodiversity.be/species/all. 

 bij het vaststellen van belangrijke schade aan landbouwgewassen en na melding aan ANB: 
bijzondere bejaging van konijn en houtduif. Bijkomend wordt ook damhert en wilde 
zwijnen opgenomen in de aanvraag voor ontheffing al komen deze nog niet voor in het 
gebied. 

 
 

4.3 Afweging in functie van zorgplicht  
 
De beheermaatregelen houden maximaal rekening met de zorgplicht en zijn er op gericht de 
aanwezige habitats, vegetaties, fauna en flora duurzaam te onderhouden.  
Kappen van populieren wordt buiten de schoontijd uitgevoerd. De kappingen gebeuren in een 
droge periode of na een lange vorstperiode. Indien machines nodig zijn om de exploitatie uit 
te voeren zal gebruik gemaakt worden van machines met een lage druk, bijvoorbeeld een 
kraan op rupsbanden. 
 
De bestrijding van exoten zal enkel mechanisch gebeuren. Er worden geen herbiciden 
gebruikt.  
 
 

4.4 Aanvraag in functie van vergunningen en ontheffingen 
 
Om het natuurreservaat Kluizenbos te kunnen beheren zoals voorzien in het beheerplan, om 
er wetenschappelijk onderzoek te verrichten, om redenen van natuurbehoud, om redenen 
van volksgezondheid, met het oog op het recreatief en educatief medegebruik en ter 
voorkoming van belangrijke schade worden de nodige ontheffingen aangevraagd om het 
beheer te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met het natuurdecreet, het jachtdecreet en 
het bosdecreet.  
 
Bijkomend vragen we ontheffing voor: 

 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek (Natuurdecreet): vangen van dieren. 
Indien het om soorten gaat die op bijlage 1 van het Soortenbesluit voorkomen moet de 
persoon die de dieren wil vangen in het bezit zijn van een vergunning op basis van artikel 
19 en volgende van dit besluit (Soortenbesluit).  

 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek: plaatsen peilbuizen en bodemprofielen 
voor onderzoek van bodem en hydrologie (Natuurdecreet) 
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 voor redenen van recreatief medegebruik: plaatsen van wegwijzers en infoborden 
(Natuurdecreet) 

 
Voor werken waar een omgevingsvergunning voor nodig is wordt die vergunning aangevraagd 
voor de werken gestart worden. 
 
Volgende werken worden uitgevoerd en vallen onder de ontheffingsvoorwaarden voor de 
aanvraag van een omgevingsvergunning.  
 
Poelen, perceel KL-01 en KL-05, detail op perceelsniveau (zie kaart) 
Dit worden meerdere ondiepe poelen in perceel KL-01 ter bevordering van de vuursalamander 
en alpenwatersalamander, kleine watersalamander en vinpootsalamander 
In perceel KL-01 zijn volop bronnetjes en verschillende waterloopjes die een moerasachtig 
gebied gevormd hebben dat plaatselijke uitgediept kan worden tot een ondiepe poel, met een 
doormeter van 1,5 m en een diepte van 1m. Deze poel heeft afgeschuinde oevers. 
Op perceel KL-05 is een waterloop, onder andere gevoed door de hierboven vermelde 
waterloopjes, die plaatselijk kan verbreed en uitgediept worden tot een ondiepe poel. Deze 
poel heeft een doormeter van 10 m en een diepte van maximaal 1,5 m met afgeschuinde 
oevers. 
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5 Opvolging 
 
Voor de beheermonitoring zijn volgende methodes verplicht of mogelijk:  
 

Code Natuurstreefbeeld Verplicht  Mogelijk  

6430 voedselrijke zoomvormende ruigten Basis + indicatorlijst waterpeil (3) 

91E0 bossen op alluviale grond Basis waterpeil (3) 

9120 Atlantische zuurminnende 
beukenbossen 

Basis  

rbbhc rbb dotterbloemgrasland Basis + indicatorlijst waterpeil (3) 

rbbhu rbb glanshavergrasland Basis + indicatorlijst  

 

5.1 Basismonitoring 
 
Bij de basismonitoring worden jaarlijks de uitgevoerde werken geregistreerd en gebeurt de 6-
jaarlijkse beheerevaluatie op niveau van het natuurstreefbeeld kwalitatief op basis van de 
geregistreerde werken en een globale inschatting op basis van best professional judgement.  
 

5.2 Waterpeilen 
 
De waterpeilen zullen opgevolgd worden in het Kluizenbos. We voorzien drie peilbuizen die in 
de beheereenheden waar de natuurstreefbeelden 91 E0 nagestreefd worden. Deze peilbuizen 
worden om de twee weken opgemeten. De gegevens worden in de WATINA-databank of een 
andere databank van het INBO opgeladen. 
De locatie van de peilbuizen wordt in overleg met ANB, het INBO of een andere specialist 
geplaatst. 
 

5.3 Indicatorlijst  
 
Een indicatorlijst is een lijst opgebouwd uit soorten en/of indicatoren die indicatief zijn voor:  

 De gewenste eindtoestand (sleutelsoorten en structuurkenmerken) 

 Een verstoring van de gewenste toestand: verruiging, verzuring, … 

 Een gunstige evolutie naar de gewenste eindtoestand (trajectsoorten) 
Een indicatorlijst wordt opgesteld voor een specifiek natuurstreefbeeld (INBO). 
 
Wanneer er onvoldoende zekerheid is dat een natuurstreefbeeld zal gerealiseerd worden als 
de voorziene maatregelen worden uitgevoerd of de standplaatsfactoren ongunstig zijn, 
worden specifieke soorten opgevolgd aan de hand van de indicatorlijst. In het natuurbeheer-
plan wordt vastgelegd voor welke natuurstreefbeelden de beheeropvolging met de indicator-
lijst zal gebeuren. 
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college van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 28 september 2020

41 2020_CBS_04426 Ontwerp natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling 
Kluizenbos - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Christoph D'Haese, burgemeester; mevrouw Caroline Verdoodt, schepen; de heer Matthias De 
Ridder, schepen; de heer Jean Jacques De Gucht, schepen; mevrouw Mia De Brouwer, schepen; mevrouw 
Katrien Beulens, schepen; de heer Wim Leerman, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Sarah Smeyers, schepen

Verontschuldigd:
de heer Karim Van Overmeire, schepen

Wetgeving

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur somt de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen op.

Beschrijving

Feiten en context
Het Kluizenbos is samen met het Kravaalbos één van de meeste waardevolle boscomplexen op grondgebied 
Aalst. Sinds 2018 is Natuurpunt eigenaar van een groot deel van het Kluizenbos (22 ha). De stad Aalst heeft 1 
perceel (0.63 ha) in eigendom in het Kluizenbos. Er werd nu door Natuurpunt Beheer vzw in overleg met de 
stad een ontwerp gezamenlijk natuurbeheerplan opgemaakt voor het Kluizenbos (zie bijlage).

Een natuurbeheerplan is geen doel op zich, maar een middel om in een bepaald terrein, beheerd ten 
behoeve van het natuurbehoud, bepaalde doelstellingen (i.v.m. ecologie, bosbeheer, landschap, 
cultuurhistorie, recreatie…) te realiseren. Het natuurbeheerplan bestaat uit vijf delen: verkenning, 
inventaris, beheerdoelstellingen, beheermaatregelen en opvolging. Voor het Kluizenbos werd een 
natuurbeheerplan type 4 (natuurreservaat) opgemaakt, een voorwaarde voor de verkregen Vlaamse 
aankoopsubsidies. Hierbij stelt de beheerder over de volledige oppervlakte van het terrein het realiseren van 
één of meerdere natuurstreefbeelden tot doel. Het beheerplan zal door Natuurpunt Beheer vzw aan ANB ter 
goedkeuring voorgelegd worden.

Samen met het natuurbeheerplan werd ook een toegankelijkheidsregeling (zie bijlage) opgesteld. Het 
natuurbeheerplan en de toegankelijkheidsregeling (TR) zijn twee verschillende en op zichzelf staande 
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documenten die dus elk afzonderlijk leesbaar moeten zijn. De inhoud van de TR mag niet in tegenstrijd zijn 
met de inhoud van het natuurbeheerplan. De goedkeuring van het natuurbeheerplan impliceert echter niet 
de goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling. De finaliteit van beide documenten is ook verschillend in 
die zin dat het natuurbeheerplan in hoofdzaak een planning inhoudt tussen het ANB en de beheerder en dat 
de toegankelijkheidsregeling een regeling inhoudt voor derden.,
In dit geval wordt een nieuwe lusvormige wandeling in de beheerde percelen aangeduid. Daartoe zijn er 
twee toegangen vanaf het centrale pad (de buurtweg onder verantwoordelijkheid van de stad Aalst) en een 
toegang vanaf de Affligemdreef, naast de Kluizerij. De wandelpaden zijn enkel toegankelijk voor wandelaars 
en vermijden het centrale deel van het beheerde bosgedeelte. Ze liggen eerder in de randen. Het westelijke 
deel, dat niet in beheer is bij Natuurpunt is ontoegankelijk, waardoor de rustzone ongeveer de helft van het 
boscomplex omvat.

Het Natuurbeheersplan en de TR worden door Natuurpunt Beheer vzw naar het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB) gestuurd. Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangstmelding van ANB dienen 
ze nog in een verplichte consultatieronde te gaan (30 dagen). Na afloop van de periode van consultatie zal 
het ANB alle ingezamelde opmerkingen en bezwaren doorsturen naar Natuurpunt en de stad, met het 
verzoek om de opmerkingen te verwerken en de documenten en een verslag van de consultatieronde binnen 
een termijn van 30 dagen opnieuw in te dienen bij het ANB. Het verslag dient te vermelden waarom en op 
welke wijze al dan niet rekening werd gehouden met de ingediende opmerkingen of bezwaren. Op het einde 
van de rit worden de documenten goedgekeurd door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme via ministerieel besluit.

De op 30 juni 2015 goedgekeurde toegankelijkheidsregeling voor het boscomplex Herenbos, Kravaalbos en 
Kluisbos, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Asse, Opwijk, Aalst en Affligem wordt niet 
gewijzigd. Hierin staat de centrale dreef van de stad Aalst als toegankelijk voor voetgangers.

Motivering
Op 13 augustus 2018 besliste het CBS om een eenmalige ondersteuningstoelage toe te kennen aan de 
Natuurpunt Aalst voor de aankoop van 20 ha in het Kluizenbos. In de beslissing werd opgenomen dat de stad 
moet worden betrokken bij de opmaak van het natuurbeheerplan. Wanneer er een gezamelijk 
natuurbeheerplan wordt opgemaakt geeft dit de stad medezeggenschap over het beheer van het hele 
gebied. Natuurpunt draagt de kosten voor het opmaken van het beheerplan. Dit gebeurde door Natuurpunt 
Beheer vzw die daartoe de vereiste extertise in huis heeft, wat een goed onderbouwd beheersplan 
garandeert.

Het ontwerp natuurbeheerplan en de toegankelijkheidsregeling werden opgemaakt in overleg met de dienst 
Omgevingsbeleid, natuur en wonen.

De beheervisie komt samengevat neer op het volgende.

Bossen:

- Behoud van de huidige boskern
- Uitbreiding rond de huidige boskern
- Bestrijding van invasieve soorten
- Doelsoorten: ree, wielewaal, matkop, middelste bonte specht, wespendief, havik, bosuil, boomvalk, 
houtsnip, glanskop, appelvink,  
  goudvink, gewone bronlibel, keizersmantel
- Beheer:

• Omvormingsbeheer naar habitatwaardige bostypes
• Bebossing via aanplant
• Spontane verbossing
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Graslanden:

- Centrale weide ten noorden van de Kluiskapel
- Doelsoorten: dotterbloem, echte koekoeksbloem, oranjetipje
- Beheer:

• Hooiweidebeheer (1x maaien per jaar, nabegrazing)
• Periodiek maaibeheer in ruigte

 
 

Voor het perceel in eigendom van de stad Aalst wordt onderstaand beheer voorgesteld:

De kleine graslanden centraal in het Kluizenbos worden als hooiweide (maaien en nabegrazen) beheerd. De 
best ontwikkelde halfnatuurlijke graslanden worden minimaal 1 keer per jaar gemaaid. De percelen bevinden 
zich momenteel in ‘fase 2 dominant stadium’, zodat een vroege maaibeurt (vanaf midden mei) wenselijk is. 
Nabegrazing wordt uitgevoerd vanaf enkele weken na de maaibeurt. De begrazing kan stootbegrazing zijn of 
nabegrazing. De begrazingsdruk moet voldoende hoog zijn, zodat de graslanden voldoende kort de winter 
ingaan. Er kan gebruik gemaakt worden van een vast of flexibel raster. Bij het maaibeheer zal toegezien 
worden dat er geen zware machines worden ingezet en dat bodemverstoring maximaal vermeden wordt. Er 
wordt gefaseerd gemaaid, waarbij randstroken van de vegetatie (ca. 5 tot 10%) bewaard worden waar 
ongewervelden en kleine dieren in kunnen overleven. De plaats van deze stroken wisselt van jaar tot jaar, zodat 
er geen verruiging optreedt. Het gefaseerd maaien sluit aan op de mantel-zoomvegetatie, beide beheervormen 
versterken de biodiversiteit van het gebied.
 
De aanwezige houtkanten in de graslanden centraal in het Kluizenbos kunnen breed uitgroeien, maar zullen in 
hakhout gezet worden in het winterhalfjaar (ca. elke 10 à 15 jaar). Er kan gekozen worden voor een cyclisch 
beheer in zones, zodat niet de volledige houtkant in één keer wordt afgezet. Knotbomen worden om de 5-15 
jaar teruggezet op de stobbe, dit tussen november en maart. De zomereiken worden als overstaanders 
behouden en kunnen dan ook vrij uitgroeien.

Het voorgestelde beheer werd afgetoetst bij de dienst Onderhoud openbaar domein - team Groen en 
gunstig geadviseerd.
Ook team Natuur en duurzaamheid geeft gunstig advies voor het beheersplan en de 
toegankelijkheidsregeling. Enerzijds wordt een waardevol stuk natuur door een adequaat beheer versterkt 
en bestendigd, anderzijds wordt aan dit mooie gebied bijkomende toegankelijkheid voor wandelaars 
gegeven.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een gezamenlijk beheerplan op te maken met 
Natuurpunt voor het Kluizenbos.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het ontwerpnatuurbeheerplan en de 
toegankelijkheidsregeling van het Kluizenbos.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen 



















vr~AAM8E GE~mEN8CILAP 

Ministerieel besluit tot bescherming van monumenten en 
stads- en dorpsgezichten. 

"DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR, 

Gelet op de wet van 7 auaustus 1931 OD het behoud van 
monumenten en landschappen; 

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsgezichten; 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 198.0. tot 
hervorming der instellinaen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 
18 januari 1982 houdende bepalina van de bevoegdheden van 
de leden van de Vlaamse Executieve; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 
28 januari 1982 houdende organisatie van de delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Executieve; 

Gelet op het ministerieel besluit van 31 mei 1983 
tot vaststelling van het ontwerp van lijst van voor bescher
ming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten; 

Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen van 3 mei 1984; 

BES L U I T " 

Artikel 1.- Wordt beschermd als monument overeenkomstia de 
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van 
de historische, esthetische en volkskundige waarde : 

- de Kluiskapel, aelegen langs de Kluisdreef, te Hekelgem, 
bekend ten kadaster : Hekelgem Ie Afdeling, sektie A 
Ie blad, perceelnummer 3 c, eiaendom van 

- De Kerkfabriek van Sint-Michiel, p.a. de Heer Clement 
Goeman, Voo:t:?.i ttS']::, Lal}gS' .. s.traat .. 9:;, ... J 79.o.l:lS'kS'lggm. 

Art. 2.- Wordt beschermd als dorpsgezicht, overeenkomstig 
de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden 

. /. 
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van de historische en esthetische waarde : 

de Kluiskapel, gelegen langs de Kluisdreef, met haar omgeving, 
te Hekelgem-Aalst (Erembodegem), zoals afgebakend op bijgaand 
plan. 

Art. 3.- Met het oog op de bescherming van hogervermeld monu
ment en dorpsgezicht zijn daaroD van toeDassing voor zover zij 
in overeenstemming zijn met de onder Dunt C bepaalde voor
schriften : 

A. de algemene bestemming en de algemene voorschriften die 
zijn opgelegd door de bij koninklijk besluit goedgekeurde 
streekplannen en gewestplannen, op het ogenblik waarOD de 
rechtsgevolgen van onderhavig besluit in werking treden; 

B. de verbodsbepalingen en beperkingen opgelegd door en de 
vergunningen vereist krachtens artikel 44 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw; 

C. de beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december 
1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake 
instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stads
en dorpsgezichten. 

Brussel, 24 januari 1985 

De Gemeenschapsminister van Cultuur, 

K. PONA. 
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Vlaamse Regering ~ ~ 

Ministerieel besluit tot definitieve aanduiding van de ankerplaats 
"Kluisbos, Faluintjes en Abdij van Affligem" te Aalst (provincie Oost

Vlaanderen) en te Affligem (provincie Vlaams-Brabant) 

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, 
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, 

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de 
landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1997, 
18 mei 1999, 8 december 2000, 21 december 2001, 19 juli 2002, 
13 februari 2004, 10 maart 2006, 16 juni 2006 en 27 maart 2009; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de 
Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluiten van 24 juli 2009, 4 
december-2009; 6 juli 2010, 7 juli 2010; 24september-en-19 
november; 

Gelet op het ministerieel besluit van 16 februari 2010 tot 
voorlopige aanduiding van de ankerplaats "Kluisbos, Faluintjes 
en Abdij van Affligem" te Aalst (provincie Oost-Vlaanderen) en te 
Affligem (provincie Vlaams-Brabant); 

Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen van 16 december 201 0, 

BESLUIT: 

Artikel 1. "Kluisbos, Faluintjes en abdij van Affligem" te Aalst (provincie Oost
Vlaanderen) en te Affligem (provincie Vlaams-Brabant) wordt definitief aangeduid als 
ankerplaats overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 april 1996 
betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1997, 18 
mei 1999, 8 december 20QO, 21 december 2001, 19 juli 2002, 13 februari 2004, 10 
maart 2006, 16 juni 2006 en 27 maart 2009. 



Art. 2. § 1. Het algemeen belang dat de aanduiding verantwoordt, wordt door het 
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke 
waarden gemotiveerd: 

10 natuurwetenschappelijke waarde: 
Het reliëf van de ankerplaats bestaat uit een snelle afwisseling van heuvelkammen 
met zachte hellingen en brede valleien, karakteristiek voor het gebied tussen Zenne 
en Dender. De natuurwetenschappelijke waarde binnen het gebied wordt in 
hoofdzaak bepaald door de aanwezigheid van ecologisch waardevolle oude bossen 
met typische flora en enkele voor het landschap beeldbepalende beekvalleitjes 
waaronder de meanderende Molenbeek in het gebied de Faluintjes met haar 
zijbeken. 
De naam Steense Beek verwijst naar de aanwezigheid van kalkzandsteen in de 
ondergrond, die door de abdij op verschillende locaties werd ontgonnen. 
Aan de voet van de steilrand van het Kluisbos bevinden zich enkele bronnen met 
kalkhoudend water. 
Het gebied bevindt zich op de overgang van de leemstreek naar de zandstreek, die 
duidelijk herkenbaar is en een markante terreinovergang vormt in het landschap. De 
leemgroriden zijn zeer vruchtbaar. 

20 historische waarde: 
De Sint-Pieters en Paulusabdij van Affligem werd in 1083 gesticht door ridders en 

- verkreegin1 086 de bevestiging van de wereldlijkeen-kerkelijke-instellingen~De-abdij 
werd opgericht op het grondgebied Meldert, aan een kruising van wegen die aan de 
rand van een woud lagen dat zich uitstrekte richting Moorsel en Meldert en die men 
het Ascerholt noemde. 
De abdij werd strategisch ingeplant op het grensgebied tussen Vlaanderen en 
Brabant en had de pacificatie en ontwikkeling van dit grensgebied tot doel. 
Bovendien was de abdij een economisch belangrijk centrum, waardoor ze uitgroeide 
tot een van de belangrijkste abdijen in de Lage Landen. Gedurende haar bestaan 
werd de abdij verscheidene malen vernield en heropgebouwd, de laatste maal 
gebeurde dit na de Franse revolutie. 
De heropbouw van de abdij startte toen pas in 1868. Van de oorspronkelijke 
middeleeuwse gebouwen zijn er nu slechts enkele sporen overgebleven, zoals de 
ruïnes van de abdijkerk uit 1128. Het Bisschoppenhuis is de voornaamste getuigenis 
van de abdij voor het Franse bewind. 

Het huidige Kluisbos ten westen van de abdij, was op de Kabinetskaart van de 
Ferraris aangeduid onder de benaming "Afflighem Bosch", het werd tijdens de 
Franse revolutie bijna totaal ontgonnen, doch een deel was maar kortstondig in 
ontginning, zodat het snel weer aangroeide tot het huidige Kluisbos. De valleibosjes 
en broekbossen werden hierbij vrijwel volledig gespaard en in hoofdzaak de natte re 
gronden werden heraangeplant. Het beheer in het bos bestond tot de 18de eeuw 
voornamelijk uit middelhoutbeheer met hier en daar een hakhoutperceel, waarbij 
langs deze hakhoutpercelen en dreven gras gesneden werd. Dit beheer zorgde 
ervoor dat het bos in stand gehouden werd als een open bos. 
In tegenstelling tot het oorspronkelijke bos verscherpte de grens tussen het bos en 
het cultuurland sterk door bemesting en het verdwijnen van het hakhoutbeheer. 



De huidige Kluiskapel gelegen aan de Kluisdreefwerd in 1758 gebouwd, doch in 
1835 werd het bouwvallige gedeelte (het schip) gesloopt zodat nu alleen het 
hoofdkoor overblijft en een toen nieuw gebouwd portaal. De Kluiskapel bouwt voort 
op een Kluis of Cella die teruggaat tot de 8ste eeuwen dat toebehoorde aan de abdij 
van Lobbes. Nabij deze kapel is er een bron midden in het bos. Aan deze bron 
worden helende eigenschappen toegeschreven. 
Het oudste deel van de Kluiskouter wordt gekenmerkt door een nog gave, smalle en 
langgerekte percelering. 

Het gebied de Faluintjes ten noorden van de abdij betrof op de Kabinetskaart van de 
Ferraris eveneens een nog uitgestrekt boscomplex (Coventshouw Bosch), dat deel 
uitmaakte van dit Affligembos. Het toponiem "Kloosterbos" dat men terugvindt op de 
topografische kaarten is hierbij een verwijzing van de verbondenheid van dit gebied 
met de abdij. De dreven die het gebied doorkruisen werden in 1637 door de abdij 
aangelegd bij de wederopbouw van de abdij. Vandaag beperkt de bebossing in dit 
gebied zich tot de beekvalleien en enkele nog overblijvende verspreide bosjes. 

Ander bouwkundig erfgoed binnen de ankerplaats is het waterkasteel van Moorsel 
dat een renaissance waterslot met neerhof betreft, gelegen in een ommuurd park in 
landschapsstijl op de zuidflank van de Eksterenberg. Het kasteel werd in 1521-1526 
gebouwd als slot van de heerlijkheid Moorsel, in opdracht van de abt van Affligem. In 
1564 kwam het in handen van de graven van Hoorne en in 1636 werd het tot baronie 
verlieven. In die periode werd het kasteel grondig onder handen genomen, doch de 
algemene indeling bleef bewaard. 

Belangrijk voor de geschiedenis van de streek is echter ook de hopteelt. De teelt en 
handel in hop gaat hierbij zeker terug tot de 16de eeuw, waarbij reeds in 1516 de 
Sint-Rochusgilde werd opgericht als gilde van de hophandelaars. Sint-Rodius werd 
hierbij gekozen als beschermheilige van de hopteelt, de aanwezigheid van de Sint
Rochuskapel aan de Nedermolenstraat te Meldert verwijst hiernaar. 
Deze teelt was bovendien zo belangrijk voor de streek dat de opbrengst in de 17de 

eeuw meer was dan de helft van de Europese opbrengst. Samen met de streek rond 
Poperinge bleef dit gebied tot in de 19de eeuw een van de twee belangrijkste 
hopcentra in Vlaanderen en zijn ze dit in feite nog steeds hoewel de teelt in beide 
streken nu zo goed als verdwenen is. Deze verdwijning werd vooral ingezet sinds de 
helft van de twintigste eeuw door de toenemende concurrentie uit het buitenland en 
door de arbeidintensiteit die deze teelt nog weinig rendeerbaar maakt 

3° esthetische waarde: 
De ligging van de abdijen op heuvels maakt dat zij als baken fungeren in het 
landschap, waardoor het open houden van de zichten of vistas op deze bakens heel 
belangrijk is. 
De aanwezigheid van grote boscomplexen in een open landschap met blok- tot 
strookvormige percelering en de afwisseling van weiden, akkers en bospercelen 
maken dat het landschap gecompartimenteerd is. De valleitjes die in het landschap 
voorkomen zijn relatief diep ingesneden. Het waterkasteel te Moorsel vormt een mooi 
ensemble van kasteel met park. 
Er komen nog steeds verschillende percelen voor waarop de vroeger zo roemrijke en 
door de metershoge staken beeldbepalende hop geteeld wordt. 



4° sociaal-culturele waarde: 
De Sint-Pieters- en Paulusabdij was in het Ancien régime uitgegroeid tot de 
belangrijkste abdij van de Lage Landen en is momenteel de enige Vlaamse 
benedictijnenabdij die bijna duizend jaar na haar stichting nog steeds door 
benedictijnen wordt bewoond. 
De abdij beschikt over een zekere befaamdheid omwille van haar culturele uitstraling 
en rijke verzameling van munten, handschriften en kunstvoorwerpen. 
In de abdij werden talrijke belangrijke persoonlijkheden begraven waaronder 
Antonius Sanderus in 1664, die bekend was omwille van zijn gedetailleerde 
afbeeldingen van kastelen en abdijen, maar ook talrijke leden van de hertogelijke 
familie die hier reeds sinds de 12de en 13de eeuw begraven werden. 
Aan de Kluiskapel kan men een bron terugvinden, die volgens het volksgeloof naast 
geneeskracht voor blinden, ook vruchtbaarheidbevorderend eigenschappen 
toegeschreven wordt. 
De hopvelden welke meestal op zand- en leemgronden met een gunstige drainering 
aangetroffen worden, waren zeer talrijk aanwezig in dit gebied, gezien het tot de 
belangrijkste .hopcentra in Europa en Vlaanderen behoorde naast Poperinge. 
De bierbrouwers (vroeger de abdijen) gebruikten al van oudsher de hopbel met zijn 
bittere etherische olie lupuline om de aangename bittere smaak aan het bier te 
geven. Naast de abdijen ging de hopteelt echter ook een belangrijke rol spelen voor 
de bierbrouwers in de streek maar ook voor de Brusselse bierbrouwers, die hun hop 
uit de streek introkken. 
Rètbélang van dehOptéélfvoornet gebiea worafbenaaruKtaoor aé-l1oj5heiligé Sint
Rochus, waarvoor een kapel opgetrokken werd langs de Nedermolenstraat. 
Het Affligems abdijbier speelt nog steeds een belangrijke rol voor het imago van het 
~b~d. . 

5° ruimtelijk-structurerende waarde: 
Het gebied bevindt zich op de overgang van de leemstreek naar de zandstreek, die 
door een snelle afwisseling van heuvelkammen met zachte hellingen en brede 
noordzuidgerichte beekvalleien duidelijk herkenbaar is en een markante 
terreinovergang vormt in het landschap. 
Deze beekvalleien zijn hierbij meestal bebost. 
Op het hoogste punt van deze ankerplaats ligt de Abdij van Affligem, een imposant 
gebouwencomplex dat tot ver in de omgeving te zien is door haar verheven ligging. 
De abdij vormt hierdoor een baken met sterke uitstraling op de streek. 

De Faluintjes, die ten noorden ervan gelegen zijn, liggen voornamelijk onder weiland 
met hier en daar een bosperceel en akkers waarop de nog voor de streek typerende 
hop geteeld wordt. De Faluintjes worden gekenmerkt door een golvend reliëf dat 
afdaalt naar de beekvalleitjes. De belangrijkste beek is de meanderende Molenbeek 
die richting Moorsel stroomt, waar men het imposante waterkasteel van Moorsel 
aantreft. 
Een andere imposant gebouwencomplex in het gebied is de abdij Maria Mediatrix die 
aan de rand van het Kluisbos en Kluiskouter op de Potaardeberg gelegen is. Deze 
abdij ligt langsheen de Kluisdreef, waar men in het zuiden van deze dreef ook de 
Kluiskapel, met een klein gehucht van eenvoudige huisjes aantreft. 



De Kluiskouter is een open ruimtecorridor met lokaal gaaf gebleven smalle 
langgerekte percelering en is vrij scherp begrensd ten opzichte van het gesloten 
Kluisbos. De noordzuidgerichte steilrand (Kluisdreef) is eveneens een markante 
terreinovergang binnen deze ankerplaats. 
De dreven die bij de heropbouw van de abdij aangelegd werden zijn nog steeds sterk 
structurerend voor het gebied. 
Het landgebruik heeft in het gebied een sterke samenhang tussen de natuurlijke 
gesteldheid en het bodemgebruik, waardoor het op enkele kleine uitzonderingen na 
als grondgebonden mag bestempeld worden. 

§ 2. De landschapskenmerken die typisch zijn voor de ankerplaats, met inbegrip van 
de ruimtelijke kenmerken die eigen zijn aan de waarden zijn de volgende: 

Per deelgebied van de ankerplaats, zoals aangeduid op de kaart 2 in bijlage .. 

1. Het Kluisbos en de Kluiskouter: 

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

b) noordzuidgerichte steilrand met aan de voet enkele bronnen met eerder 
"lfälKnouaena water;"-

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

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

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

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

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

h) aanwezigheid van een bron ter hoogte van de kapel; 
i) Kluiskapel als kerkelijk erfgoed aan de rand van het Kluisbos te 

Hekelgem - Kluisdreef z.nr., beschermde monumenten, 
j) -gehucht met negentiende eeuwse éénlaagse woningen bij de 

Kluiskapel en Kluishofje, Kluisdreef, oudste deel Kluiskouter, 
laaggelegen broekbos, recente weilanden, beschermd als dorpsgezicht. 

2. De onmiddellijke omgeving van de Abdij van Affligem: 

a) relict van een historisch imposant abdijcomplex gelegen op een 
heuvelrug in het landschap, waarbij door deze verhoogde ligging de . 
abdij een baken is in het landschap; 

b) vrij vlakke open kouter ten oosten van de abdij onder akkerland; 



c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 
i) 

j) 
k) 

I) 

sterk afhellend gebied ten westen van de abdij richting Weimeersbeek, 
met kleine bosjes, graslanden, vijverrelicten en akkers met lokaal nog 
het voorkomen van de vroeger voor de streek typerende hopteelt; 
19de eeuwse romantische tuinaanleg ter vervanging van de vroegere 
formele tuinaanleg en 20ste eeuwse modernistische aanpassingen; 
groene evocatie van het koor van de verdwenen abdijkerk door een 
halfronde, licht oplopende parterre met kronkelende buxushaagjes en 
een kruisbeeld de Calvarie genoemd; 
kunstmatige spelonk met neogotische piëta uit het interbellum, 

. opgetrokken uit puin van de oude abdij; 
twee lindedreven van geknotte Hollandse linde tussen het 
kloostercomplex en de boerderij en -haaks hierop -een tweede 
lindedreef in oostelijk richting; 
ommuurde moestuin; 
monumentale notelaar (Juglans regia) achter de Sint-Benedictuspoort 
als relict van de formele tuin; 
begraafplaats; 
rijk aan archeologie uit het steentijdperk en de romeinse en 
middeleeuwse periode, met voor de middeleeuwse periode meer 
specifiek karolingische vondsten; 
ruïnes van de abdijkerk uit 1128 te Hekelgem - Abdijstraat z.nr., de 
Sint-Benedictuspoort te Hekelgem - Abdijstraat z.nr. en het 

----- ------ --- ----- -Bis-s~ch-öpp'e-rihûis'-üir1720-tEf-Hekelge-m·'---AOäijstraat z.nr., 5escfiermae 

m) 
monumenten; 
Hekelgem - Abdijstraat z.nr., Neogotische kloostervleugel, Art Deco 
zwemende bijgebouwen uit het interbellum, kerktoren uit 1954 en 
zaalkerk uit 1972, niet geïnventariseerd bouwkundig erfgoed. 

3. De Faluintjes met het Kloosterbos en Klaarhaag: 

a) het betreft een golvend gecompartimenteerd vrij open landschap met 
blok- en strookvormige percelering; 

b) het gebied bestaat uit graslanden en akkers, met lokaal verspreide 
bosjes die vroeger deel uitmaakten van het Coventshouw Bosch of 
Kloosterbos; 

c) de aanwezigheid van oude bosjes met typische flora; 
d) hopteelt op staken en liggend, als relict van de vroegere voor de streek 

belangrijke en typerende landbouwteelt; 
e) het reliëf van het gebied helt af in de richting van de beekvalleien 

waarbij deze helling vergroot naarmate men de beek nadert. De 
beekvalleien doorsnijden het gebied; 

f) aanwezigheid van noordzuidgerichte trage onverharde 
verbindingswegen met lokaal nog een dreefkarakter en lichte uitholling. 
Deze wegen betreffen verbindingswegen gericht op de abdij zoals de 
Affligemdreef die ontstond rond 1637 en de abdij verbindt met de 
Klaarhaagstraat te Meldert. Zelf worden deze wegen met elkaar 
verbonden door oost-west gerichte verbindingswegen; 

g) open kouter nabij Klaarhaag, afhellend richting Molenbeekvallei; 
h) gesloten hoeve te Aalst (Meldert) - Klaarhaagstraat 1, niet 

geïnventariseerd bouwkundig erfgoed. 



4. De Vallei van de Molenbeek met haar zijbeken: 

a) hiertoe behoren de waterlopen Molenbeek, Geerbeek, Meersbeek, 
Steense Beek en Weimeersbeek. De Molenbeek wordt gekenmerkt 
door een diepe insnijding en sterke meandering; 

b) de valleien van deze beken zijn meestal vrij smal en sterk ingesneden; 
c) de beekvallei bestaat uit soortenrijke graslanden en elzenbosjes, vaak 

onder populier; 
d) de bosjes in de valleien betreffen in hoofdzaak oud bos en worden 

gekenmerkt door een voor een dergelijk bos typerende flora. Deze 
bebossing is het sterkst langs de zijbeken van de Molenbeek, langs de 
Molenbeek zelf betreft het meer grasland; 

e) de graslanden zijn permanente natte graslanden; 
f) openbare voetweg langs de Molenbeek die de verbinding vormt tussen 

Meldert en het kasteel van Moorsel en aansluit op de Affl igemdreef 
naar de abdij. 

5. Het waterkasteel van Moorsel en de Waverse bossen: 

a) De Waverse bossen richting Molenbeekvallei; 
b) Een dreef richting Molenbeekvallei en aansluitende op het pad langs de 

Molenbeek; 
c) Het koor, de kruisbeuk en de toren van de Sint-Martinuskerk te Moorsel 

en de uitbreiding tot het gebouw in zijn geheel- Kerkstraat zonder 
nummer, de pastorie met tuin en kapel te Moorsel - Kerkstraat 1, het 
renaissance waterkasteel- Opwijksesteenweg z. nr., beschermd als 
monument; 

d) kasteelhoeve ten Z-W van het kasteel te Moorsel- Opwijkse steenweg 
2, aanhorigheden van het kasteel schuur te Moorsel - Opwijkse 
steenweg z.nr., geïnventariseerd bouwkundig erfgoed; 

e) Kapelaanswoning te Moorsel - Opwijkse steenweg 8, niet
geïnventariseerd bouwkundig erfgoed. 

Art. 3. De aflijning van de ankerplaats op schaal 1/25.000 wordt weergegeven op het 
plan als bijlage. 

Brussel, J 7 FEB Z011 

Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en 
Vlaamse Rand 

Geert BOURGEOIS 
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Inventaris Nachtvlinders Kluizenbos Erembodegem / Affligem 
Nachtvlinderdeterminatie door Wouter Mertens op 2-3/07/2020 in aanwezigheid van Koen De Maere / Peter Luyten (Conservators)

Datum Soort Aantal Locatie Waarnemer

3/07/2020  Berkeneenstaart - Drepana falcataria 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Beukenzebramot - Parornix fagivora 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Beukenzebramot - Parornix fagivora 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bijvoetooglapmot - Bucculatrix noltei 50 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bijvoetooglapmot - Bucculatrix noltei 50 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bleke grasmot - Crambus perlella 5 Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bleke grasworteluil - Apamea lithoxylaea 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bochtige smele-uil - Photedes minima 6 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bonte brandnetelmot - Anania hortulata 3 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bonte spitskopmot - Ypsolopha dentella 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bosbramenmineermot - Stigmella splendidissimella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bosbramenmineermot - Stigmella splendidissimella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bosgrasuil - Apamea scolopacina 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bosspanner - Scopula immutata 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bramenbladroller - Notocelia uddmanniana 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Brandnetelbladroller - Celypha lacunana 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Brandvlerkvlinder - Pheosia tremula 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bruine grijsbandspanner - Cabera exanthemata 1 imago, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bruine groenuil - Anaplectoides prasina 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bruine molmboorder - Harpella forficella 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Bruine snuituil - Hypena proboscidalis 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Cnephasia spec. 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Dennenpijlstaart - Sphinx pinastri 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Distelbladroller - Agapeta hamana 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Donker klaverblaadje - Macaria alternata 2 imago, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Donkere marmeruil - Deltote pygarga 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Driehoekuil - Xestia triangulum 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Dwarsstreephaakbladroller - Ancylis achatana 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Dwergvedermot - Adaina microdactyla 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Egale stofuil - Hoplodrina blanda 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Eikenlichtmot - Phycita roborella 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Eikenooglapmot - Bucculatrix ulmella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Eikenooglapmot - Bucculatrix ulmella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Eikentopspinselmot - Acrobasis consociella 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Esdoornboogbladroller - Acleris sparsana 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Esdoornvruchtmineermot - Ectoedemia decentella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Esdoornvruchtmineermot - Ectoedemia decentella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Frambozenpalpmot - Argolamprotes micella 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gamma-uil - Autographa gamma 3 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gekraagde grasuil - Mythimna ferrago 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gele agaatspanner - Gandaritis pyraliata 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gele bramenvlekmot - Coptotriche marginea 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gele bramenvlekmot - Coptotriche marginea 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gele eenstaart - Watsonalla binaria 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gele uil - Enargia paleacea 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gerande spanner - Lomaspilis marginata 8 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gestreepte goudspanner - Camptogramma bilineata 4 imago, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gevlamde bladroller - Archips xylosteana 4 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gewone esdoornvouwmot - Phyllonorycter geniculella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gewone esdoornvouwmot - Phyllonorycter geniculella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gewone grasmot - Chrysoteuchia culmella 50 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gewone spiegelmot - Cydia splendana 3 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gewone spikkelspanner - Ectropis crepuscularia 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gewone stofuil - Hoplodrina octogenaria 25 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gewone worteluil - Agrotis exclamationis 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gewone zakdrager - Psyche casta 1 zak/koker, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gewone zakdrager - Psyche casta 1 zak/koker, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gewone zebramot - Parornix devoniella 7 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Gewone zebramot - Parornix devoniella 7 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Granietmot onbekend - Scoparia/Eudonia spec. 30 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Graswortelvlinder - Apamea monoglypha 3 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Grijsgevlekte grasmineermot - Elachista maculicerusella 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Grijze stipspanner - Idaea aversata 10 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Grijze stipspanner - Idaea aversata 4 imago, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Groene eikenbladroller - Tortrix viridana 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Groente-uil - Lacanobia oleracea 3 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Grote appelbladroller - Archips podana 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Grote kornoeljegaatjesmaker - Antispila metallella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Grote kornoeljegaatjesmaker - Antispila metallella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens



3/07/2020  Haagbeukblaasmijnmot - Phyllonorycter esperella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Haagbeukblaasmijnmot - Phyllonorycter esperella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje - Mesapamea secalis / secalella2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Hazelaarblaasmot - Phyllonorycter coryli 40 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Hazelaarblaasmot - Phyllonorycter coryli 40 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Hertshooisteltmot - Euspilapteryx auroguttella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Hertshooisteltmot - Euspilapteryx auroguttella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Hopsteltmot - Caloptilia fidella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Hopsteltmot - Caloptilia fidella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Huismoeder - Noctua pronuba 4 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Hyena - Cosmia trapezina 4 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Katwilguiltje - Brachylomia viminalis 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Kersenvouwmot - Phyllonorycter cerasicolella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Kersenvouwmot - Phyllonorycter cerasicolella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Kleine beer - Phragmatobia fuliginosa 3 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Kleine groenuil - Earias clorana 3 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Kleine herculesspanner - Cepphis advenaria 6 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Kleine zomervlinder - Hemithea aestivaria 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Kortzuiger - Crocallis elinguaria 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Kweekgrasuil - Apamea sordens 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Lichte coronamot - Anania lancealis 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Lichte granietmot - Eudonia lacustrata 3 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Meidoornzebramot - Parornix anglicella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Meidoornzebramot - Parornix anglicella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

3/07/2020  Oranje eikenlichtmot - Acrobasis repandana 4 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Oranje granietmot - Scoparia pyralella 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Oranje iepentakvlinder - Angerona prunaria 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Oranje oogbladroller - Epinotia abbreviana 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Oranjegeel halmuiltje - Oligia fasciuncula 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Paardenbloemspanner - Idaea seriata 1 imago, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Peper-en-zoutvlinder - Biston betularia 3 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Peppel-orvlinder - Tethea ocularis 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Pinguintje - Hedya salicella 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Populierenpijlstaart - Laothoe populi 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Printplaatmot - Phyllocnistis xenia 50 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Printplaatmot - Phyllocnistis xenia 50 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Pruimenballonmot - Stigmella plagicolella 6 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Pruimenballonmot - Stigmella plagicolella 6 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Ringspikkelspanner - Hypomecis punctinalis 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Rozenblaadje - Miltochrista miniata 3 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Schemerbladroller - Epagoge grotiana 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Schilddrager - Subacronicta megacephala 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Schildstipspanner - Idaea biselata 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Schildstipspanner - Idaea biselata 4 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Schildstipspanner - Idaea biselata 3 imago, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Schimmelspanner - Dysstroma truncata 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Sigaarzakdrager - Taleporia tubulosa 1 zak/koker, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Sigaarzakdrager - Taleporia tubulosa 1 zak/koker, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Stippelmot onbekend - Yponomeuta spec. 5 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Stompvleugelgrasuil - Mythimna impura 7 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Streepstipspanner - Idaea humiliata 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Taxusspikkelspanner - Peribatodes rhomboidaria 4 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Triangelmot - Hypsopygia costalis 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Tweekleurige heremietuil - Ipimorpha subtusa 2 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Tweevlekspanner - Lomographa bimaculata 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Variabele spikkelspanner - Alcis repandata 4 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  V-dwergspanner - Chloroclystis v-ata 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Veelkleurige mineermot - Stigmella regiella 2 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Veelkleurige mineermot - Stigmella regiella 2 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Vlekstipspanner - Idaea dimidiata 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Vogelwiekje - Dypterygia scabriuscula 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Vruchtboomvouwmot - Phyllonorycter corylifoliella 4 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Vruchtboomvouwmot - Phyllonorycter corylifoliella 4 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Vuurmot - Carcina quercana 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Vuursteenvlinder - Habrosyne pyritoides 4 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Walnootsteltmot - Caloptilia roscipennella 3 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Walnootsteltmot - Caloptilia roscipennella 3 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Wapendrager - Phalera bucephala 3 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Wilgenslakkenspoormot - Phyllocnistis saligna 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Wilgenslakkenspoormot - Phyllocnistis saligna 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Witte grijsbandspanner - Cabera pusaria 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Zandhalmuiltje - Mesoligia furuncula 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Zilverbandbeukenmineermot - Stigmella hemargyrella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Zilverbandbeukenmineermot - Stigmella hemargyrella 1 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens



2/07/2020  Zilvermijnmot - Acrocercops brongniardella 4 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Zilvermijnmot - Acrocercops brongniardella 4 mijn, gezien Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Zilverstreepgrasmot - Crambus pascuella 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Zomerzaksikkelmot - Pseudatemelia josephinae  1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Zuidelijke stofuil - Hoplodrina ambigua 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Zwarte-c-uil - Xestia c-nigrum 7 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens

2/07/2020  Zwartvlekgranietmot - Eudonia delunella 1 imago, op licht, lichtval Kluisbos Wouter Mertens
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