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1. INLEIDING
1.1

Statuut

Op 14 maart 1995 werd bij Ministerieel Besluit het bosgebied Neigembos als bosreservaat aangewezen,
bij Ministerieel Besluit van 26 april 2005 werd het bosreservaat uitgebreid met 16,03 ha. In Bijlage 1 is
het besluit van de aanwijzing van de uitbreiding van het bosreservaat gevoegd.
Het bosreservaat heeft een oppervlakte van 45ha 01a 49ca (MB 14/03/1995), de uitbreiding van het
bosreservaat (MB 26/04/2005) heeft een oppervlakte van 16ha 03a 83ca, dus in het totaal is het bosreservaat
momenteel 61ha 05a 52ca groot.
Grenzend aan het bosreservaat zijn er nog een aantal percelen die in eigendom zijn van het Agentschap
voor Natuur en Bos, in totaal betreft het 9,27 ha. Op korte termijn zullen deze percelen bij het
bosreservaat gevoegd worden en ze maken dan ook integraal onderdeel uit van dit beheerplan. De
oppervlakte van het volledige bosreservaat zal dan 70,32 ha bedragen.

1.2

Aanleiding

In overeenstemming met art. 25 van het Bosdecreet dat bepaalt: ‘voor elk bosreservaat dient een beheerplan of
een nieuw beheerplan te worden opgesteld binnen een periode van drie jaar, die aanvangt op de datum van het
besluit tot erkenning’ werd ESHER bvba door het Agentschap voor Natuur en Bos (Overeenkomst Nr.
BHP/BRV Oost-Vlaanderen en Antwerpen/B&G/13/2006 – 1 april 2007) aangeduid om het beheerplan voor de

uitbreiding van het bosreservaat Neigembos op te stellen.
Dit beheerplan volgt de inhoudstafel, opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de bosreservaten
(BS 27/05/1993).
Het beheerplan wordt opgesteld voor een periode van 20 jaar (2009-2028).
Voor het bosreservaat (zonder de uitbreiding) werd in 1999 een beheerplan opgesteld (Dienstencentrum
Bosbouw, DCB). In voorliggend beheerplan wordt er regelmatig naar dit beheerplan verwezen en is het

aangewezen beide beheerplannen samen te beschouwen.

Adviescommissie op stap in het bosreservaat Neigembos (nov 2008, foto’s K. Vander Mijnsbrugge)
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2. IDENTIFICATIE
2.1

Eigendomsstatuut en identiteit

Het bosreservaat Neigembos is gelegen op het grondgebied van de Stad Ninove en situeert zich ten
noorden van het valleigebied van de Wolfsputbeek en de Prindaalbeek. De totale oppervlakte van het
bosreservaat (incl. geplande uitbreidingen) bedraagt 70,32 ha en het bos en graslanden zijn eigendom van
het Vlaams gewest.
Een aantal percelen, totaal 4,17 ha, zijn momenteel nog aan een landbouwer verpacht. Het betreft alle
kadastrale percelen binnen de bestanden 18a (enkel zuidelijk deel), 19a, 20a en 21a (zie ook Kaart 2.1).
Eigenaar
Vlaams Gewest
Agentschap voor Natuur en Bos, Centrale diensten
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Verantwoordelijke beheerder
Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Vlaamse Ardennen
Celverantwoordelijke: Erik Peyskens
o

Regiobeheerder: Xavier Coppens
Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent
Tel.: 09/265.45.85 – Fax: 09/265.45.81

o

Boswachter: Mieke D’hondt
GSM: 0479/679 550

2.2

email: xavier.coppens@lne.vlaanderen.be

email: maria.dhondt@lne.vlaanderen.be

Kadastraal overzicht

De uitbreiding van het bosreservaat is gelegen op het volgende kadastrale plan: Ninove 4e afdeling, sectie C.
De kadastrale percelen en hun oppervlakte zijn vermeld in Tabel 1. Het kadastraal plan is weergegeven
op Kaart 2.1. De kadastrale legger is weergegeven in Bijlage 1.
Perceelnummer

Bestandsnummer

Oppervlakte (m²)

Terreintype

2746
4346

bos
grasland

3543

bos

613

bos

2963

bos

3702

bos

1703

bos

830

bos

27300

bos

Uitbreiding bosreservaat (MB 26/04/2005)
337a
374
468
469a
482
483
486a
490a
491
ESHER

1c
19a
16a
16a
17a
17b
19a
17b
17a

maart 2009
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492c
492d
492e
492/2 l
492/2 n
492/2 r
492/2 s
493a
493b
494
495
496
498
499a
500
503
512a
514
547
554
558
565
566a
568
569
666
667c

17c
17c
17c
16a
16a
16a
16a
16a
16a
16a
16a
21a
17a
17a
16a
1c
9b
9b
11c
9b
9b
15b
15b
15b
15b
15b
15b

9

550

bos

506

bos

589

bos

384

bos

614

bos

372

bos

1204

bos

7565

bos

3124

bos

12486

bos

6074

bos

4097

grasland

6670

bos

8354

bos

704

bos

5987

bos

3275

bos

4021

bos

4641

bos

3015

bos

3668

bos

5035

bos

4333

bos

14706

bos

9517

bos

331

grasland

586

bos

Uitbreiding bosreservaat (nog te publiceren)
275
278
338c
339a
340
341
342c
355a
356c
357a
357b
358
370a
371b
371c
371d
434
465a
466
470
480
481
484/2
485a
485b
485c

ESHER

19a
19a
20a
20a
20a
20a
20a
19a
19a
19a
19a
19a
19a
19a
19a
19a
16c
16b
16b
16b
18a
17c
18a
19a
19a
19a

146

grasland

20

grasland

2229

grasland

3263

grasland

1151

grasland

2234

grasland

1076

grasland

1362

grasland

595

grasland

2745

grasland

2213

grasland

1994

grasland

24

grasland

1605

grasland

4015

grasland

1745

grasland

5132

grasland

1430

bos

1396

bos

2553

bos

11329

grasland

10159

bos

614

grasland

2614

grasland

2609

grasland

91

bos
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485d
492/2k
504a
504b
575a
697
698
703

19a
16a
1b
1b
15c
22a
22a
22a

10

658

bos

378

Bos

7796

bos

26

bos

813

bos

697

grasland

2869

grasland

12768

grasland

Tabel 1: kadastrale percelen en hun oppervlakte van het bosreservaat Neigembos-uitbreiding

De totale oppervlakte van de uitbreiding van het bosreservaat bedraagt 25,31 ha.

2.3

Administratieve en geografische situering

Figuur 1: situering van het bosreservaat Neigembos (groen) en uitbreiding (blauw)

De uitbreiding van het bosreservaat sluit direct aan bij het bestaande bosreservaat Neigembos. Het
westelijk deel van de uitbreiding is ook gekend onder de toponiem ‘Vriezenbos’.
Het bosreservaat Neigembos is gelegen in het zuidoosten van de provincie Oost-Vlaanderen, ten zuiden
van de stad Ninove, tussen de dorpen Meerbeke en Niegem en grenst in het oosten aan de
provinciegrens met Vlaams-Brabant (gemeente Gooik).
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Het bosreservaat ligt ten oosten van de Halsesteenweg (N28). De uitbreiding van het bosreservaat is
vooral gelegen tussen de Steenstraat en Tenbergkets.
Op Kaart 3.4 is de afbakening van het bosreservaat weergegeven.
In het zuidwesten sluit het bosreservaat direct aan bij het valleigebied van de Wolfputbeek, in het zuiden
bij de Kapel van OLV van Bevingen en de verspreide bewoning langs Prindaal. In het westen en het
noorden wordt het bosreservaat omgeven door graslanden, akkers en enkele tuinen.
Het bosreservaat is gelegen in de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone, meer specifiek in het ZuidVlaams lemig heuveldistrict.
In de omgeving van het bosreservaat bestaat het landgebruik voornamelijk uit graslanden, akkers en bos.
Het reliëf is vrij sterk hellend en het landbouwgebruik is er niet bijzonder intensief. De aanzienlijke
omvang van het bosreservaat, de vrij goede buffering en de ligging in een gevarieerd heuvellandschap
zorgt voor een brede ecologische amplitude en maakt het gebied geschikt voor soorten met een groter
territorium.
Een intensiever bodemgebruik in de directe omgeving van het bosreservaat kan een belangrijke
negatieve invloed hebben, met onder meer toenemende erosie, inspoeling van nutriënten, ….

2.4

Bestemming volgens gewestplan

Op Kaart 2.2 is de afbakening van het bosreservaat en uitbreiding op het gewestplan weergegeven.
-

Het zuidelijk deel van de uitbreiding van het bosreservaat en het oostelijk deel van het Vriezenbos is
op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied.
Volgens de omschrijving van het gewestplan zijn natuurgebieden: gebieden die bossen, wouden, venen, heiden,
moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden of andere dergelijke gebieden omvatten. In deze gebieden mogen
jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf al ware het
maar tijdelijk.

-

Het noordelijk deel van de uitbreiding van het bosreservaat heeft de bestemming reservaatsgebied.
Volgens de omschrijving van het gewestplan zijn reservaatsgebieden: gebieden die in hun staat bewaard
moeten worden wegens hun wetenschappelijke of pedagogische waarde. In deze gebieden zijn enkel de handelingen en
werken toegestaan welke nodig zijn voor de actieve of passieve bescherming van het gebied..

-

Enkel een deel van het grasland in het noordoosten van de uitbreiding is gelegen in landschappelijk
waardevol agrarisch gebied.

Er kan gesteld worden dat het grootste deel van de bestemmingen in en rond het bosreservaat
mogelijkheden bieden om de functie als bosreservaat ten volle te kunnen ontwikkelen.
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Ligging in of nabij speciale beschermingszones

2.5.1 Beschermd landschap
Het Neigembos en onmiddellijke omgeving werden in twee fasen beschermd als landschap, namelijk bij
de Koninklijk Besluiten van 30 september 1974 en van 16 oktober 1981.
Met uitzondering van twee delen grasland in de het noordoosten van het Vriezenbos, ligt de volledige
uitbreiding van het bosreservaat binnen het Beschermd landschap.
De beschermingsbesluiten zijn weergegeven in Bijlage 3 en zie voor afbakening Beschermd landschap
Kaart 2.3.
De belangrijkste bepalingen uit de beschermingsbesluiten zijn:
-

Verbod op het oprichten van constructies, reclamepanelen, leidingen, …;

-

Verbod op wijziging waterhuishouding, terreinvergravingen, vaste verhardingen;

-

Vellen of beschadigen van bomen en struiken, oordeelkundig bosbeheer uitgezonderd;

-

Verbod op aanplanten exotische soorten;

-

Verbod op gebruik chemische bestrijdingsmiddelen;

-

Verbod op rustverstorende activiteiten.

2.5.2 Europese Speciale Beschermingszones: Habitatrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie aangeduid
dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De aanduiding gebeurt op
basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten De erkenning als Habitatrichtlijngebied
houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te nemen om een duurzame bescherming van de
biodiversiteit te verzekeren.

De afbakening van het Habitatrichtlijngebied is weergegeven op de Kaart 2.3.
Met uitzondering van 4,5 ha graslanden op de oostrand van het Vriezenbos, situeert het bosreservaat en
de uitbreiding ervan zich volledig binnen het Habitatrichtlijngebied BE2300007 ‘Bossen van de Vlaamse
Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ (5.548 ha) en meer specifiek in het deelgebied 13. Dit
deelgebied is 90 ha groot en omvat het volledige Neigembos en enkele aangrenzende graslanden.
In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse
bossen’ zijn 12 habitattypes, waarvan 1 prioritair, van Bijlage I van de Habitatrichtlijn aanwezig (zie voor
toelichting habitattypes, Decleer K. 2007). Het gaat om de volgende 12 habitattypes (de habitattypes, of relicten
ervan, die in het bosreservaat zelf voorkomen, zijn in het vet en grijs aangeduid):

BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen
Habitats
2310

Psammofiele heide met Calluna en Genista

3140

Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties

3150

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of

BWK

Hydrocharition

4030

Droge Europese heide

6210

Droge halfnatuurlijke graslanden en vegetaties met struikopslag op
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kalkhoudende bodems

6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane

hf(b), hr, ku

en alpiene zones

9110

Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

9120

Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten rijk aan epifyten (IliciFagetum)

9130

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum

fm, qe, fe

9160

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-

qa, fa

haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli

9190

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten

91E0*

Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,

va, vo, vm, vc, vf, vn

Alnion incanae, Salicion albae)

Vissen
1096

Beekprik

1163

Rivierdonderpad

Zoogdieren
1321

Ingekorven vleermuis

1318

Meervleermuis

Amfibieën
1166

Kamsalamander

Tabel 2: habitattypes en soorten voorkomend in het Habitatrichtlijngebied BE2300007

A) Habitats voorkomend in het bosreservaat Neigembos
Het grootste deel van het bosreservaat bestaat uit het habitattype 9130, namelijk Beukenbossen van het
subtype Atlantisch neutrofiel Beukenbos. In veel geringere mate en in de overgangen naar het
valleigebied komt het habitattype 9160 of Eiken-Haagbeukenbos voor. Lokaal komt het prioritair
habitattype 91E0* voor met meer specifiek 3 subtypes, namelijk het Goudveil-Essenbos, het
Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos en het Ruigt Elzenbos. Op de bosranden en in de verruigde
graslanden komt het type 6430 of Voedselrijke ruigten voor. Zie voor situering van de habitats Kaart
3.8.
Niet aangemeld voor het Habitatrichtlijngebied BE2300007 maar toch -weliswaar fragmentarisch en
beperkt ontwikkeld- voorkomend in de uitbreiding van het bosreservaat langs de bredere bronbeekjes
van bestand 17c, is het habitattype 7220 of Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion).
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Habitats die voorkomen in de uitbreiding van het bosreservaat Neigembos (met beschrijving bedreigingen,
beheer en herstelmogelijkheden naar Sterckx G. & Paelinckx D., 2003 en Decleer K., 2007):

4030 Droge Europese heide
Voorkomen
Droge heide komt maar zeer fragmentarisch voor op de oostrand van bestand 15b. Op de rand van
dit bestand komen maar enkele exemplaren Struikheide voor.
Potentieel kan er op de drogere hellingen in het oostelijk deel van het bosreservaat beperkt (< 5 ha),
en zonder zekerheid tot gunstige ontwikkeling, droge heide worden ontwikkeld.
Bedreigingen
•

Zonder actief beheer evolueert heide via spontane successie naar eiken-berkenbos;

•

Eutrofiëring en verzuring leiden tot achteruitgang van de structuur en soortenrijkdom. Bij hoge atmosferische stikstofdeposities en accumulatie van stikstof in de bodem treedt, na het openvallen van het vegetatiedek, vergrassing van de heide op;

•

Verstoring van geplagde zones door recreatie (ruiters, quads, enduro, …)

Regulier beheer
Een actief cyclisch beheer is noodzakelijk om spontane verbossing tegen te gaan. De plaatselijke
omstandigheden en het gewenste streefbeeld bepalen de keuze voor maaien, begrazen, branden of plaggen.
Een kleinschalig heidebeheer bevordert doorgaans het behoud of herstel van een grote soortenrijkdom.
Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel is mogelijk bij vermindering van atmosferische deposities en luchtvervuiling en door
areaaluitbreiding en het verbinden

6430 Voedselrijke ruigten
Voorkomen
Komt door het recent uit beheer nemen van enkele graslanden tijdelijk vrij veel voor in de
uitbreiding van het bosreservaat. Zo heeft zich over ongeveer 200 m op de rand van het afgesloten
noordelijk deel van bestand 18a een ruigte- en mantelvegetatie van het type Nitrofiele boszomen
en –ruigten ontwikkeld. Op termijn zal dit deel echter volledig gaan verbossen. Ook het verlaten
grasland in bestand 16c ontwikkelt zich als ruigte met dominantie van Reuzenpaardenstaart. Langs
de Prindaalbeek in bestand 22a heeft er zich een ruigtevegetatie van een natter type, namelijk het
Moerasspireaverbond, ontwikkeld,. Door het verder zetten van een extensieve begrazing zal deze
ruigte behouden kunnen blijven.
De overige randen van het bos naar het open landschap zijn vrij strikt zodat hier nagenoeg geen
ruigten aan te treffen zijn.
Door verbossing zullen een deel van de ruigtes verdwijnen maar door bosuitbreiding en het
ontwikkelen van een kleinschalig landschap aansluitend op het bosreservaat, is te verwachten dat
nitrofiele boszomen en –ruigten beduidend aanwezig zullen blijven.
Bedreigingen
•

Stortplaats voor tuinafval, ruimingsmateriaal van beken en waterlopen;

•

Terugdringen van natuurlijke dynamiek van waterlopen door dijkversterkingen en waterbeheersingswerken;
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•

Verbossing door achterwege blijven van het maai- en graasbeheer;

•

Zeer scherpe overgangen tussen bos en open gebied;

•

Overgang van een hakhoutcultuur naar gesloten hooghoutbestanden

•

Overwoekering door exoten als Jap. duizendknoop, Reuzenbalsemien en Canadese guldenroede

Regulier beheer
Om deze ruigten in stand te houden, is een cyclisch beheer noodzakelijk waarbij de opslag om de 5 à 10 jaar
verwijderd wordt. Voor deze soortenrijke ruigten langs rivieren is een goede waterkwaliteit belangrijk. Het
aangewezen beheer van boszomen bestaat uit een mantel-zoombeheer. Hierbij maait men jaarlijks of
tweejaarlijks de zoom. In de mantel kan men ruigten en struwelen laten ontstaan onder een cyclisch beheer
met een periode van 5 à 10 jaar of door begrazing met een lage veedichtheid.
Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel van ruigten langs waterlopen is mogelijk door een verbetering van de waterkwaliteit en het opnieuw
toelaten van een natuurlijke rivierdynamiek met erosie- en sedimentatieprocessen.
Door de invoering van een mantel-zoombeheer in bossen kan men opnieuw geleidelijke overgangen creëren
tussen bos en open ruimte.

9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
Voorkomen
Het subtype Atlantisch neutrofiel beukenbos is het belangrijkste bostype in het bosreservaat en
beslaat nagenoeg alle bosdelen (12,4 ha) die buiten het valleigebied van de Grote Molenbeek en de
bronzones zijn gelegen. Het type is in het bosreservaat goed ontwikkeld en komt in de kruidlaag
een uitbundige voorjaarsflora voor met de typerende soort Wilde hyacint en verder ook
Bosanemoon, Gele dovenetel, Muskuskruid, Kleine maagdenpalm en Daslook. Ook Spekwortel is
in de bosrand aanwezig.
Het type kan zich op termijn met ongeveer 0,8 ha uitbreiden in de twee graslanden 18a en 21a en
kan in het jonger bos in bestand 1b verder ontwikkelen.
Bedreigingen
•

Dit bostype is zeer gevoelig voor eutrofiëring door atmosferische depositie en inspoeling van nutriënten.

•

Bodemerosie of bodemcompactie door intensieve recreatie of exploitatie.

•

Aanplanten van exoten of homogene beukenaanplantingen.

•

Grootschalig of intensief kapbeheer.

•

Versnippering.

•

Een te hoge wildstand (Ree) belet verjonging.

Regulier beheer
•

Een klassiek hooghoutbeheer dat rekening houdt met de natuurlijke karakteristieken en vereisten van het
bostype is verenigbaar met het behoud en ontwikkeling van het type. Waardevolle zones dienen echter
een aangepast beheer te krijgen. Lemige bodems zijn gevoelig voor bodemverdichting, zodat bij exploitatie hiermee rekening dient te worden gehouden.

•

Door gevoeligheid aan degradatie niet geschikt voor bosbegrazing.

•

Recreatieplanning met zonering is noodzakelijk.

Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel en ontwikkeling vereist het verminderen van de atmosferische depositie en luchtvervuiling en het
instellen van bufferzones rondom het bos. Herstel van natuurlijk bostype door natuurlijke successie of actieve
omvorming van exoten- en homogene beukenaanplanten naar een meer natuurlijke structuur en
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samenstelling met voldoenden dikke bomen en dood hout. Voldoende groot aaneengesloten bos door
bosuitbreiding of verbinding van bestaande bossen.

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of Eiken-Haagbeukenbossen
behorend tot het Carpinion betuli
Voorkomen
Van dit bostype komt het subtype Neutroclien subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos in veelal
minder goed ontwikkelde vorm voor in de uitbreiding van het bosreservaat. Het bostype is te
herkennen op de overgang tussen het pad en het valleigebied in bestand 16a. Potentieel kan het
type voorkomen in het volledige valleigebied buiten de eigenlijke bronzones.
Bedreigingen
•

Dit bostype is zeer gevoelig voor verzuring door atmosferische depositie en inspoeling van nutriënten
vanuit hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers.

•

Watervervuiling, aanrijking en verstoring van de bodem leiden tot verruiging.

•

Verdroging door drainage.

•

Intensieve recreatie of exploitatie leiden tot bodemerosie of –compactie.

•

Aanplanten van exoten.

•

Verlies aan structuurrijkdom door actieve omvorming van oude structuurrijke bestanden.

•

Grootschalig of intensief kapbeheer.

•

Versnippering.

•

Een te hoge wildstand (Ree) belet verjonging.

Regulier beheer
•

Een klassiek hooghoutbeheer dat rekening houdt met de natuurlijke karakteristieken en vereisten van het
bostype is verenigbaar met het behoud en ontwikkeling van het type. Waardevolle zones dienen echter
aan exploitatie te onttrekken. De bodems zijn gevoelig voor bodemverdichting, zodat bij exploitatie
hiermee rekening dient te worden gehouden.

•

Door gevoeligheid aan degradatie niet geschikt voor bosbegrazing.

•

Recreatieplanning met zonering is noodzakelijk.

Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel en ontwikkeling vereist het verminderen van de atmosferische depositie en luchtvervuiling en het
instellen van bufferzones rondom het bos. Herstel van de watertafel bij de natte variant. Herstel van
natuurlijk bostype door natuurlijke successie of actieve omvorming van exoten- en populierenaanplanten
naar een meer natuurlijke structuur en samenstelling met voldoende dikke bomen en dood hout. Voldoende
groot aaneengesloten bos door bosuitbreiding of verbinding van bestaande bossen

91 E0* Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior – prioritair habitat
Voorkomen
Het erg waardevol subtype Goudveil-Essenbos (Carici remotae-Fraxinetum) komt bijzonder goed
ontwikkeld in de uitbreiding van het bosreservaat voor. Ter hoogte van de verschillende
bronzones en de vrij omvangrijke kwelzone is de typische bronflora als o.a. Verspreidbladig
goudveil, Reuzenpaardestaart en Bittere veldkers aanwezig (in totaal ongeveer 0,9 ha).
Minder goed ontwikkeld in het valleigebied van de Grote Molenbeek is het Beekbegeleidend
Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) aanwezig (ongeveer 4,2 ha). Typerende soorten als Daslook
en Eenbes komen talrijk voor en zijn ook echt vochtminnende soorten als Gele lis, Dotterbloem, …
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aanwezig. Een aantal delen zijn echter nog vrij verruigd en is er weinig voorjaarsflora aanwezig.
Ook het klein bestand 15c, ingeplant met populieren, behoort tot dit habitattype.
Van het Ruigte Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) is in een grote kwelzone in het alluviaal deel
slechts maar een beperkte oppervlakte (0,3 ha) goed ontwikkeld Elzenbroekbos aanwezig. .
In de populierbestanden zal het Vogelkers-Essenbos zich verder ontwikkelen en is te verwachten
dat in de boom- en struiklaag typerende soorten als Es, Vogelkers, Gladde iep en in de kruidlaag
Speenkruid, Bosanemoon, … zullen uitbreiden. Bij ongewijzigde hydrologische omstandigheden
zullen de zones met Goudveil-Essenbos naar soortensamenstelling min of meer gelijk blijven.
Tenzij er een beduidende verhoging van de grondwatertafel zou plaatsgrijpen zal het Ruigte
elzenbos zich niet verder uitbreiden, wel kan een gunstige ontwikkeling naar het minder
voedselrijke mesotroof Elzenbroekbos zich manifesteren.
Bedreigingen
•

Verdroging door waterwinning, inpoldering, drainage of ontwatering, watervervuiling, aanrijking en
verstoring van de bodem met verruiging tot gevolg;

•
•

Beekruimingen zorgen voor ophoging van oevers en verstoring van de hydrologie en bodem;
Door rechttrekking, verbreding en oeverversteviging wordt de natuurlijke dynamiek van de waterloop
gewijzigd, evenals door hydrologische wijzigingen in het bovenstrooms gebied;

•

Verlies aan soortenrijkdom door versnippering;

•

Gevoelig voor intense recreatie maar voor doorsnee recreant weinig interessant;

•

Grootschalige en/of intensieve inplanting en exploitatie van populier met grondbewerking, grootschalige
kappingen, drainage en heraanplanten waardoor verdroging, erosie, verdichting en verstoring van de
bodem optreedt. Deze homogenisering leidt tevens tot een bostype met weinig oude bomen, dood hout
en een arme structuur.

Regulier beheer
•

Het regulier beheer bestaat uit nulbeheer of kleinschalig hakhoutbeheer. De goed ontwikkelde natuurlijke varianten zijn voor houtexploitatie zeer gevoelig en ongeschikt;

•

Natte varianten zijn ongeschikt voor begrazing. Drogere vormen zijn gevoelig voor begrazing.

Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel is mogelijk door herstel van waterkwaliteit, natuurlijke waterpeilen en rivierdynamiek. Met
populieren ingeplante bossen kunnen worden hersteld door spontane successie waarbij de populieren vanzelf
afsterven.

B) Dieren en planten voorkomend in het bosreservaat Neigembos (Bijlage 2 en 4)
In het betreffende Habitatrichtlijngebied zijn 5 faunasoorten van de Bijlage 2 van de Habitatrichtlijn
vermeld (zie Tabel 2). Met uitzondering van Ingekorven vleermuis komen de overige soorten met
zekerheid niet voor in de uitbreiding van het bosreservaat.
In het bosreservaat komen zeker verschillende soorten vleermuizen voor van Bijlage 4 van de
Habitatrichtlijn. Verder onderzoek moet uitwijzen welke soorten in het bosreservaat aanwezig zijn. De
soorten van deze bijlage (vooral vleermuizen) zijn soorten van communautair belang die strikt moeten
worden beschermd.
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2.5.3 Vlaams Ecologisch Netwerk
Het Vlaams Ecologisch Netwerk of kortweg het VEN is een samenhangend, georganiseerd geheel van gebieden
van de open ruimte met natuur als hoofdfunctie waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud wordt gevoerd.
Dit natuurgerichte beleid is gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijke milieu, de onderlinge
samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en potentiële natuurwaarden.
Het VEN wordt opgebouwd uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
(GENO) waarvoor een natuurrichtplan dient opgemaakt te worden. Binnen het studiegebied komen enkel GEN
voor.
Het GEN (Grote Eenheid Natuur) bestaat uit gebieden die hetzij natuurelementen over een oppervlakte van minstens de helft
van het gebied bevatten, hetzij een specifiek natuurelement met een hoge natuurkwaliteit bevatten. Het GEN bestaat dus uit nu
al belangrijke natuurgebieden. Binnen het GEN neemt de administratieve overheid de nodige maatregelen om de natuur en het
natuurlijk milieu te behouden bij voorrang t.o.v. de andere functies.

Bij de eerste afbakening van het VEN (Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003) werd, met
uitzondering van een deel grasland (0,7 ha) in bestand 19a, het volledige bosreservaat als GEN
opgenomen bij het VEN onder de benaming ‘Het Neigem- en Berchembos’. Zie Kaart 2.3.
Binnen het bosreservaat overlapt, met uitzondering van enkele percelen grasland (deel bestand 19a en
bestand 22a), het Habitatrichtlijngebied volledig het VEN.

2.5.4 Vlaams natuurreservaat
Het Vlaams natuurreservaat “Prindaalbeek” maakt integraal deel uit van de uitbreiding van het
bosreservaat en bestaat uit graslanden (1,87 ha) gelegen langs de Prindaalbeek op de zuidrand van het
bosreservaat.
Het bosreservaat ligt volledig binnen de uitbreidingsperimeter van het Vlaams natuurreservaat ‘De
bovenloop van de Grote Molenbeek’ (MB 14/03/2001).

2.5.5 Andere
Het bosreservaat ligt binnen het werkgebied van de Bosgroep Vlaamse Ardennen vzw.
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Erfdienstbaarheden

2.6.1 Wegen
Door en langs het bosreservaat lopen twee buurtwegen die vermeld staan op de Atlas der Buurtwegen.
De officiële buurtweg nr. 13 bestaat deels uit de Steenstraat die dan overgaat in de holle weg tussen de
bestanden 20a en 1c en zo langs het pad op de westrand van het bosreservaat aansluit op de straat
Bevingen.
De officiële buurtweg nr. 20 loopt van de straat Prindaal naar de Steenstraat en bestaat momenteel uit een
vlonderpad in hardhout, een onverhard pad en uit de Neigembosstraat.

Figuur 2: Atlas der Buurtwegen in en rond het bosreservaat (lichtblauw) en uitbreiding (donkerblauw)

2.6.2 Waterlopen
De Prindaalbeek die langs de zuidzijde van het bosreservaat loopt, maar er geen onderdeel van
uitmaakt, is een geklasseerde waterloop van 2de categorie en is in beheer van de Provincie OostVlaanderen. De Grote Molenbeek (of ook Wolfputbeek genoemd) die langs de westgrens van de
uitbreiding van het bosreservaat loopt, is eveneens een waterloop van 2de categorie in beheer van de
Provincie Oost-Vlaanderen. Zie Kaart 3.1.
In het bosreservaat lopen nog verschillende kleine, niet geklasseerde, grachtjes en bronbeekjes. Voor het
deel uitbreiding van het bosreservaat zijn deze gedetailleerd in kaart gebracht, zie Kaart 3.7c.
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Situatieplan zones integraal en gericht beheer

Het situatieplan (zie Figuur 3) toont de afbakening van de integrale en gerichte delen van het bosreservaat.

Figuur 3: afbakening zones met Integraal beheer (geel) en Gericht beheer (groen)

Voor een uitgebreidere bespreking wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2. Beheerdoelstellingen.

2.8

Geschiedenis

2.8.1 Eigendomsgeschiedenis
Onderstaande tekst is gebaseerd op Dua V. (1987) en Lamarcq et al. (1990) (naar DCB, 1999)
Het Neigembos maakte voor de middeleeuwen deel uit van een aaneengesloten bosgordel die omheen
Brussel liep en het Zoniënbos met het Hallerbos verbond. Deze boszone maakte deel uit van het
Kolenwoud dat het ganse löss-leemgebied bedekte en waarvan het Neigembos, samen met het
Zoniënbos, het Hallerbos en het Kravaalbos nog overblijfselen zijn.
Aan wie het bos vroeger toebehoorde is onduidelijk. Volgens Hoebanx (uit Dua V., 1987, niet gerefereerd)
behoorde de volledige gemeente Neigem vanaf de 10de eeuw toe aan de abdij van Nijvel (Dua V.,
1987). Waarschijnlijk gold dit ook voor het Neigembos, alhoewel hiervan geen historisch bewijsmateri-

aal bestaat.
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De oudste documenten met betrekking tot de oppervlakte en het eigendom van Neigembos dateren
van het laatste kwart van de 15de eeuw. Een renteboek van Pierre de Goux, heer van Wedergraete, uit
1482 geeft aan dat grote delen van het bos in de twaalfde eeuw in eigendom waren van de stiftsdames
van het kapittel van de domstiftskerk St.Waudrud in Bergen.
Een deel van het bosareaal van Neigem (17 ha) was in 1482 onder andere in handen van het hospitaal
van Neigem, Gilles De Loor, Jehan Van Haecht, Roeland de Wedergraete, de weduwe Paelmans, Jehan
Van Belle en dhr. De Goux.
De naam de Wedergraete zou belangrijk blijven voor de geschiedenis van Neigembos. Zo was er de
“Heerlijkheid van Wedergraete", gevormd door de gemeenten Meerbeek, als leengoed van de graven
van Brabant. Neigem, Denderwindeke, Pollare, Appelterre en Eychem, waren leengoederen van de
graven van Vlaanderen.
Door de eeuwen heen behoorde deze heerlijkheid toe aan diverse adellijke families, en allicht werd
ook het Neigembos samen met de overige bezittingen telkens mee overgedragen. Van de tweede helft
van de 15de eeuw tot de tweede helft van de 17de eeuw was de heerlijkheid in handen van Pierre de
Goux, kanselier van Filips de Goede, en zijn erfgenamen. Daarna kwam het voor een korte periode in
bezit van Henri le Mire en nadien van Jacques Ferdinand de la Pierre. Die verkocht het in 1687, toen
het 21 jaar in zijn handen was, aan Henri Philippe de Bousies. In 1699 kwamen de gronden van
Wedergraete en bijhorigheden in het bezit van de familie Pierre Antoine Van Cauteren, heer van
Nederbrakel en Zarlardinge. Door huwelijk kwam het na een halve eeuw in handen van baron Plotho
d’Ingelmunster.
Zijn familie liet in de loop van de 19de eeuw al haar bezittingen,waaronder ook het Neigembos, na
aan Charles Albéric Descantons de Montblanc. Deze familie is tot vandaag belangrijk voor het uitzicht
en de omvang van Neigembos.
Het bos speelde een aparte rol tijdens de wereldoorlogen, vooral tijdens de eerste. Het Neigembos
werd toen doorsneden door loopgraven waarin de Duitse soldaten hun munitie opsloegen. Deze
grachten stonden onder constante bewaking. Zowel door de Duitsers als door de inwoners van
Neigem werden regelmatig bomen gekapt uit het bos. Deze werden gebruikt als brandhout tijdens de
koude winterperiode. Verder kan nog vermeld worden dat voornamelijk langs de grote Molenbeek
veel bomen werden gekapt met de bedoeling open zicht te verkrijgen op de Hallebaan, zodat de
naderende troepen vlug konden opgemerkt worden. Deze verschillende ontbossingen tijdens eerste
wereldoorlog leiden ertoe dat het bos rond 1920 quasi volledig ontbost zou zijn geweest (J. Cox,
mondelinge mededeling).

Na het kappen van een 400-tal Beuken in het bos begin de jaren ’70 werd overgegaan tot een
gerechtelijke onteigening. Op 8 maart 1976 werd 39 ha onteigend van graaf Descantons en kwam in
handen van de Belgische staat. Tussen 1985 en 1993 werd nog es 8,71 ha gekocht en kwam het bos in
handen van het Vlaamss Gewest. Hierna werd nog meer dan 20 ha bos en graslanden door het Vlaams
Gewest aangekocht.
Voor verdere informatie met betrekking tot de ontwikkelingsgeschiedenis en de bescherming van
het Neigembos wordt verwezen naar het interessant boek “Het Neigembos doorgelicht” (Lamarcq
et al., 1990).
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2.8.2 Geschiedenis van het landgebruik
De evolutie van het landgebruik wordt geschetst aan de hand van kaarten sinds eind 17de eeuw. Bij de
bespreking wordt gebruik gemaakt van de bestandsnummers; de indeling van de bestanden is terug te
vinden op Kaart 3.4.

A) Kaart 1698
Deze figuratieve kaart van eind 17de eeuw geeft een vrij correcte begrenzing van het aanwezige bos en
graslanden. Het meest opvallende is dat er een groot deel van bestand 17a (huidig beukenbestand) geen
bos was. De huidige graslanden binnen het bosreservaat waren, met uitzondering van grasland 21a, 300
jaar geleden ook in gebruik als grasland of akker. Op de westrand was er in de vallei van de Grote
Molenbeek meer bos aanwezig.

Figuur 4: kaart uit 1698 (uit Lamarcq D., 1990) (rode omlijning = bosreservaat)

B) de Ferrariskaart (1771-1778)
De Ferrariskaart geeft een minder nauwkeurig beeld van het bos aanwezig rond 1770. In vergelijking met
de kaart uit 1698 hebben er zich geen grote veranderingen voorgedaan. Wel is hier het volledige bestand
17a ingetekend als bos.
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Figuur 5: de Ferrariskaart (rode omlijning = bosreservaat) – schaal ± 1/50.000

C) Vandermaelenkaart (1846-1854)

Figuur 6: Vandermaelenkaart (± 1850) (rode omlijning = bosreservaat) – schaal ± 1/8.000
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De Vandermaelenkaart geeft een topografisch correcter beeld dan de Ferrariskaart. Halverwege de 19de
eeuw was de oppervlakte aan bos binnen de grenzen van het bosreservaat vergelijkbaar met de huidige
toestand. Het bestand 21a staat als bos weergegeven (mogelijks te wijten aan onnauwkeurigheid) en ook de
volledige zuidrand tot aan de Grote Molenbeek, dus inclusief de graslanden in bestand 22a, waren bos.

D) Gereduceerde kadaster-kaart

Figuur 7: gereduceerde kadasterkaart (± 1845) (rode omlijning = bosreservaat)

De oude kadastrale kaart van rond 1845 (zie Figuur 7) geeft tot op perceelsniveau een duidelijk beeld van
de aanwezigheid van bos (geel ingekleurd). In het valleigebied van de Grote Molenbeek was er meer bos
aanwezig dan momenteel het geval is, zo was bestand 22a (zuidrand bosreservaat) nagenoeg volledig
bebost. Opvallend is ook dat het centrale deel van bestand 19a (ten zuiden van toponiem Temberge) bebost
was. In het oostelijk deel was een deel van bestand 9b niet bebost.
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E) Topografische kaart van 1873

Figuur 8: topografische kaart van 1873 (rode omlijning = bosreservaat) - schaal ± 1/35.000

In vergelijking met de oude kadasterkaart is er in het valleigebied van de Grote Molenbeek bos
verdwenen, wel bestond bestand 22a nog uit bos. Voor het overige zijn er weinig wijzigingen.

F) Topografische kaart van 1884
Deze historische kaart is weergegeven op Kaart 2.4a.
Het aandeel bos op het einde van de 19de eeuw is goed vergelijkbaar met de huidige toestand. Bestand
16a was niet volledig bebost en was een deel van de steile helling van bestand 19a bebost.

G) Topografische kaart van 1911
Deze historische kaart is weergegeven op Kaart 2.4b.
Bij het begin van de 20ste eeuw (en vóór WOI) zijn er weinig veranderingen in vergelijking met voorgaande
militaire stafkaart op te merken. Wel is er in de buurt van bestand 9a een deel bijkomend bebost en in
bestand 19a is het bos op de helling al grotendeels verdwenen. Het is maar in het begin van de 20ste eeuw
dat de centrale dreef voor het eerst duidelijk wordt weergegeven.

H) Luchtfoto’s tussen 1950 en 1995
Hierna zijn 3 luchtfoto’s van respectievelijk 1950, 1970 en 1995 weergegeven.
Op de luchtfoto van 1950 (zie Figuur 9) is te zien dat er in het centrale deel van bestand 19a nog een bosje
aanwezig is. In het valleigebied van de Grote Molenbeek (bestand 16a) zijn er nog open plekken aanwezig,
ook in het bosreservaat zelf zijn er enkele grotere zones waar geen opgaande bomen staan, dit is
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mogelijks te verklaren door kaalkappen. In het privaat perceel tussen de bestanden 20a en 21a is een
hoogstamboomgaard herkenbaar.

Figuur 9: luchtfoto van 1950

Op de luchtfoto van 1970 (zie Figuur 10) is het Neigembos een meer aaneengesloten bos geworden. In het
valleigebied van de Grote Molenbeek is bestand 16a nagenoeg volledig bebost. In de rest van het
bosreservaat (buiten de uitbreiding) is er enkel centraal nog een open plek aanwezig, afgezien van het
grasland dat zeker al sinds 1884 geen bos meer is. Het bosje centraal in grasland 19a is verdwenen.
Op de luchtfoto van 1995 (zie Figuur 11) is te zien dat bestand 17b met populieren bebost is, ook het
noordelijk deel van bestand 9a is nu voor de eerste keer bebost. Buiten de uitbreiding is de centrale open
plek die nog in 1970 aanwezig was, dichtgeplant. Wel zijn er een drietal kleinere en tijdelijke open
plekken aanwezig. Op deze luchtfoto is duidelijk het onderscheid tussen de gemengde loofhoutbestanden en populieraanplanten (donker) en de meer homogene beukenbestanden te zien.
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Figuur 10: luchtfoto van 1970

Figuur 11: luchtfoto van 1995
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I) Samenvatting
In Figuur 12 is de evolutie over 300 jaar van het aandeel bos in het boscomplex van het Neigembos
weergegeven.
Uit de verschillende historische kaarten is af te leiden dat:
-

er tussen de tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw er zich vrij grote
ontbossingen afspeelden ten noorden en ten oosten van het huidig Neigembos;

-

er in de tweede helft van de 19de eeuw kleinere ontbossingen plaatsgrepen in de valleigebieden van
de Prindaal- en Grote Molenbeek.
N

1698

1860

1990
Figuur 12: historiek van het aandeel bos in Neigembos tussen 1698 en 1990 (Lamarcq et al., 1990)

Specifiek voor de uitbreiding van het bosreservaat is de evolutie per bestand:
o

Bestand 1b: bos tot waarschijnlijk midden 19de eeuw, tussen 1873 en 1997 nagenoeg volledig (uitgez. westrand)
grasland, daarna spontaan verbost;

o

Bestand 1c: huidig bosdeel is al permanent bos sinds 1698. Het deel grasland is zeker sinds 1850 al grasland;

o

Bestand 9b: zuidelijk deel permanent bebost sinds 1698, noordelijk deel maar bos sinds 1970;

o

Bestand 11c: permanent bebost sinds 1698;

o

Bestand 15b: permanent bebost sinds 1698;

o

Bestand 16a: het centrale deel is al permanent bebost sinds 1698, het noordelijk en zuidelijk uiteinde is maar
bebost sinds 1970;
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o

Bestand 16b: maar volledig bebost sinds 1950, bestond vooraf deels uit grasland, deels uit bos of houtkant;

o

Bestand 16c: verruigd grasland dat waarschijnlijk al sinds 1698 nagenoeg permanent grasland is gebleven;

o

Bestand 17a: permanent bebost sinds 1770. Op de noordrand is er tot 1911 een kleine open plek aanwezig;

o

Bestand 17b: maar bebost na 1970, was vooraf grasland/akker met houtkant;

o

Bestand 17c: permanent bebost sinds 1698;

o

Bestand 18a: permanent grasland sinds 1698;

o

Bestand 19a: noordelijke helft en zuidelijk deel permanent grasland sinds 1698, centraal is er tot 1950 een klein
bosje aanwezig gebleven;

o

Bestand 20a: permanent grasland sinds 1698;

o

Bestand 21a: permanent grasland zeker sinds 1860;

o

Bestand 22a: in 1698 grasland of akker. Met uitzondering van oostelijke rand tussen 1850 en 1873 bebost, daarna
permanent grasland.

Dus de bosbestanden die gelegen zijn buiten de valleigebieden zijn veelal permanent bebost sinds
minstens de laatste 300 jaar, ook de meeste graslanden buiten de valleigebieden zijn veelal sinds dan
permanent grasland. Het is vooral in de valleigebieden van de Prindaalbeek en van de Grote Molenbeek
en op de rand van het boscomplex Neigembos dat grasland/akker en bos werden afgewisseld.

2.9

Kenmerken van het vroegere beheer

Dit deel werd overgenomen uit ‘Beheerplan bosreservaat Neigembos’ (DCB, 1999). Voor situering van de
werken wordt verwezen naar de kaarten in vermeld beheerplan.
Binnen de uitbreiding van het bosreservaat zijn geen bijkomende maatregelen te vermelden.
Het beheer van het bos voor de aankoop door de staat in 1977 is bijzonder slecht gedocumenteerd. Dua (1987) en
Lamarcq (1990) behandelen, wellicht daarom, deze periode niet.
Het is onbekend wanneer het middelhout, dat voor enkele eeuwen quasi zeker de bedrijfsvorm was, is verlaten en
werd omgevormd tot hooghout.
De bosbehandeling tijdens de eerste helft van deze eeuw zou zich beperkt hebben tot een aantal niet-gerichte
kappingen, uitgevoerd door de toenmalige eigenaar in functie van de financiële noden van het moment (Dua, 1987).
Deze vorm van roofbouw kende een climax eind jaren zestig, begin jaren 70 :
•

in 1966-1967 werden 2 ha beuken-hooghout kaalgeslagen

•

in 1970 werd de prachtige beukendreef gekapt

•

in 1971 wederrechtelijke kapping van ca 1400 m³ beukenbos

dit alles resulteerde erin dat 1/3 van de bestandsvoorraad op 4 jaar tijd werd gekapt.
Pas na 1977 werd een gerichte bosbehandeling uitgevoerd door de dienst Groen, Waters en Bossen.

Dit

bosbeheer werd in sterke mate bepaald door het feit dat n.a.v. de onteigening op verzoek van de Hoge Raad voor
Natuurbehoud, een voorlopige bedrijfsregelingscommissie (werkgroep-ad-hoc met deskundigen inzake bosbouw
en natuurbehoud) werd opgericht.
Voornamelijk in de beginperiode kwam deze commissie regelmatig samen om beheersadviezen te formuleren.
De volgende globale beheersopties werden door hen vooropgesteld :
-

Het Neigembos wordt beheerd als bosreservaat.

-

Er wordt gestreefd naar een optimale ontwikkeling van inheemse flora en fauna.
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Het accent ligt op natuurbehoud en “natuurbouw”, maar de sociale functie blijft behouden. Ook een zekere
houtopbrengst wordt niet a priori uitgesloten, maar de economische optie vormt nooit een doel op zichzelf.

-

Door de uitgesproken bosstructuur, verdient het bosreservaat een eigen specifieke behandeling, voorgeschreven door een aangepast beheersplan.

Meerdere deelstudies (o.a. Raeymaekers G., 1977, Van Miegroet, 1978) resulteerden in een globale visie voor het
Neigembos waarbij de klemtoon lag op de afbouw van de dominante positie van de Beuk ten voordele van de Eik
en zijn begeleiders.
•

Exploitatietabel

Bij M.B. van 09.02.1981 werd een exploitatietabel voor het Neigembos goedgekeurd waarbij een omlooptijd van 8
jaar werd aangenomen. Het bos werd onderverdeeld in 4 hakken, waarbij elke 2 jaar 1 hak wordt doorlopen.
Volgende behandelingen werden uitgevoerd, conform de exploitatietabel :
-

1981 1

1982 2

bestanden nrs. 2, 3, 4

-

1983

1984

bestanden nrs. 5a, 6, 7a, 7b, 8

-

1985

1986

bestanden nrs. 9 (deels), 10 (deels), 11a

-

1987

1988

bestanden nrs. 9 (deels), 10 (deels), 12, 13, 15 (deels)

-

1989

1990

bestanden nrs. 2, 3, 4

-

1990

1991

windworp diverse bestanden

-

1992

1993

bestanden nrs. 5a, 6, 7a, 7b, 8

-

1995

1996

bestanden nrs. 9 (deels), 10 (deels), 11a

Voor de periode 1981 – 1995 zijn ook de gekapte houtvolumes bekend. De gegevens zijn opgenomen onder par.
3.3.4. Over deze periode van 15 jaar werden 2.026 m³ loofhout en 77 m³ naaldhout gekapt, hetzij een gemiddelde
kap van ongeveer 3.1 m³/ha.jaar. Na 1995 werden in het licht van de aanwijzing als bosreservaat geen kappingen
meer uitgevoerd.
•

Verjongingen

De volgende verjongingen, allen aangeduid in volgende figuur, werden uitgevoerd in Neigembos :
-

Langs de vroegere Beukendreef (1979).
Ter vervanging van de vroegere beuken, werd de strook langs de dreef beplant met Eik (100/125). De aanplanting gebeurde op onregelmatige wijze teneinde het dreefaspect te vermijden.

-

Bestand 6 (1982).
Na kapping van de populieren, werd de aanwezige verjonging (voornamelijk opslag), aangevuld met Gewone es (maat 100/+). Deze werden kriskras door elkaar geplant op een onderlinge afstand van ongeveer 3
m over een oppervlakte van 1,3 ha.

-

Bestand 4 (1982).
Na velling van enkele zware beuken op een relatief open plaats volgde een beplanting met Eik, Boskers,
Esdoorn en Haagbeuk (80/100) over een oppervlakte van 18 x 80 m.

-

Bestand 4 (1982).
Na volledige verwijdering van beuken werden op een plantafstand van 1,5 x 2 m Eik, Esdoorn, Boskers en
Haagbeuk (80/100) geplant over een oppervlakte van 50 x 40 m.

-

Bestand 2 (1982).
Na volledige verwijdering van beuken en andere boomsoorten werden Eik, Esdoorn, Boskers en Haagbeuk
(80/100) (1,5 x 2 m) geplant over een oppervlakte van ongeveer 1900 m².

-

Zuidrand van de vroegere Beukendreef, Bestand 4 (1982).
Open plek ontstaan na maaien. Aanplanting met Eik en Boskers (80/100). Plantafstand: 1,5 x 2 m. Opper-

1
2

jaar van de hamering
jaar van de exploitatie
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vlakte. : 65 m x 10 m.
-

Langs de vroegere Beukendreef (1982 – 1984).
De open plaatsen ontstaan na maaien werden aangeplant met Eik (80/100) in 1982 en aangevuld in 1984
aangevuld. Oppervlakte : strook van 30 m langs de noordrand in bestand 3, strook van 80 m langs de
zuidrand in bestand 5 a.

-

Bestand 8 (1984)
Na volledige verwijdering van oude beuken. Beplanting met Eik, Boskers en Linde (80/100). Plantafstand:
1,5 x 2 m. Oppervlakte: 40 m x 40 m.

-

Bestanden 9, 10, 12 (1988)
In deze bestanden die vroeger één bestand vormden werden drie groepen verjongd met een gezamenlijke
oppervlakte van 74 are. Het betreft een groep met Eik, Boskers en Veldesdoorn in het oosten, een groep met
Eik en Boskers in het westen en een kleine groep met Winterlinde.

-

Bestand 2 (1990)
Uitbreiding van de verjongingsgroep uit 1982 met hetzelfde sortiment over een oppervlakte van ongeveer 40
are.

-

Bestand 4 (1990)
Uitbreiding van de verjongingsgroep uit 1982 met Zomereik en Gewone esdoorn in noordoostelijke richting
met ongeveer 80 are.

-

Bestand 5a (1990)
Uitbreiding van de verjongingsgroep uit 1984 met Zomereik, Winterlinde en Boskers met ongeveer 10 are in
zuidelijke richting.

-

Bestand 8 (1992)
Uitbreiding van de verjongingsgroep uit 1984 met 80 are in westelijke richting.

•

Ecologische - en onderhoudswerkzaamheden

De onderstaande onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd sinds 1978. Ze zijn zo veel als mogelijk
aangeduid in volgende figuur.
-

Herstel van een salamanderpoel langsheen de voormalige beukendreef (1978) en regelmatige ruiming

-

Aanbrengen van dammen in de beekzone met het oog op het tot stand brengen van stilstaande waterpoelen
(salamanderlarven) (1982)

-

Aanbrengen van afleidingsgracht zodat het lozingswater van enkele huizen te Prindaal rechtstreeks in de
Prindaalbeek terecht komt en niet in het brongebied (1982).

-

Bestand 5b (1981 – 1982- 1986)
Als overgang tussen de bosrand en de weide werd een mantelbeplanting met inheemse struiksoorten uitgevoerd (Gelderse roos, Kornoelje, Sleedoorn, Hulst, Meidoorn, Kardinaalsmuts) in 1981, aangevuld in 1986.
De herkomst en bijgevolg het autochtoon karakter van het toen aangeplante materiaal zijn onbekend.

-

Maaien (bramen) en onderhoud van open stukken (langs vroegere Beukendreef)

-

Hooien van de weide (bestand 5b), elk jaar op het einde van de maand juni, waarbij het hooi wordt afgevoerd
(verschralingsbeheer)

-

Langsheen de holle weg (1986): Aanplanting met Hulst en Meidoorn tegen erosie. De aanplanting van
Meidoorn is volledig mislukt. Deze met Hulst wordt regelmatig ingeboet.

-

Langs de hoofdwandelpaden werden op een afstand van 5 m van de weg op verschillende plaatsen prikkeldraadversperringen aangebracht zodat de betreding van kwetsbare vegetatie afgeremd werd. Deze versperringen zijn inmiddels allemaal verwijderd.

-

Doorlopend regelmatig vrijstellen van aanplantingen

-

Aanleg wegverhardingen (1977 : 500 m, 1978 : 500 m)

-

Aanleg parking N.O.-hoek (1978 :600 m²)

-

Op diverse plaatsen werden borden opgehangen met gedragsregels voor het publiek.
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3. ALGEMENE BESCHRIJVING
3.1

Beschrijving van de standplaats

3.1.1 Reliëf
Het Neigembos is gelegen op een asymmetrische heuvel met een hoogte van 90 m en beheerst aldus
het omringende landschap. De hoogteligging van het bos varieert van 20 m nabij de Molenbeek en 90
m in de noordoostelijke hoek (nabij het gehucht De Woestijn).
Het voorkomende reliëf behoort tot de steilste van de ruime omgeving. Het gemiddelde hellingspercentage bedraagt ongeveer 10%. De veel steilere zuidhelling bereikt echter plaatselijk 25%. In
het westelijk deel van het bosreservaat, namelijk bestand 17a is er over 100 m een hoogteverschil van
35 m (van 55 m naar 20 m TAW).
Typisch zijn een viertal diep uitgeschuurde erosiegeulen, ontstaan op het einde van de ijstijden. Het
zijn langgerekte valleitjes, loodrecht georiënteerd op de Prindaalbeek. Zij vertonen zeer steile randen
die zeer gevoelig zijn voor erosie. In bestand 15b van de uitbreiding van het bosreservaat bevinden
zich twee dergelijke vroegere smeltwaterdallen.

3.1.2 Hydrografie en waterkwaliteit
Het volledige Neigembos watert af naar de Wolfputbeek of Grote Molenbeek en de Prindaalbeek.
De Wolfputbeek of Grote Molenbeek is een relatief grote beek (2de categorie) die vanaf de Ekelendries
(Gooik) komt en met een bocht rondom Neigem-dorp naar
Bevingen stroomt, de Brusselse steenweg kruist in de wijk
Roesbeke om tot slot uit te monden in de Dender net stroomafwaarts Ninove. De Grote Molenbeek vormt de westelijke en
natuurlijke begrenzing van het Neigembos. Het eigenlijke
alluviaal gebied van deze beek is op de westrand van het
bosreservaat beperkt tot een breedte van maximaal 100 m.
De Grote Molenbeek heeft nog een vrij natuurlijk verloop met
duidelijke meandering. In de omgeving van het bosreservaat zijn
er geen belemmeringen voor een verder natuurlijk verloop van
deze beek. Het is uitzonderlijk dat de beek ter hoogte van het
bosreservaat buiten zijn oevers treedt.
In de onmiddellijke omgeving van het bosreservaat worden er
geen waterkwaliteitsmetingen op de Grote Molenbeek uitgevoerd, maar de chemische en biologische kwaliteit op de Grote

foto: Grote Molenbeek op de westrand van
bestand 16a

Molenbeek net ten noorden van de N8 valt (metingen van de VMM op meetpunt 528800 in 2006) binnen de
klasse van matige kwaliteit. De laatste jaren is er een duidelijke verbetering van de waterkwaliteit
opgetreden, tot eind de jaren ’90 was de kwaliteit verontreinigd tot zwaar verontreinigd. Het is niet
duidelijk wat de invloed van overstromingen met verontreinigd water op de vegetatie in het
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bosreservaat heeft gehad.
De Prindaalbeek (2de categorie) is een zijbeek van de Grote Molenbeek en vormt de zuidgrens van het
bosreservaat. Delen van deze kleinere beek zijn rechtgetrokken en is de meandering beperkt.
Uit waterkwaliteitsmetingen van de VMM op de Prindaalbeek ter hoogte van Bevingen (meetpunt 528280)
blijkt de Biotische index de beek van goede kwaliteit te zijn (meting 2003: Biotische Index 7). Wel werd
waargenomen dat er nog enkele huizen langs de straat Prindaal rechtstreeks lozen op de Prindaalbeek.
Een probleem van waterverontreiniging is er ook aan enkele
huizen langs de Steenstraat die rechtstreeks lozen op een
afwateringsgracht langs de Steenstraat die verder in de holle weg
en het bosreservaat terechtkomt.
In het Vriezenbos werden alle –al dan niet permanent
waterhoudende beekjes- gedetailleerd in kaart gebracht (zie Kaart
3.7c). Hieruit blijkt dat er vooral in bestand 17c een vrij dicht

netwerk is van bronnen (gelegen op ongeveer 30m TAW) en
bronbeekjes.

foto: bronbeekje met ijzerrijk kwelwater op

3.1.3 Geologie

rand valleigebied Vriezenbos

In het Tertiair werden volgende zandige tot kleiig zandige formaties afgezet (van boven naar onder) :
-

Ledo-Paniseliaan zand: boven de 75 m TAW
Paniseliaan klei: max. 15 m dik
Paniseliaan zand: max. 15 m dik
Ieperiaan zand (kleiachtig, glauconietzand met glauconiethoudende zandsteen): tussen de 35 en 60 m
TAW

Deze zandige lagen rusten onderaan de heuvel op een plastische laag Ieperiaan-klei. Deze contactzone
is de plaats waar bronnen en diffuse kwel optreden.
Gedurende de laatste ijstijdperiode (Wurm III) van het Quartair werden niveo-eolische leemlagen
afgezet bovenop het Tertiair. Naar het noorden toe is dit leemdek meer zandhoudend. Ten gevolge
van de zuidwest-expositie van de hellingen is de leemlaag in het Neigembos vrij dun en zelden dikker
dan 1 m. Door deze expositie had daar immers een sterkere dooiactiviteit plaats en dus meer erosie.
De steile helling op de zuidrand van het bos wordt diep doorsneden door een viertal vroegere
smeltwaterdallen.
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Figuur 13: geologische kaart met het Tertiair in de omgeving van het Neigembos

3.1.4 Bodem
De bodemtextuur in de uitbreiding van het bosreservaat is vrij homogeen en bestaat op de plateaus voor
het overgrote deel uit droge zandige leembodems. Naar de Grote Molenbeek toe worden de bodems
natte tot zeer natte leembodems. Op de bodemkaart (zie Kaart 3.2) is ook een vlek met veenbodem (deels in
bestand 17c) weergegeven. Op Kaart 3.1 zijn de drainageklassen weergegeven waaruit duidelijk de

valleigebieden van de Grote Molenbeek en Prindaalbeek naar voor komen.
In het bosreservaat zijn volgende bodems terug te vinden (zie Kaart 3.2):

A) Zandige leemgronden
Een groot deel van de uitbreiding, namelijk de bestanden 1b, 1c, 9b, 11c, 15b, een groot deel van 17a, 17b,
de zuidelijke helft van 19a, 20a en 21a, bestaat uit droge tot matig droge zandige leemgronden.
Lba: zandleemgronden met textuur B horizont
Lca: zwak gleyige zandleemgronden met textuur B horizont
Lcp: zwak gleyige zandleemgronden zonder B horizont
LDx: zwak of matig gleyige zandleemgronden met niet bepaalde profielontwikkeling

B) Leemgronden
Het valleigebied (bestanden 16a, 16b, 22a) bestaat uit natte tot zeer natte leemgronden. De leemgronden op
de hellingen (bestand 16c) zijn droger. Een deel van bestand 17c, 18a en ook het zogenaamde amfitheater
in bestand 17a bestaat uit droge leemgronden.
Aba: leemgronden met textuur B horizont
Abp: droge leemgronden
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Acp: zwak gleyige gronden op leem
Adp:matig gleyige gronden op leem
Aep: sterk gleyige gronden op lemig materiaal met reduktiehorizont

C) Veen
In bestand 17c en een deel in bestand 16a is een vlek met veenbodem aanwezig. Het is daar dat er zich
een moerassige zone bevindt.

foto: natte zone in omgeving van de veenbodems in Vriezenbos
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Biologisch milieu

3.2.1 Biologische waarderingskaart
De Biologische waarderingskaart (versie 2, INBO) die voor dit kaartblad vrij recent (2003) en gedetailleerd
is uitgevoerd, is weergegeven op Kaart 3.3. Hieronder worden de voorkomende hoofd- en nevenkarteringseenheden in de uitbreiding van het bosreservaat bondig besproken.

Bos
Net zoals in de meeste andere hoger gelegen delen van het bosreservaat is het centrale deel van bestand
17a gekarteerd als beukenbos met Wilde hyacint (fe). Aan beide zijden van werden de bestanden met een
belangrijke inmenging of een dominantie met Zomereik gekarteerd als eiken-haagbeukenbos (qa) deels
met Wilde hyacint (qe). Het eiken-beukenbestand in bestand 1c is gekarteerd als een slecht ontwikkelde
vorm van het eiken-haagbeukenbos (qe-) met weinig Wilde hyacint. De homogene beukenbestanden in
15b zijn gekarteerd als goed ontwikkeld zuur beukenbos (fs+), deels met Wilde hyacint (fe+). De
bestanden in het valleigebied (16a en 16b) en op de helling (17c tot aan het pad) zijn gekarteerd als alluviaal
essen-olmenbos (va) met als neveneenheden populier (pop) en elzen-essenbos van bronnen (vc) in het
centrale deel en vochtig elzen-eikenbos (vf) in het oostelijk deel. Het bestand met populieren op de
oostrand van bestand 17b is gekarteerd als populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of
wilgenondergroei (lhb), een opwaardering tot minder ontwikkeld eiken-haagbeukenbos (qa-) lijkt hier
echter wel aangewezen.

Grasland
De graslanden in de bestanden 18a en 19a zijn samen gekarteerd als soortenarm permanent
cultuurgrasland (hp) met bomenrijen (kbs en kbp). Bestand 18a bestaat momenteel echter deels uit
verruigd grasland (hr), terwijl in het centrale deel van bestand 19a een minder goed ontwikkeld mesofiel
hooiland (hu-) aanwezig is. Het noordelijk deel van bestand 19a is als soortenrijk permanent
cultuurgrasland gekarteerd (hp+) met elementen van microreliëf (hpr+). Ook de bestanden 20a en 21a
zijn als soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp+) met houtkant (kh) of bomenrij (kb) gekarteerd.
Bestand 1b is als verruigd grasland weergegeven (hr) met opslag (sz) en is momenteel volledig verbost.
Het grasland van bestand 16c werd aangeduid als een beter ontwikkeld verruigd grasland (hr+) gezien
de massale aanwezigheid van Reuzenpaardenstaart.
Het bestand 22a is weergegeven als soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp+) met bomenrijen (kb).

3.2.2 Flora
Een volledige lijst van flora in de uitbreiding van het bosreservaat wordt weergegeven in Bijlage 5 (De
Knijf 2003 en eigen waarnemingen 2007-2008).

A) oud-bosplanten
De zone van de uitbreiding van het bosreservaat is één van de topgebieden van voorjaarsflora in
Vlaanderen. Niet alleen de verscheidenheid aan oud-bosplanten maar ook het esthetisch uitzicht van de
bloeiende voorjaarsflora is indrukwekkend. Zo is men er tijdens het voorjaar in bestand 17a aan het
zogenaamde amfitheater omgeven door enerzijds paarse tapijten van bloeiende Wilde hyacinten en
anderzijds door een wit tapijt van bloeiende Daslook. Daslook komt massaal voor in de bronnenzone in
bestand 17c en Bosanemoon is dan vooral massaal aanwezig in het valleigebied. Dotterbloem is aan te
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treffen langs de bronbeekjes in bestand 16a en 16b, ook in de
omvangrijke kwelzone in bestand 16a staat er veel Dotterbloem, het is
ook hier dat er beperkt Heelkruid voorkomt.
Eenbloemig parelgras is vooral aan te treffen langs het pad op de
westrand, het is ook hier dat er een kleine populatie met Gewone
eikvaren aanwezig is. Langs de holle weg en in bestand 1c is er vrij veel
Kleine maagdenpalm aanwezig. Het is vooral ook hier dat Witte
klaverzuring aanwezig is.
In de zuidwesthoek van het bosreservaat werd langs de Prindaalbeek
nabij een populatie met Boszegge, een kleine populatie met Slanke
zegge aangetroffen. Deze soort is sterk gebonden aan oud bos en staat
op de Rode lijst vermeld als ‘zeldzaam’ (KFK 2).
De voorjaarsflora aanwezig in de uitbreiding van het bosreservaat is

foto: Daslook en peuter in bestand 16a

weergegeven op Kaart 3.7a en Kaart 3.7b (eigen inventarisaties 2007-2008).
Plantensoorten, gebonden aan oud bos (lijst volgens Cornelis et al, in prep.), die voorkomen in de uitbreiding
van het bosreservaat, worden in volgende tabel weergegeven:
Nederlandse naam
Bosanemoon

binding aan
oud bos

KFK

voorkomen in uitbreiding bosreservaat

sterk

8

massaal in 16a en beperkt in zuidrand 17a en 17b

Bosereprijs

-

5

vrij algemeen in 16a, 17a en 17b

Bosgierstgras

sterk

6

algemeen langs de westrand en holle weg

Boszegge

sterk

6

in klein aantal in bestand 1c, 16a en 17c

Dalkruid

sterk

6

beperkt in bestand 15b (De Knijf G.)

Daslook

sterk

5

massaal in 17c en op de zuidrand van 17a en 17b

Donkersporig
bosviooltje

matig

5

vooral langs de holle weg en in bestand 1c

Eenbes

sterk

5

lokaal vrij veel in 16a en 17c

Eenbloemig parelgras

sterk

4

op westrand Vriezenbos (bestand 1b en 17a) en langs de holle weg

Gele dovenetel

sterk

8

lokaal algemeen in 1b, 16a en 17c

Gevlekte aronskelk

sterk

7

beperkt in 1c, 16a en 15b

Gewone salomonszegel

sterk

9

beperkt in 16a, 17a, 17c

Groot heksenkruid

matig

7

algemeen in 16a, 16b en 17c

Grote muur

sterk

9

regelmatig in de bosrand van 17a en 17c

Heelkruid

zwak

4

in kwelzone in bestand 16a

Kleine maagdenpalm

sterk

6

langs holle weg en in 1c

Klimop

matig

10

beperkt in 16a (vooral in populieren) en 17c

Lelietje-van-dalen

sterk

6

beperkt in 1c en 15b

Ruige veldbies

sterk

6

beperkt in 15b, ook langs holle weg (De Knijf G.)

Ruig klokje

-

4

één exemplaar op rand 17c

Slanke sleutelbloem

matig

8

vrij algemeen in 16a en 16b

Slanke zegge

sterk

2

in vallei van Prindaalbeek in omgeving wandelpad (bestand 14)

Verspreidbladig
goudveil

matig

4

grotere vlekken in 16a, 16b en 17c

Wijfjesvaren

sterk

9

beperkt aanwezig in 16a, 17a en 17c
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Wilde hyacint

sterk

6

Wilde kamperfoelie

matig

10

komt verspreid voor in 16a, 16b, 17a en 17c

Witte klaverzuring

sterk

6

op westrand Vriezenbos en in 1c

massaal in 17a, ook in 17b, 18a en 15b (beperkt)

Tabel 3: oud-bosplanten in uitbreiding bosreservaat Neigembos (Esher, 2007-2008)

foto: uitbundige bloei van Wilde

foto: Gele lis en Verspreidbladige

foto: Gele dovenetel en Daslook op rand

hyacint in bestand 17a

goudveil in bestand 16a

grasland 21a

B) vermeldenswaardige soorten
Als overige vermeldenswaardige soorten werden in de bosbestanden van de uitbreiding van het
bosreservaat van het Neigembos aangetroffen:
-

Spekwortel (KFK 3): in de bosrand aan de oostzijde van het grasland 21a;

-

Struikhei (KFK 8 - achteruitgaand): één enkele struik op de oostrand van bestand 15b.
In het beheerplan Bosreservaat Neigembos (DCB, 1999) zijn al de gekende historische flora-gegevens van het
Neigembos weergegeven. Bij een inventarisatie door Van Den Meersschaut in 1996 werden als zeldzame soorten
Wrangwortel, Stijve naaldvaren, Zwartblauwe rapunzel en Stengelloze sleutelbloem op niet verder gespecificeerde
plaatsen aangetroffen. Het is erg twijfelachtig of deze soorten nog aanwezig zijn of er ooit aanwezig zijn geweest.

In de graslanden 19a, 20a en 21a werden streeplijsten opgesteld (eigen waarnemingen juli 2007): zie
hiervoor Bijlage 5. Als interessante soorten werden op de steile helling in 19a Grote bevernel (KFK 8) en
Kamgras (KFK 8 – achteruitgaand) aangetroffen.
In het voorjaar van 2003 werd in kader van de actualisatie van de BWK door Geert De Knijf in het
grootste deel van het bosreservaat per deelzone een lijst met minder algemene soorten opgesteld.
Bijkomende interessante waarnemingen die werden gedaan, zijn:
-

Voorkomen van Gulden boterbloem (KFK 5) in bestand 16b;

-

Net buiten de zuidwesthoek van bestand 15b is er een klein vallei waar in 2003 onder
meer Grote keverorchis (KFK 5), Bosorchis (KFK 3), Eenbes, Slanke sleutelbloem werd
aangetroffen. Deze waardevolle zone is echter gelegen op privégrond.
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C) Autochtone bomen en struiken
In 2007 werden tijdens de inventarisaties (mogelijks) autochtone genenbronnen in de uitbreiding van het
bosreservaat in kaart gebracht. Zie Kaart 3.7c.
Hierbij werden volgende interessantere soorten (met vermelding van categorie) 3 of locaties aangetroffen:
o

Bosroos (a-categorie): werd enkel maar aangetroffen op de hoek van bestand 1b aan de rand van de
holle weg en op de westrand van bestand 1b ;

o

Eenstijlige meidoorn (b-categorie): op de rand
tussen het bos en het grasland in bestand 1c is
een

oudere

meidoornhaag

aanwezig.

In

bestand 19a en 20a staan nog een tweetal
relicten van een vroegere meidoornhaag;
o

Europese vogelkers (a-categorie): in de zeer
natte zone tussen bestand 16a en 17a staan
enkele exemplaren Europese vogelkers;

o

Gelderse

roos

(a/b-categorie):

werd

aan-

getroffen in de bosrand met bestand 20a en

o

18a;

foto: relict van meidoornhaag in grasland 19a, met op de

Haagbeuk (c-categorie): op de zuidrand van

Sleedoorn en Gladde iep

achtergrond een recent onderhouden houtkant met Haagbeuk,

bestand 15b staan twee hakhoutstoven met beperkte omvang (3 m). In bestand 1c staat een vrij zwaar
exemplaar met een omtrek van 120 cm (categorie ‘p’);
o

Kardinaalsmuts (a/b-categorie); komt in klein aantal (< 5 ex.) voor in de nattere delen van bestand 16a
en op de rand van bestand 1c;

o

Rode kornoelje (a/b categorie): komt voor op de westrand van het Vriezenbos, in bestand 1c en in
bestand 16a;

o

Spaanse aak (a/b-categorie): komt vrij frequent voor in de westrand van het Vriezenbos. In de bosrand
met bestand 20a staan twee grotere hakhoutstoven (3 m) van Spaanse aak;

o

Zoete kers (c-categorie): op de oostrand van bestand 17c is een hakhoutstoof met een omtrek van 5 m
aanwezig. Ook in bestand 17a staan nog enkele zwaardere Zoete kersen waarvan het autochtoon
karakter echter onduidelijk is;

o

Zwarte bes (a-categorie): in een kwelzone in bestand 16a staat een kleine populatie Zwarte bes

Verder komen in de bosranden nog verschillende locaties met hakhout van Hazelaar voor. Ook de holle
weg in het verlengde van de Steenstraat herbergt nog hakhout van Hazelaar en ook wat Gladde iep. Ook
in de steilrand langs de Steenstraat in bestand 19a staat Gladde iep. Op de oever van de Grote Molenbeek

3

a = zeker autochtoon
b = waarschijnlijk autochtoon
c = mogelijks autochtoon
p of s = aangeplant of spontaan

ESHER

maart 2009

Beheerplan bosreservaat Neigembos - uitbreiding

40

in bestand 16a is er hakhout van Hazelaar en Zwarte els aanwezig en in de onmiddellijke omgeving
enkele kleine struwelen met Sleedoorn.
De interessantere genenbronnen van autochtoon materiaal komen vooral voor in de bosranden en in
delen die nog maar recent zijn verbost (bestand 1b en delen van bestand 16a).
Er zijn dan ook specifieke maatregelen naar het behoud van autochtone genenbronnen, zeker voor de
lichtminnende soorten, gewenst.
De aanplanten van houtkanten die in bestand 22a zijn uitgevoerd, zijn niet gebeurd met autochtoon
materiaal en het is aangewezen hiervan de meest storende elementen (aanplant (Koraal?)meidoorn, Gelderse
roos, Spaanse aak) te verwijderen.

D) Niet inheemse soorten
In het alluviaal gebied van de Grote Molenbeek komt beperkt Reuzenbalsemien voor. Deze soort breidt
zich beperkt uit maar komt al voor tot in de omvangrijke kwelzone. Indien deze soort zich te sterk zou
uitbreiden, wordt ze lokaal bestreden.
In bestand 17a komen een 10-tal struiken van Laurierkers voor. Deze soort is hoogstwaarschijnlijk
verwilderd vanuit de aangrenzende tuin en dient te worden verwijderd.

E) Mossen
Tijdens de opnames van de 5 vegetatie-proefvlakken (zie Bijlage 4) werden ook de mossen genoteerd.
Binnen de proefvlakken werden geen bijzondere soorten aangetroffen.
In bestand 17c werd langs een bronbeek wel Boompjesmos (Climacium dendroides) aangetroffen. Dit is
een zeldzaam en achteruitgaande soort van vochtige graslanden en vochtige bossen.

3.2.3 Vegetatie
Op Kaart 3.8 zijn de vegetaties in de uitbreiding van het bosreservaat weergegeven.

A) Vegetaties in bossfeer
Het merendeel van het huidig bos is reeds langere tijd (meer dan 300 jaar) nagenoeg onafgebroken bos.
Hierdoor heeft er zich op de leemgronden een bijzonder waardevolle bosvegetatie kunnen ontwikkelen
en behoort het Neigembos momenteel tot één van de waardevollere bossen in Vlaanderen (zie ook verder
3.3.2).

Het grootste deel van het bosreservaat bestaat uit een goed ontwikkeld Atlantisch Eikenmengbos
(Endymio-Carpinetum) met de kenmerkende uitbundige voorjaarsbloei (Wilde hyacint, Daslook, …) en een
hoog aandeel oudbosplanten. In de uitbreiding van het bosreservaat behoort de kruidlaag in vooral de
bestanden 17a, 17b en een deel van 17c tot een bijzonder goed ontwikkelde vorm van dit bostype. Ook in
bestand 1c is de kruidlaag erg typerend. In bestand 15b is de kruidlaag op de meer zure bodems minder
goed ontwikkeld.
In de bronzones en langs de bronbeken op de hellingen van de bestanden 16a en 17c komt een goed
ontwikkelde vorm van de typerende vegetatie van bronzones voor met soorten als onder meer
Verspreidbladig goudveil, Bittere veldkers, Heelkruid, Reuzenpaardenstaart, … Deze vegetatie behoort
tot het bostype Goudveil-Essenbos (Carici remotae-Fraxinetum).
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In het valleigebied van de Grote Molenbeek zelf is vegetatie over grote delen wat ruiger maar is volop in
gunstige zin aan het ontwikkelen. Zo komen er al heel wat typerende soorten van het Beekbegeleidend
Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) voor als Bosanemoon, Eenbes, Slanke sleutelbloem, Moesdistel,
Dotterbloem, … Centraal in bestand 16a en ook het westelijk deel van bestand 16b is er dominantie van
Grote brandnetel en bramen maar zullen op middellange termijn er zich meer en meer oud-bosplanten
en voorjaarsbloeiers vestigen.
In een kleinere moerassige zone in bestand 16a is er veel Gele lis, Dotterbloem, Moeraszegge, …
aanwezig en is de vegetatie te typeren als een goed ontwikkelde vorm van het Ruigte Elzenbos
(Macrophorbio-Alnetum).

B) Vegetaties in open sfeer
Op de oost- en noordrand zijn enkele graslanden gelegen die momenteel ofwel aan het verruigen zijn
ofwel nog in landbouwgebruik zijn. Het grasland ten zuiden van de Prindaalbeek krijgt een
natuurgericht beheer.
Ruigtes
Het verruigd grasland 16c bevindt zich in een bron- en
kwelzone en deze vochtige ruigte wordt gedomineerd
door Reuzenpaardenstaart en Grote brandnetel. Op
korte termijn zal dit grasland gekoloniseerd worden
door onder meer Zwarte els.
De noordelijke helft van bestand 18a wordt sinds een
vijftal jaar niet meer beheerd. Het voormalige weiland
heeft zich ontwikkeld tot een nitrofiele ruigte met
dominantie van Grote brandnetel naast Kruipende
boterbloem, Gestreepte witbol en Akkerdistel. In de
ruigte hebben zich beperkt al enkele zaailingen of
uitlopers van o.a. Zomereik, Grauwe abeel, Boswilg en

foto: grens tussen verruigd noordelijk deel en begraasd
zuidelijk deel in bestand 18a.

Zwarte els gevestigd (zie Tansley-opname in Bijlage 5).
Graslanden
De graslanden in zuidelijk deel 18a, 19a, 20a en 21a zijn momenteel in
gebruik als weiland. Deze graslanden behoren tot de Glanshavervebond (Arrhenatherion elatoris) en worden vrij intensief begraasd
waardoor ze minder soortenrijk zijn en gedomineerd worden door
grassen als Engels raaigras, Gestreepte witbol en Rood zwenkgras. De
steile helling in 19a is interessanter en komt hier onder meer Kamgras,
Grote bevernel, Gewoon biggenkruid, Veldlathyrus, … voor. In deze
zone werd ook Muizenoor aangetroffen (waarneming B. Van Elegem en K.
Vandekerkhove, 2003). De steile helling is te beschouwen als een beter

ontwikkeld Glanshaverhooiland met elementen van Kamgrasland. Op
de randen van de graslanden met het bos zijn frequent typische
bosplanten als Gevlekte aronskelk, Grote muur, Gele dovenetel, … aan

foto: interessante helling in 19a met o.a.

te treffen. Dit is zeker het geval voor bestand 21a waar ook vrij massaal

Kamgras, Grote bevernel, Pinksterbloem
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Daslook in de rand staat (zie Tansley-opnames in Bijlage 5).
Het grasland in 22a wordt natuurgericht beheerd en dit door een zeer extensieve periodieke begrazing
door twee pony’s. Dit grasland is onderhevig aan kwelwerking en is moeilijker te classificeren maar is te
beschouwen als een rompgemeenschap binnen het Glanshaververbond met duidelijke kenmerken van
het Verbond van Grote vossenstaart (Alopecurion pratensis). Door de zeer extensieve begrazing zijn er heel
wat ruigere delen, zeker langs de Prindaalbeek, aanwezig met o.a. Grote brandnetel, bramen, maar ook
Reuzenpaardenstaart. Er komen tal van typische hooilandsoorten als bijvoorbeeld Echte koekoeksbloem
en Pinksterbloem, en ook het minder algemene (KFK 4) Waterpunge.
Op de oostrand van bestand 15b wijzen de relicten van heidevegetatie dat er in het verleden op deze
zuurdere, drogere hellingen tijdelijk open vegetaties in de heidesfeer aanwezig zijn geweest.

3.2.4 Biotoopkartering
In februari 2008 werd in de uitbreiding van het bosreservaat alle dikke bomen (meer dan 2,5 m omtrek) en
dood hout (meer dan 30 cm diameter) opgemeten. In de bestand 15b werden er geen dikke bomen of
voldoende dik dood hout aangetroffen en in de bestanden 9b en 11c werden geen opnames uitgevoerd.
Zie resultaten op Kaart 3.9.

Dikke bomen
Dikke bomen komen maar beperkt voor in de uitbreiding van het bosreservaat. In het valleigebied
(bestand 16a) staan enkele zware populieren, zware Beuken zijn enkel aan te treffen in bestand 17a.
Soort

DBH 80 – 95 cm

DBH > 95 cm

Beuk

2

1

Populier

1

3

Totaal op 15,6 ha

3

4

0,19

0,25

Dichtheid (/ha)

Tabel 4: aantal, densiteit en soort van levende dikke bomen in de uitbreiding bosreservaat

Dood hout
Dood hout in de uitbreiding van het bosreservaat Neigembos bestaat vooral uit omgevallen stammen van
populier in het valleigebied van de Grote Molenbeek. In de hoger gelegen beukenbestanden komt maar
weinig dood hout voor en bestaat het uit enkele afgestorven Zomereiken.
Soort

liggend dood hout

staand dood hout

hangend dood hout

Beuk

3

3

0

Populier

48

9

6

Zomereik

4

2

3

Totaal op 15,6 ha

55

14

9

3,52

0,90

0,57

Dichtheid (/ha)

Tabel 5: aantal en soort van zwaar dood hout (d>30 cm)in de uitbreiding bosreservaat
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3.2.5 Fauna
A) Avifauna
Broedvogels
In 2007 en 2008 (26/03/07, 11/04/07, 23/05/07 en 12/02/08) werd in de uitbreiding van het bosreservaat de
minder algemene broedvogels (zie lijst Vlaamse Broedvogelatlas p. 20) met de uitgebreide territoriumkartering (Hustings et al., 1989) geïnventariseerd.
Dit resulteerde in volgende soorten en broedterritoria (zie Kaart 3.8):
o

Roofvogels: Buizerd werd tijdens het broedseizoen regelmatig waargenomen boven het bosreservaat, en komt waarschijnlijk tot broeden in één van de populieren in bestand 16a waar verschillende
horsten aanwezig zijn. Vlakbij het bestand 17c komt Sperwer hoogstwaarschijnlijk tot broeden.

o

IJsvogel: in bestand 16a kwam in 2007 in de kluit van een omgewaaide populier IJsvogel tot
broeden.

o

Kleine bonte specht: in het zuidelijk populierenbestand van 16a komt er een koppel Kleine bonte
spechten tot broeden.

o

Groene specht: in het Vriezenbos komen 2 tot 3 koppels tot broeden en ook in de omgeving van het
oostelijk bestand 15b is er een broedterritorium.

o

Boomklever: van deze echte bosvogel werden in of op de rand van de bosreservaatsuitbreiding 4
broedterritoria vastgesteld.

o

Glanskop: twee broedterritoria in de beukenbestanden van respectievelijk bestand 15b en 17a.

In 2008 was er een waarneming van Middelste bonte specht in het Neigembos (mond. med. Kris
Vandekerkhove).

Het aantal minder algemene broedvogels in het bosreservaat is beperkt, maar de aanwezigheid van heel
wat afstervende populieren in de uitbreiding van het bosreservaat zorgt voor een aantrekkelijk nest- en
foerageergebied voor onder meer spechten.
In bestand 16c, het verruigd grasland met dominantie van Reuzenpaardestaart, kwam in 2007 een koppel
Bosrietzangers tot broeden. In de omgeving van de Prindaalbeek werd Grote gele kwikstaart vastgesteld en komt hoogstwaarschijnlijk in de omgeving tot broeden.
Buiten de uitbreiding werd in de omgeving van de Kapel van Bevingen de exoot Halsbandparkiet
waargenomen en komt deze soort hoogstwaarschijnlijk tot broeden in het Neigembos.
Per ‘ecologische’ groep komen volgende broedvogels in de uitbreiding bosreservaat en omgeving voor
(inventarisatie 2007):
-

Soorten van waterpartijen (langs de Grote Molenbeek): IJsvogel, Wilde eend

-

Soorten van naaldhout: Goudhaan;

-

Soorten van loofhout met binding aan oude bomen: Bosuil, Kleine bonte specht, Grote bonte specht,
Boomklever, Glanskop.

-

Soorten van loofhout zonder specifieke binding aan oud bos: Buizerd, Sperwer, Groene specht, Gaai,
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Merel, Grote lijster, Zanglijster, Spreeuw, Houtduif, Holenduif, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Tjiftjaf, Zwartkop, Roodborst, Vink, Zwarte kraai
-

Soorten van struwelen (en ruigtes): Winterkoning, Bosrietzanger, Heggenmus, Staartmees.

Door het ouder worden van onder meer de populier- en beukenbestanden wordt het bosreservaat
aantrekkelijker voor spechten, Boomklever, …
Door een verbeterende waterkwaliteit en een verdere natuurlijke meandering van de Grote Molenbeek
zullen de oevers van deze beek aantrekkelijker worden voor onder andere IJsvogel en Grote gele
kwikstaart.
Verdwenen broedvogels
In 1977 werd door Luc Vanhercke een gedetailleerde inventarisatie (met per broedvogel een kaart met
broedterritoria) van de broedvogels in het deel Neigembos ten oosten van de Steenstraat-holle weg

uitgevoerd. Zie voor verdere details het vroeger beheerplan (DCB, 1999). In vergelijking met deze
inventaris van 30 jaar geleden zijn er een aantal broedvogels uit het Neigembos verdwenen. Zo kwamen
in 1977 Wielewaal en Fluiter telkens met 5 koppels en Zomertortel met 6 à 11 koppels tot broeden, de laatste
jaren komen deze soorten niet meer tot broeden in het bosreservaat. Ook Geelgors die vrij algemeen in de
omgeving broedde, is verdwenen. Daarentegen was Groene specht zeldzamer met 1 à 2 broedkoppels en
ook Boomklever kwam dan maar met maximaal 2 koppels tot broeden. In een kapvlakte in het
Vriezenbos waren er twee zangposten van Bosrietzanger.
Niet broedvogels
Het belang van het bosreservaat voor doortrekkende en overwinterende vogels is beperkt. Tijdens de
wintermaanden werd in het Vriezenbos regelmatig Houtsnippen waargenomen.
Op de zuidrand van bestand 16a is een slaapplaats van Kauwen en Zwarte kraaien.
Vermeldenswaardig is dat er op 18 en 19 juni 2007 tot 40 Vale gieren in het Neigembos verbleven.

B)
-

Zoogdieren
Eikelmuis: deze sterk achteruitgaande soort werd in 2002 waargenomen in het Vriezenbos
(waarneming Natuurpunt afd. Ninove);

-

Rode eekhoorn: werd waargenomen in het oostelijk bestand 15b, in het Vriezenbos zijn er geen
waarnemingen.

-

Ree: in 2007 waarneming van sporen in populierenbestand in Vriezenbos. Mogelijks is dit afkomstig
van de uitgezette dieren (1 bok en 2 geiten) in het Neigembos.

-

Vos: in 2008 was er een burcht langs de holle weg in gebruik en ook de burcht in bestand 17c is
bewoond.

-

Konijn: komt in klein aantal voor in de uitbreiding van het bosreservaat en dan vooral in bestand
17c.

-

Steenmarter: waarneming van een dood gereden exemplaar op de Brusselsesteenweg te Meerbeke
ter hoogte van het Neigembos (16 april 2008, waarneming Joachim De Maeseneer).

ESHER

maart 2009

Beheerplan bosreservaat Neigembos - uitbreiding

C)

45

Herpetofauna

In het voorjaar van 2007 werd een inventarisatie met een amfibiefuik in twee poelen in de omgeving van
het Vriezenbos (zie Kaart 3.7b) uitgevoerd en werden de kleine poelen in het Vriezenbos met een schepnet
bemonsterd. Hierbij werden enkel in de twee grotere poelen larven van Bruine kikker en Gewone pad
aangetroffen. In de kleinere poelen in het Vriezenbos die onder andere door omgevallen populieren zijn
ontstaan, werden geen amfibieën waargenomen.
Hoewel er in het verleden geopperd werd dat Vuursalamander in het Neigembos zou voorkomen, zijn er
de laatste decennia geen waarnemingen in het boscomplex gedaan (mond. med. Robert Jooris).
Hazelworm komt vermoedelijk wel nog voor op de randen van het bosreservaat. De laatste jaren zijn er
in de omgeving enkele waarnemingen van deze reptiel, zo onder meer op 1 mei 2004 (waarneming Wouter
Faveyts).

Interessant is de waarneming in 2003 van een Levendbarende hagedis in bestand 11c op de oostrand van
het bosreservaat (Geert De Knijf).

D)

Invertebraten

Dagvlinders
Vooral in de graslanden van de uitbreiding van het bosreservaat werden dagvlinders waargenomen.
Volgende soorten werden in 2007 waargenomen:
-

Oranjetipje: verschillende ex. in bestand 19a en 21a.

-

Klein koolwitje: vrij algemeen in bestand 18a.

-

Klein geaderd witje: enkele ex. in bestand 18a;

-

Landkaartje: 2 ex. op de rand van bestand 16b;

-

Gehakkelde aurelia: 2 ex. op oostrand bestand 18a.

-

Bont zandoogje: vrij algemeen langs de bosranden;

-

Oranje zandoogje: enkele ex. in bestand 18a en op zuidrand bestand 21a;

-

Bruin zandoogje: > 10 ex. in ruigte van bestand 18a;

-

Atalanta: verschillende ex. in bestand 18a en 21a;

In 2003 werd door Geert De Knijf nog volgende bijkomende soorten dagvlinders waargenomen:
Koninginnepage (bestand 19a), Groot koolwitje (bestand 21a), Boomblauwtje (bestand 15b en 16a).
Alle waargenomen soorten zijn algemeen tot vrij algemeen in Vlaanderen.
In de ruime omgeving is Kleine ijsvogelvlinder (o.a. Raspaillebos) waargenomen. Het is te verwachten
dat deze soort ook in de omgeving van het Neigembos kan waargenomen worden.
Sprinkhanen
Het voorkomen van sprinkhanen in het bosreservaat is nagenoeg beperkt tot de verruigde graslanden. In
augustus 2007 werden volgende soorten aangetroffen:
-

Bramensprinkhaan: algemeen in de ruigte langs het pad op de westrand van het Vriezenbos en ook
verschillende ex. in bestand 18a.

-

Grote groene sabelsprinkhaan: vrij algemeen in ruigte bestand 18a.

-

Krasser: verschillende ex. in bestand 18a en 21a
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Ratelaar: vrij algemeen in bestand 18a.

-

Struiksprinkhaan: 5-tal ex. op rand van bestand 20a.
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De waargenomen soorten zijn met uitzondering van Struiksprinkhaan algemeen in Vlaanderen (Decleer,
K. et al., 2000).

In het vroeger beheerplan (DCB, 1999) is, vooral op basis van de inventarisaties van Luc Vanhercke (1977),
een uitgebreid overzicht gegeven van de (loop)kevers, spinnen en draadwormen (nematoden).

3.2.6 Bestandsbeschrijving
In de uitbreiding van het bosreservaat werden 17 bestanden afgebakend (zie Kaart 3.4).
Nr.

Opp.
(ha)

Beschrijving
De westrand van het bestand is een goed ontwikkelde boszone met zware Essen, Grauwe abeel,

1b

0,78

Zomereik en Gladde iep. Goed ontwikkelde kruidlaag met veel voorjaarsflora (Wilde hyacint, Gele
dovenetel, ..) en ook Eenbloemig parelgras. De rest van het bestand is recent verbost met veel
opslag van Es en ook Esdoorn en een matig ontwikkelde kruidlaag met Gele dovenetel
Een goed ontwikkeld bosbestand met veel Beuk en inmenging met Zomereik, populier en Es. De
struiklaag bestaat uit Hazelaar en Vlier en de kruidlaag is goed ontwikkeld met veel Bosanemoon,

1c

0,.87

Wilde hyacint, Kleine maagdenpalm, Gevlekte aronskelk. De oostrand van dit bestand is een
grasland die in gebruik is als graasweide, beide zones wordt door een beschaduwde meidoornhaag
afgezoomd.

9b

1,39

11c

0,47

15b

3,46

Dit versnipperd bestand bestaat vooral uit Beuk met beperkt inmenging van Zomereik en wat
Grauwe abeel. Op de noordrand staat er populier ingemengd met aanplant van Es.
Een beukenbestand met weinig ondergroei.
Een homogeen beukenbestand met het ontbreken van een struiklaag en beperkt voorkomen van
Wilde hyacint en Lelietje-van-dalen. Het bestand wordt door twee smeltwaterdallen doorsneden en
sluit in het oosten aan bij een lagergelegen populierenbestand.

15c

0,08

Een smal perceel populierenaanplant in het valleigebied van de Prindaalbeek
Is volledig gelegen in het alluviaal gebied van de Grote Molenbeek. De boomlaag bestaat enkel uit
populieren, in de nevenetage is vooral in het centraal en noordelijk deel van het bestand Zwarte en

16a

3,80

Witte els en Schietwilg aanwezig. In de struiklaag (ijl in het zuidelijk deel) komt naast de elzen
vooral Hazelaar voor. Een vrij groot deel van het bestand bestaat uit een verruigde kruidlaag maar
in de nattere zones komt vrij veel Verspreidbladige goudveil, maar ook Dotterbloem en Eenbes
voor.
De populieren in het westelijk deel van dit bestand zijn recent gekapt, het oostelijk deel bestaat nog
vooral uit populieren. In de struiklaag is (in het oostelijk deel) vrij veel Gladde iep aanwezig, naast

16b

0,54

ook Zwarte els, Sleedoorn, Rode kornoelje, … De kruidlaag wordt gedomineerd door bramen
maar in de nattere zones en langs de bronbeekjes komen Dotterbloem, goudveil en Slanke
sleutelbloem voor.

16c

0,51

Een verruigd grasland met kwelzones en dominantie van Reuzenpaardenstaart.
Een vrij homogeen beukenbestand met beperkt inmenging van Zomereiken die aan het afsterven

17a

4,46

zijn. Een struiklaag is er maar erg beperkt aanwezig met wat Hazelaar en Vlier. De kruidlaag is
goed ontwikkeld met tapijten van Wilde hyacint en Daslook.

17b
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0,50

Bestaat vooral uit een populierenaanplant met in de zuidrand Zomereik. Er komt op de oostrand
wat Zoete kers en hakhout van Es voor. De struiklaag is goed ontwikkeld met veel Hazelaar en
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Vlier. In een groot deel van het bestand is de kruidlaag goed ontwikkeld met Wilde hyacint en
Bosanemoon.
Een gevarieerd bestand met in het westelijk deel vooral populieren en in het oostelijk deel

17c

1,17

Zomereik, Es en Beuk. De struiklaag is goed ontwikkeld met vrij veel Hazelaar en Zwarte en Witte
els. Er komen talrijke bronnen voor waar Daslook dominant aanwezig is, hogerop komt er vooral
Wilde hyacint voor.

18a

1,19

Het noordelijk deel bestaat uit een verruigd grasland, het zuidelijk deel wordt nog begraasd.

19a

2,82

Een grasland dat wordt begraasd met op het steilste deel een vrij schraal kamgrasland.

20a

1,00

Een grasland in gebruik als graasweide met enkele relicten van hoogstamboomgaard en hagen

21a

0,41

22a

1,86

Een grasland dat in verbinding staat met bestand 20a. Op de rand komt er o.a. Wilde hyacint en
Daslook voor.
Een vrij ruig grasland dat extensief wordt begraasd. Er zijn verschillende kwelzones met onder
meer heel wat Reuzenpaardenstaart, Waterpunge, …

Tabel 6: overzicht van de bestanden in de uitbreiding bosreservaat Neigembos

3.2.7 Boomsoortensamenstelling en leeftijdsverdeling
Alle bosbestanden in de uitbreiding van het bosreservaat Neigembos bestaan uit loofhout.
Bijna 60% (10,0 ha) van de 17,2 ha bosbestanden in de uitbreiding bestaan uit Beukenbestanden. Deze vrij
homogene bestanden bevinden zich op de hellingronden en bestaan uit Beuken van 60 à 80 jaar oud.
30% (5,2 ha) van het bos in de uitbreiding bestaat uit populierenaanplanten die in het valleigebied van de
Grote Molenbeek (en bestand 15c: een klein bestand in het valleigebied van de Prindaalbeek) zijn gelegen. De
aanplanten dateren van na WOII en zijn er reeds heel wat populieren omgevallen.
De rest van de bestanden bestaan uit gemengde bestanden met vooral Zomereik (deel bestanden 17b en
17c), een deel jong bos met opslag van Es (bestand 1b) en een klein bestand met nagenoeg enkel Hazelaar

(zuidrand bestand 17b).
Tabel 7: bestandskenmerken
Bestand

Opp. (ha)

bedrijfsvorm

mengingsvorm

bestandstype*

sluitingsgraad

leeftijd

leeftijdsklasse

% inheems

1b
1c
9b
11c
15b
15c
16a
16b
17a
17b
17c

0,78

hooghout

stamsgewijs

LH

50-75%

ongelijkjarig

1-20 jaar

100%

0,87

hooghout

stamsgewijs

LH

>75%

gelijkjarig

61-80 jaar

100%

1,39

hooghout

groepsgewijs

LH

>75%

gelijkjarig

61-80 jaar

>80%

0,47

hooghout

homogeen

LH

>75%

gelijkjarig

61-80 jaar

100%

3,46

hooghout

homogeeen

LH

>75%

gelijkjarig

61-80 jaar

100%

0,08

hooghout

homogeen

LH

>75%

gelijkjarig

61-80 jaar

<30%

3,80

hooghout

homogeen

LH

50-75%

ongelijkjarig

61-80 jaar

<40%

0,54

hooghout

homogeen

LH

50-75%

ongelijkjarig

61-80 jaar

<40%

4,46

hooghout

homogeen

LH

>75%

gelijkjarig

61-80 jaar

100%

0,50

hooghout

Groepsgewijs

LH

>75%

ongelijkjarig

61-80 jaar

<50%

1,17

hooghout

stamsgewijs

LH

>75%

ongelijkjarig

61-80 jaar

96%

* indeling in bestandstypes: LH: >80% loofhout / NH: >80% naaldhout / LH (50-80%) + NH / NH (50-80%) + LH
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Statistische gegevens

3.3.1 Bosinventarisatie
In 2007 werden 5 bosbouw- en vegetatie-opnames in de uitbreiding van het bosreservaat uitgevoerd (zie
situering op Kaart 3.4). Hiervoor werd dezelfde methodiek aangewend als deze voor uitgebreide

bosbeheerplannen wordt gebruikt, dus met cirkelplots met maximale straal van 18 m voor de
bosbouwopnames en proefvlakken van 16x16m volgens Braun-Blanquet voor de vegetatie-opnames.
De gedetailleerde gegevens per opname zijn weergegeven in Bijlage 4.
Tabel 8: overzicht van het stamtal, grondvlak en volume per bestand (op basis van de bosbouwopnames)
Bestand

Levend hout
Stamtal

Dood hout

(#bomen/ha)

Grondvlak
(m²/ha)

Volume (m³/ha)

15b

422

44,0

16a

1071

17a

Stamtal
(#bomen/ha)

Grondvlak
(m²/ha)

Volume (m³/ha)

544

39

0,15

0,3

23,3

212

39

0,31

0,2

275

6,3

65

0

0

0

17c1

521

36,9

335

79

4,78

49,4

17c2

865

16,5

146

79

0,35

0,7

Totaal

598

23,3

250

31

0,32

2,4

Boomlaag
Beuk is de belangrijkste soort in de bosbestanden in de uitbreiding van het bosreservaat met bijna 60%
van het grondvlak. Populier maakt ongeveer 25% uit van het grondvlak en volume maar heeft een laag
stamtal. Overige soorten (Schietwilg, Witte en Zwarte els, …) staan vooral in en op de rand van het
valleigebied en hebben een beperkter aandeel in het bomenbestand.
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In de grafiek van de ‘Stamtalverdeling’ zijn er in de lage omtrekklassen (< dan 0,5 m omtrek) veel bomen
aanwezig. Dit komt vooral door de aanwezigheid van jonge Schietwilgen, elzen en Es. In de hogere
omtrekklassen zijn er maar weinig bomen aanwezig, en dan vooral Beuk en wat Populier.
In de grafiek van de ‘Grondvlakverdeling’ is er een vrij gelijkmatige verdeling over de verschillende
omtrekklassen met Beuk en Populier als bepalende soorten.
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Struiklaag
De struiklaag is in de meeste bestanden maar weinig tot matig ontwikkeld. Dit blijkt ook uit de opnames
waar enkel Hazelaar in redelijk aantal (234 ex./ha) voorkomt.

Verjonging
In de Beukenbestanden komt nagenoeg geen verjonging voor, het is in en vooral op de rand van het
valleigebied dat er verjonging is van onder meer elzen en Es.

Dood hout
In de uitbreiding van het bosreservaat komt weinig staand dood hout voor. De Beukenbestanden zijn
nog relatief jong om veel dood hout te kunnen hebben en in het valleigebied waaien de populieren eerst
om vooral ze meestal afsterven. Zie ook biotoopkartering.
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3.3.2 Fytosociologische inventaris
In de uitbreiding van het bosreservaat Neigembos onderscheidt men zowel bosbestanden als open
terreinen.
68% (18,1 ha) van de uitbreiding van het bosreservaat bestaat uit bos. Ongeveer 60% van de bosbestanden
bestaat uit homogene beukenbestanden en 30% uit populierenaanplanten.
Buiten het valleigebied van de Grote Molenbeek bestaat de uitbreiding van het bosreservaat uit het
Atlantisch Eikenmengbos (Endymio-Carpinetum), dat zeker in de westelijke bestanden, zowel qua
structuur als qua flora zeer goed ontwikkeld is. In de westelijke bestanden 1c, 17a en 17b (samen 5,8 ha) is
er een nagenoeg dekkende vegetatie van voorjaarsbloeiers, met Wilde hyacint en Daslook als
dominanten, aanwezig. Ook heel wat andere oud-bosplanten als Bosbingelkruid, Eenbes, Bosanemoon,
etc. komen in aanzienlijke aantallen voor. In de centrale en oostelijke bestanden 9b, 11c en 15b (samen 5,3
ha) is de voorjaarbloei wat minder uitbundig en is enkel Wilde hyacint nog dominant aanwezig, naast

kleine vlekken Dalkruid, Lelietje-der-dalen en Ruige veldbies.
Op de flank van het valleigebied van de Grote Molenbeek komt in bestand 17c een goed ontwikkeld
Goudveil-Essenbos (Carici remotae-Fraxinetum) voor. Dit bronbos is beperkt in oppervlakte (minder dan 1
ha) maar is bijzonder goed ontwikkeld met grote vlekken Daslook en ook Verspreidbladig goudveil,

Bittere veldkers, Reuzenpaardenstaart, Heelkruid, Dotterbloem, …
In het valleigebied van de Grote Molenbeek (bestanden 16a en 16b) en van de Prindaalbeek (bestand 15c)
komt een vrij goed ontwikkeld Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) voor. Vooral
de noordelijke helft van bestand 16a heeft al een goed ontwikkelde kruidlaag met veel Bosanemoon en
ook Eenbes, Verspreidbladig goudveil, … In de populierenaanplant is er inmenging met Es en Zomereik,
terwijl in de struiklaag in ontwikkeling is met onder meer Hazelaar, Rode kornoelje, Zwarte els, … Het
zuidelijk deel is wat meer verruigd en bestaat uit nog homogenere populierenaanplanten maar zijn er al
heel wat waardevolle soorten als Eenbes, Slanke sleutelbloem, Verspreidbladig goudveil, … aanwezig.
Een groot deel van bestand 16b is vrij recent gekapt en is momenteel nog sterk verruigd. Er is echter veel
natuurlijke verjonging van Zwarte els, Es, Hazelaar, … en in de kruidlaag komen typerende soorten als
Slanke sleutelbloem, Dotterbloem, goudveil, … voor.
In een kleinere moerassige zone in bestand 16a (0,4 ha) is er een goed ontwikkelde vorm van het Ruigte
Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) aanwezig. Hier is veel Gele lis, Dotterbloem, Moeraszegge, …
aanwezig.
8,0 ha (32%) van de uitbreiding van het bosreservaat zijn ruigte en grasland. Bestand 16b en een deel van
bestand 22a bestaat uit natte ruigte in kwelzone met veelvuldig voorkomen van Reuzenpaardenstaart. De
ruigte in het noordelijk deel van bestand 18a is droger en wordt vooral gedomineerd door ruigtekruiden
als Grote brandnetel. De graslanden op de oostrand worden vrij intensief begraasd en zijn te typeren als
weinig ontwikkelde Glanshaverhooilanden (Arrhenatherion elatoris). Het grasland in bestand 22a is beter
ontwikkeld en vertoont kenmerken van graslanden van Grote vossenstaart (Alopecurion pratensis).
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3.3.3 Faunistische inventaris
Voor de faunistische inventaris wordt verwezen naar het beschrijvend gedeelte onder 3.2.4 .
Hieronder volgen een aantal soorten die de faunistische waarde van de uitbreiding van het bosreservaat
beklemtonen:
-

Er komen verschillende spechtensoorten en enkele broedkoppels van Boomklever en Glanskop voor;

-

Het verruigd grasland en de bosranden zijn interessant voor invertebraten.

3.3.4 Opbrengsten en diensten
De opbrengsten in de uitbreiding van het bosreservaat Neigembos bestaan uit het verpachten van een
deel van de graslanden. Overige opbrengsten of diensten zijn er niet.

3.4

Knelpunten

In de uitbreiding van het bosreservaat Neigembos zijn volgende knelpunten te vermelden:
o

Versnipperde eigendomstoestand in Vriezenbos;

o

Lozing van huishoudelijk afvalwater in Prindaalbeek en holle weg in verlengde Steenstraat;

o

Te beperkt natuurgericht beheer in de graslanden;

o

Aanwezigheid van invasieve soorten Reuzenbalsemien en Laurierkers;

o

(Beperkt) gebruik van niet toegankelijk pad door Vriezenbos;

o

Afval van PET-flessen die in bestand 9b als bescherming voor aanplant werden gebruikt;

o

Aanplant van houtkanten in bestand 22a met niet autochtoon materiaal;

o

Hoge recreatiedruk in Neigembos en onwettige speelzones, onder meer in bestand 9b.
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4.BEHEERDOELSTELLINGEN
4.1

Bosfuncties

4.1.1 De ecologische functie
Het Neigembos is één van de ecologisch meest waardevolle bossen van zuidelijk Oost-Vlaanderen. Er
werd in het bos reeds heel wat onderzoek verricht, een overzicht hiervan is terug te vinden in het
beheerplan voor het bosreservaat (DCB, 1999).
Door de uitbreiding van het bosreservaat wordt de ecologische waarde verder versterkt en bestendigd. De
uitbreiding van het bosreservaat met 25 ha (waarvan 17 ha op de westrand van het Neigembos of het
‘Vriezenbos’) resulteert onder meer in:

BOS
-

uitbreiding van het Atlantisch Eikenmengbos (Endymio-Carpinetum) met 12 ha zeer goed ontwikkelde
bestanden met veel oudbosplanten;

-

de aanwezigheid van 1 ha bijzonder waardevol bronbos;

-

de aanwezigheid van 5 ha waardevol beekbegeleidend bos (Alno-Padion) langs de Grote Molenbeek
met het voorkomen van verschillende minder algemene oudbosplanten en een moerassige zone met
elzenbroekbos.

OPEN PLEKKEN EN OVERGANGEN
-

de aanwezigheid van 8 ha graslanden en ruigtes, waarvan ongeveer 5 ha nog vrij intensief wordt
begraasd. De begraasde graslanden zijn momenteel ecologisch minder waardevol maar hebben goede
potenties tot ontwikkeling tot onder meer Glanshaverhooiland en zijn landschappelijk waardevol. De
ruigtes en het grasland langs de Prindaalbeek zijn ecologisch waardevol met interessante kwelzones.

-

de aanwezigheid van waardevolle relicten van kleine landschapselementen in en op de rand van het
graslandcomplex nabij Vriezenbos;

-

de aanwezigheid van heel wat interessante bosranden en overgangen grasland-bos met interessante
autochtone genenbronnen en oudbosplanten.

Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de
wetenschappelijke functie van het bos. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze
doelstelling. Hierbij wordt een objectieve afweging gemaakt tussen spontane processen en de biodiversiteit
(ecologische functie) en de mogelijkheden voor studie van processen van spontane bosontwikkeling
(wetenschappelijke functie).
Het bosreservaat heeft een belangrijke ecologische functie. De omvang, de lange bestaansgeschiedenis en
de interessante abiotische kenmerken van het bosreservaat zorgen ervoor dat er zowel op floristisch als
faunistisch vlak interessante en zeldzame soorten voorkomen en het bosreservaat zeker belang heeft voor
het in standhouden van deze soorten.
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Deze hoge natuurwaarde heeft het bosreservaat voornamelijk te danken aan een gevarieerde abiotiek (met
o.a. bron- en kwelzones, sterk reliëf), de verscheidenheid aan biotopen (bos, struweel, verruigd grasland,
meanderende beek, …), de ouderdom (een groot deel van de bestanden zijn reeds bebost sinds minstens de 17de
eeuw) en ook door de omvang (meer dan 70 ha) van het bosgebied.

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de waardevolle elementen te behouden
en te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in algemene beheerdoelstellingen:


Spontane ontwikkeling van natuurlijke bostypes
-

In alle bosdelen op de plateaus en de hellingen van de uitbreiding wordt een beheer van ‘niets
doen’ ingesteld, zodat een verdere spontane ontwikkeling van het Atlantisch Eikenmengbos met
zijn kensoorten en met meer zwaar hout, dood hout, … mogelijk is. Ook het Goudveil-Essenbos in
de bronzones kan spontaan verder ontwikkelen;

-

In het alluviaal deel van de Grote Molenbeek, dat grotendeels bestaat uit populierenaanplanten,
wordt eveneens een ‘niets doen’ beheer ingesteld, waarbij deze bestanden verder spontaan kunnen
ontwikkelen tot het Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos met onder meer heel wat voorjaarsflora
en in de natste delen tot het Mesotroof Elzenbroekbos. Hierdoor zal er op relatief korte termijn
heel wat, vooral liggend, dood hout bijkomen door het omvallen en afsterven van de populieren.



Ontwikkelen van fauna van bosranden
Met het aanleggen van enkele randstroken worden mantel-zoomvegetaties ontwikkeld wat interessant
voor heel wat fauna-elementen zoals Kleine ijsvogelvlinder, Sleedoornpage, Nachtegaal, Zomertortel,
Goudvink, etc.



Bosuitbreiding
Een aantal zones (2,2 ha) die momenteel ruigte of grasland zijn en direct aansluiten bij het bos kunnen
ontwikkelen tot bos. Deze beperkte bosuitbreiding (+ 3,5% op totaal Neigembos) versterkt de ruimtelijke
structuur van het bos. De zones in de bosuitbreiding hebben goede potenties om te ontwikkelen tot
waardevolle bosbestanden gezien ze allen voor minstens de helft omgeven zijn door huidig (zeer)
goed ontwikkeld bos. In de periode dat deze ruigtes en graslanden ontwikkelen tot bos zijn ze
waardevol voor fauna en flora gebonden aan ruigtes en bosranden.



Ontwikkelen van soortenrijke graslanden
In de ongeveer 4 ha grasland grenzend aan het oosten van het Vriezenbos dat verder gericht zal
worden beheerd, wordt er naar gestreefd om de soortenrijkdom te verhogen. Dit zowel naar behoud
en uitbreiding van bestaande interessante graslandsoorten (Kamgras, Grote bevernel, Pinksterbloem, …)
als naar vestiging van nieuwe soorten als Glad walstro, Beemdkroon, … De graslanden moeten ook
interessanter worden voor invertebraten gebonden aan bloemenrijke, matig voedselrijke, graslanden.
Deze ontwikkeling zou moeten worden bekomen door een vermindering van de begrazingsdruk en
het stopzetten van het gebruik van mest- en sproeistoffen in de graslanden.



Ontwikkelen kleinschalig landschap
Op de oostrand van het Vriezenbos wordt het kleinschalig landschap dat er historisch aanwezig was,
hersteld. Dit gebeurt door het aanleggen van hoogstamboomgaarden in een deel van de graslanden en
door het aanleggen van perceelsrandbegroeiing met doornhagen en houtkanten. Hierdoor wordt er
een geleidelijkere overgang naar het bos bekomen en wordt de corridor tussen het Vriezenbos en het
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Neigembos versterkt. Dit herstel van het kleinschalig landschap kadert in het landschapsbeeld dat
voor het Neigembos en omgeving werd opgesteld (zie verder Hoofdstuk 8).
Gezien de ligging in Habitatrichtlijngebied worden tijdens de looptijd van het beheerplan volgende
oppervlaktes habitats behouden of ontwikkeld:
Tabel 9: huidige en gewenste oppervlakte habitats binnen de uitbreiding bosreservaat
Habitattype

gewenst areaal
tegen 2028

0 ha

?

1,1 ha

2,2 ha

Beukenbossen van het type Asperula-Fagetum

< 0,5 ha

< 0,5 ha

Sub-Atlantische en midden-Europese wiintereikenbossen of

12,4 ha

12,4 ha

6,1 ha

6,1 ha

4030

Droge heide

6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten

9130
9160

eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli
91E0*

huidig areaal

Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

4.1.2 De wetenschappelijke functie
Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de
wetenschappelijke functie van het bos. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze
doelstelling.
Momenteel is er nog maar weinig systematisch wetenschappelijk onderzoek in het bosreservaat
uitgevoerd.
Zeker met de uitbreiding van het bosreservaat wordt het Minimum Structuurareaal voor het op Europees
niveau zeldzaam bostype Atlantisch Eikenmengbos in het integraal reservaat ruimschoots overschreden
(tot meer dan 50 ha). Hierdoor is het mogelijk om de processen van spontane bosontwikkeling te
bestuderen.

4.1.3 De schermfunctie
Het bosreservaat heeft onder meer door zijn omvang en ligging in een sterk golvend landschap een
belangrijke milieubeschermende functie. Op de hellingen met een sterk reliëf zorgt de aanwezigheid van
bos voor bescherming van de bodem door het beperken van erosie. De aanwezigheid van bos en
extensieve graslanden op de plateaus zorgt voor een buffering van het bron- en kwelwater dat op de
flanken dagzoomt.
Het alluviaal gebied van de Grote Molenbeek en Prindaalbeek en de valleiflanken hebben een bufferfunctie
voor de opvang van hemelwater en kwelwater dat naar de beken wordt afgevoerd.
Als groter boscomplex vervult het mee de milieubeschermende functies die eigen zijn aan dergelijke
boscomplexen, wat onder meer inhoudt dat verontreinigde stoffen, fijn stof, geluidshinder, … deels
opgevangen en/of beperkt worden.

ESHER

maart 2009

Beheerplan bosreservaat Neigembos - uitbreiding

56

4.1.4 De recreatieve functie
Het bosreservaat vervult een belangrijke recreatieve functie. Het is één van de grotere bossen in de
omgeving van de stad Ninove en komen er, zeker tijdens de weekends en vakanties, heel wat mensen in
het bos wandelen. Om deze recreatie in goede banen te sturen, werden er recent door ANB drie
wandellussen door het bosreservaat uitgestippeld. Deze lussen zullen door paaltjes duidelijk worden
bewegwijzerd en worden er langs de routes enkele verbeteringswerken uitgevoerd zoals beperkte
verharding parking Neigembosstraat en wandelpad in verlengde Neigembosstraat, een deel van het
wandelpad wordt afgezoomd met lage houten afsluiting, … Afgezien van de beperkte verharding met
porfier in een deel van het wandelpad in het verlengde van de Neigembosstraat worden geen andere
paden verhard.

Figuur 14: wandelroutes in het bosreservaat Neigembos

Buiten de wandelroutes zijn de bosbestanden en graslanden niet toegankelijk voor recreanten.
Gezien het statuut en de kwetsbaarheid van het bosreservaat is het niet mogelijk dat er binnen de grenzen
van het bosreservaat een speelbos wordt ontwikkeld. Daarom wordt er in overleg met de betrokken
partijen (stadsbestuur Ninove, ANB, jeugdverenigingen, …) naar gestreefd om op middellange termijn een
speelbos in de omgeving van het Neigembos te ontwikkelen (zie verder landschapsbeeld Hoofdstuk 8).
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Beheerdoelstellingen

Zoals vermeld in het uitvoeringsbesluit van 1993 (B. Vl. R. 20.01.93), dient men bij het beheer van een bosreservaat
met volgende doelstellingen rekening te houden:
- Behouden en herstellen van de natuurlijke fauna en flora
- Bevorderen van inheemse of standplaatsgeschikte boomsoorten
- Stimuleren van natuurlijke verjonging
- Het bevorderen van ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid
- Het bevorderen van het ecologisch evenwicht

Het bosreservaat Neigembos wordt opgesplitst in zones met integraal beheer en gericht beheer (zie Kaart
4.2).

4.2.1 Zones met integraal beheer
A)

Verantwoording

Een integraal reservaat omvat: ‘een bos waar de groei en ontwikkeling van de natuur onbemoeid wordt gelaten’ (art. 1
B.VL.REG. 20/01/1993).

Het integraal reservaat (63 ha) van het bosreservaat Neigembos beslaat nagenoeg alle bosbestanden, de
ruigtes en een deel van de graslanden.
Het integraal reservaat voldoet ruimschoots aan het Minimum Structuurareaal voor het bostype Atlantisch
Eikenmengbos (Endymio-Carpinetum) (15 ha).
Buiten het valleigebied van de Grote Molenbeek sluit het bosreservaat reeds voor grote delen goed aan
bij het natuurlijke referentiebeeld; dit betekent dat de soortensamenstelling reeds natuurlijk en volledig
is. De kruidlaag is over grote delen zeer goed ontwikkeld, wel is er in verschillende bestanden nog een
sterke dominantie van Beuk. Hier zal er zich na het aftakelen van de Beuken (binnen 4 à 5 decennia?) een
meer gevarieerde boom- en struiklaag ontwikkelen.
In het valleigebied van de Grote Molenbeek voldoet het integraal reservaat niet aan het Minimum
Structuurareaal voor het Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) (10 ha). Dit bostype, met delen Bronbos
ertussen, is echter vrij goed aan het ontwikkelen, herbergt al heel wat kensoorten en is op de oostrand
bijzonder goed gebufferd door het aangrenzend boscomplex.
De ruigtes in bestand 16c en het noordelijk deel van bestand 18a behoren ook tot het integraal reservaat.
De ruigtes zullen op termijn spontaan ontwikkelen tot bos.
Het grasland 21a en het westelijk deel van bestand 20a worden eveneens opgenomen in het integraal
reservaat. Bestand 21a heeft onder meer door de veelvuldige aanwezigheid van oudbosplanten in een
brede rand goede potentie om op relatief korte termijn te ontwikkelen tot een waardevol bosbestand en zal
hierdoor de geslotenheid van het Vriezenbos versterken. Ook het westelijk deel van het grasland 20a kan
spontaan verbossen en zal de verbinding met de rest van het Neigembos versterken (het private perceel
tussen de bestanden 21a en 20a is momenteel reeds aan het verbossen). Belangrijke randvoorwaarde voor beide

bestanden is dat dit maar kan gebeuren na stopzetten van de pacht en het gebruik door een landbouwer.
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In het afgebakende integraal reservaat is het essentieel dat, na een beperkt inleidend beheer (zie verder), er
heel consequent niet meer ingegrepen wordt ook al voldoet de vastgestelde ontwikkeling niet helemaal
aan de gestelde verwachtingen. Het is de bedoeling dat op termijn de perceelsgrenzen volledig vervagen
en zo niet langer een obstakel vormen voor de spontane bossuccessie. Enkel de wandelpaden die door het
integraal reservaat lopen, zullen een beperkte begrenzing vormen.
Buiten de zone van integraal beheer kan eventueel wel nog bijgestuurd worden, zonder dat de
wetenschappelijke essentie van het integrale reservaat teniet wordt gedaan.
Opmerking: een kleine zone die eventueel uit het integraal reservaat kan gelicht worden, is de oostrand van
het bestand 15b. Hier zijn heiderelicten aanwezig en kan er een interessante bosrand ontwikkeld worden.
In hoeverre deze zone (max. 50 m breed en 120 m lang) als gericht reservaat zal worden ontwikkeld, wordt
geëvalueerd bij het opstellen van de Instandhoudingsdoelstellingen op het niveau van het
Habitatrichtlijngebied.

B)

Inleidend beheer

Het inleidend beheer heeft als doel enkele storende elementen te verwijderen zodat een gunstigere uitgangssituatie
bekomen wordt om het bos over lange termijn spontaan te laten ontwikkelen. Dit beheer heeft de volgende
kenmerken:
• Het is kortlopend: streefdoel om binnen de twee à drie jaar over te gaan tot het instellen van het integraal
reservaat
• Het is beperkt: enkel de strikt noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd.
• Het is éénmalig: éénmaal het integrale reservaat is ingesteld, wordt er niet meer ingegrepen.

Op Kaart 4.1 zijn de te nemen maatregelen van het inleidend beheer in het integraal reservaat Neigembos
weergegeven.
Het inleidend beheer is erg beperkt en bestaat enkel uit de verwijdering van Laurierkers en opruimen van
wat afval:
•

Verwijderen van Laurierkers in bestand 17a en 17b
In de bestanden 17a en 17b staan een tiental kleinere exemplaren van Laurierkers.
In 2009 worden deze struiken met glyfosaat behandeld (hak- en spuitmethode).
Tot 5 jaar na de verwijdering wordt nazorg uitgevoerd, waarbij de struiken die bij de behandeling
werden vergeten of de behandeling overleefden, opnieuw worden behandeld of afgezaagd met
stobbehandeling, en de zaailingen worden uitgetrokken.
Eventueel andere agressieve exoten als Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Pont. Rododendron,
… die in het bosreservaat zouden worden aangetroffen, worden bestreden.

•

Opruimen plastiekafval in bestand 9b
Bij de aanplant van Es in het noordelijk deel van bestand 9b werden PET-flessen als wildbescherming
gebruikt en zijn ze achteraf niet verwijderd. In 2009 wordt dit afval opgeruimd.
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Veiligheidszone

In een strook van één boomhoogte (± 30 m) wordt langs de wandelpaden en bewoning een veiligheidszone
voorzien (zie Kaart 4.2). Gezien het vrij intens netwerk van wandelpaden zijn er heel wat zones aanwezig
waar veiligheidskappingen kunnen plaatsgrijpen. Wanneer takken of een boom ten behoeve van de
veiligheid wordt gekapt, blijven de takken of boom in het bestand liggen.
Wanneer windval of windbreuk optreedt waarbij de gevallen boom de doorgang verspert, dan kan het
boomgedeelte dat over de weg of het pad is gelegen, weggezaagd en verplaatst worden zodanig dat een
normaal gebruik van het weg of pad weer mogelijk is. Dit is ook het geval in de zone langs de Grote
Molenbeek op de westrand van het Vriezenbos. Bomen die over de beek in het weiland vallen, worden
voor het deel dat buiten het bosreservaat ligt, afgezaagd en afgevoerd.

4.2.2 zones met gericht beheer
Het gericht reservaat in het Neigembos beslaat enerzijds enkele graslanden op de oostrand van het
Vriezenbos, een grasland langs de Prindaalbeek en een hakhoutbestand op de oostrand van het bos (totaal
7,5 ha) (zie Kaart 4.2)..

Opmerking: de dreef die in het vorig beheerplan (DCB, 1999) als zone met gericht beheer werd opgenomen, wordt nu in
het integraal reservaat opgenomen.
In het gericht reservaat worden er geen ingrijpende maatregelen uitgevoerd en bestaat het beheer er vooral
uit landschapsherstel en het verder zetten en deels extensieveren van het beheer:
•

Aanleg van hoogstamboomgaarden in 1c, 19a en 20a
Om de kleinschaligheid van de open ruimte te versterken en de historische aanwezigheid van
hoogstamboomgaarden te herstellen worden in het oostelijk deel van het bestand 1c (0,18 ha), in
bestand 19a (0,75 ha) en in bestand 20a (0,35 ha) hoogstambomen aangeplant. De streek werd vooral
gekenmerkt door de aanwezigheid van hoogstamboomgaarden met Kersen (variëteit ‘Bigarreaux’).
Indien een plantafstand van 8 x 8 m word gerespecteerd, zullen er ongeveer 190 Kersen worden
aangeplant.
Gezien deze hoogstamboomgaarden in graslanden zijn gelegen die blijvend zullen worden begraasd,
dient bescherming tegen vee te worden aangebracht.
De aanleg van de hoogstamboomgaarden gebeurt vanaf 2010 met prioritair de aanleg in de bestanden
1c en 19a.

•

Aanleg van doornhagen
Rond een deel van de aan te leggen hoogstamboomgaarden en ter aanvulling van bestaande relicten
worden in de graslanden 19a en 20a doornhagen aangelegd met Eenstijlige meidoorn en een beperkte
inmenging met Sleedoorn. De aanplant van de 350 m doornhagen gebeurt enkel met autochtoon
materiaal van Eenstijlige meidoorn en Sleedoorn en er worden 3 à 4 struikjes per meter geplant.
Optioneel kan om de 12 m een Es in de haag worden ingeplant die dan als knotboom wordt beheerd.



Aanleg van houtkanten
Langs twee randen in het grasland 19a wordt een houtkant aangeplant. Dit om bestaande houtkanten
verder aan te vullen of op te waarderen. Over een strook van respectievelijk 50 m en 60 m wordt een
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houtkant aangelegd met een menging van Es, Hazelaar en Haagbeuk. Er worden 3 struiken per meter
geplant en bij voorkeur wordt plantmateriaal van autochtone herkomst gebruikt.


Graasbeheer in bestanden 1c, 18a, 19a en 20a
Om de kwaliteit van de huidige graslanden aanzienlijk te verbeteren, wordt er in de resterende
graslanden in de uitbreiding van het bosreservaat een extensief graasbeheer toegepast.
Na opname van bestand 21a en de westelijke helft van bestand 20a in het integraal reservaat zal er nog
4,0 ha grasland overblijven waar extensieve begrazing wordt toegepast. Met een seizoenale begrazing
tussen maart en oktober betekent dit dat er max. 1,25 GVE (Groot Vee Eenheid) per ha of max. 5 koeien
in de graslanden 19a en 18a kunnen worden geplaatst. De graslandjes in bestanden 1c (0,2 ha) en 20a
(0,37 ha) kunnen tijdelijk met 1 koe begraasd worden.
Een belangrijke vereiste is natuurlijk dat de graslanden niet meer bemest of besproeid worden. Het
instellen van het extensief graasbeheer gebeurt in samenwerking met de plaatselijke landbouwer en
huidige gebruiker.

•

Graasbeheer in bestand 22a
De extensieve en seizoensgebonden begrazing met pony’s in 22a (1,85 ha) wordt verder gezet. Tussen
maart en oktober worden er twee pony’s op het grasland geplaatst, hierdoor wordt een
begrazingsdruk van 1,4 GVE/ha bekomen.

Berekening veebezetting:
Naar Stichting LONL
Veebezetting (dieren/ha) = (aanbod droge stof) x (opnamefactor) / (aantal begrazingsdagen) x (consumptie per dier)
Waarbij:
Aanbod droge stof = 4-6 ton/ha/jaar
Opnamefactor = 0,5 (seizoensbegrazing)
Aantal begrazingsdagen = 240 dagen
Consumptie per dier = 6 kg/dag voor pony – 10kg/dag voor koe
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5.BEHEERRICHTLIJNEN
5.1

Maatregelen om de natuurlijke fauna en flora te herstellen

of te behouden
Hiertoe worden de volgende maatregelen voorzien:
Een beheer van niets doen in de bosbestanden van het bosreservaat
Door een nulbeheer in de bosbestanden wordt er naar gestreefd om de huidige waardevolle flora met veel
oudbosplanten te behouden en verder te laten ontwikkelen. Ook zal er door dergelijk beheer bijkomend
dood hout in de bestanden komen, die waardevol is voor heel wat mycoflora en fauna (loopkevers,
holenbroeders, …).

Door het nulbeheer zullen tijdelijk een aantal bosbestanden als bestand 1b meer gesloten worden waardoor
autochtone genenbronnen van onder meer lichtminners als Rode kornoelje, Bosroos, Gelderse roos, … wat
in de verdrukking kunnen komen. Die soorten zullen echter meer kansen krijgen in andere bestanden die
vrij vlug in de aftakelingsfase zullen komen, zoals delen van bestand 16a en op termijn bestand 17a. Ook
kunnen er door uitbreiding naar de vallei van de Grote Molenbeek toe heel wat kansen voor
lichtminnende struiken gecreëerd worden.
In de ruigtes en half-open zones die tijdelijk zullen ontstaan na een nulbeheer in een beperkt deel
graslanden zal er een aantrekkelijk biotoop ontstaan voor heel wat fauna-elementen als o.a. sprinkhanen,
broedvogels van jong bos (Tuinfluiter, Nachtegaal?, …), etc.
Een (zeer) extensief graasbeheer in de graslanden
Door het extensieveren van het graasbeheer in de graslanden op de oostrand van het Vriezenbos wordt
ernaar gestreefd om typerende soorten van Glanshaverhooilanden als bvb. Grote bevernel te behouden en
te laten uitbreiden. Structuurrijkere graslanden zijn ook interessanter voor invertebraten.
Door het verder zetten van het zeer extensief beheer in het grasland langs de Prindaalbeek worden de
vochtige hooilandsoorten en ruigtesoorten behouden en kan de bosrand naar het Neigembos toe zich
verder ontwikkelen.
Aanleg van hoogstamboomgaarden, doornhagen en houtkanten
De aanleg van dergelijke landschapselementen is interessant voor allerlei fauna-elementen. Op termijn
worden dit geschikte broedbiotopen voor o.a. Kleine bonte specht, Grauwe vliegenvanger, Gekraagde
roodstaart, …, terwijl het natuurlijk ook heel wat invertebraten als bijvoorbeeld Sleedoornpage zal
aantrekken.

5.2

Maatregelen om de inheemse boomsoorten te bevorderen

Het bestrijden van Laurierkers.
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Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimuleren

Het spontaan verbossen van ruigtes en graslanden creëert heel wat mogelijkheden voor natuurlijke
verjonging.

5.4

Maatregelen

om

de

ongelijkjarigheid

en

ongelijkvormigheid te bevorderen
Het spontaan verbossen van enkele zones zal de ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid in de uitbreiding
van het bosreservaat bevorderen.

5.5

Maatregelen om het ecologisch evenwicht te bevorderen

Het toelaten van spontane processen in het integrale reservaat (na een beperkt inleidend beheer), biedt
waarschijnlijk de beste garantie voor een ecologisch evenwicht in het bosreservaat.

5.6

Bosbouwtechnische aspecten van het beheerplan

Is voor de uitbreiding van het reservaat niet van toepassing.
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Kap- en beheerregeling

Tabel 10: kap- en beheerregeling
Beheermaatregel

Opp

2010

2011

2012

2013

2014

X

X

X

X

X

1,2

X

X

X

Aanplant van 350 m doornhaag in 19a en 20a

350 m

X

X

X

Aanplant van 110 m houtkant

100 m

X

Bestrijding van Laurierkers in bestanden 17a en 17b

(ha)
<1

Nazorg van behandelde Laurierkers in bestanden 17a en 17b

-

Verwijderen van afval in bestand 9b

-

Aanleg van hoogstamboomgaard met Kers in 1c, 19a en 20a

Kap van niet autochtone aanplant van Eenstijlige meidoorn,
Gelderse roos en Rode kornoelje in bestand 22a
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2009

2015

2016

2017

2018

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

X

X

X
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6. BIJZONDERE BEHEERRICHTLIJNEN
6.1

Bosbouwkundige werken

6.1.1 Bosverjongingsprogramma
Stimuleren van de natuurlijke verjonging.

6.1.2 Bebossings- en herbebossingswerken
De 2,2 ha ruigte en grasland kan spontaan ontwikkelen tot bos.

6.1.3 Omvormingen
Niet van toepassing.

6.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken
Niet van toepassing.

6.1.5 Werken ter preventie van bosbranden (art. 100)
Er zijn geen werken voorzien ter preventie van bosbranden. Dankzij het vochtig karakter en de afwezigheid
van naaldhout is het bosreservaat weinig brandgevoelig.

6.2

Werken

met

betrekking

tot

de

fytosociologische,

faunistische, bodemkundige of landschappelijke waarde
6.2.1 Flora
Het extensief graas- en maaibeheer in de graslanden van het gericht reservaat zorgen voor het behoud en de
verdere ontwikkeling van de floradiversiteit.

6.2.2 Fauna
Als maatregelen die ook de fauna bevoordelen, zijn onder meer te vermelden:
-

het ontwikkelen van zoom-mantelvegetaties die de faunadiversiteit (vlinders, vogels, zweefvliegen, …) van
bosranden ten goede komt;

-

het behoud van zware bomen is waardevol voor holenbroeders, vleermuizen, …

6.2.3 Bodem
Niet van toepassing.
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6.2.4 Landschap
Niet van toepassing. De gewenste ontwikkeling van het landschap in de directe omgeving van het
bosreservaat wordt verder beschreven in Hoofdstuk 8.

6.3

Uitzonderlijke

werken,

die

een

wijziging

van

de

ecologische kenmerken tot gevolg hebben zoals genoemd in
artikel 30 van het Bosdecreet
Bosreservaten hebben een zeer belangrijke ecologische functie: zij vormen belangrijke locaties voor het
behoud van zeldzame bostypes, processen en soorten. Om deze maximaal te beschermen zijn een aantal
handelingen opgenomen in artikel 30 van het bosdecreet, verboden in de bosreservaten.
In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing toe van deze
verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen en meststoffen gebruiken). Elke vorm van
wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het bosbeheer, dat samen met het INBO
de opportuniteit van het onderzoek beoordeelt en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van het
onderzoek vastlegt. Onderzoeksactiviteiten die onherstelbare schade toebrengen aan de intrinsieke waarde
van het reservaat worden hierbij als niet opportuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het
oordeel vragen van de adviescommissie, ook voor deze activiteiten waar geen expliciete machtiging van de
commissie nodig is.
Verder is een uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan in functie van de bestrijding
van Laurierkers, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Pont. rododendron. Indien mechanische
methodes (ringen, uittrekken) falen, kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat. Volgende
prioriteit geldt wat betreft aan te wenden methode :
1.

hak- en spuitmethode

2.

stobbebehandeling

3.

bladbehandeling (enkel bij hoge uitzondering aan te wenden)

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheerdaden uit te voeren die niet
voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene timing.
In de gerichte reservaatgedeelten kunnen deze afwijkingen enkel uitgevoerd worden na grondige
motivering en uitdrukkelijke toestemming van de adviescommissie.
In de integrale reservaatdelen wordt hierop geen uitzondering toegestaan: na een eventueel startbeheer
wordt hier de status van integraal reservaat ingesteld. Omwille van redenen van wetenschappelijk
onderzoek is het absoluut noodzakelijk hierna onder geen beding nog in te grijpen, met uitzondering van
het wegnemen van externe invloeden (bvb. verwijderen van zaailingen van agressieve exoten).
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van

de

ecologische kenmerken voor gevolg hebben, zoals bedoeld in de
artikelen 30 en 97, en waarvoor de adviescommissie voor de
bosreservaten moet worden gehoord
Dit beheerplan staat expliciet een ontheffing toe van de verbodsbepalingen in functie van wetenschappelijk
onderzoek en in bepaalde gevallen in functie van het beheer (bv. dieren houden binnen de omheining en
exotenbestrijding). Dit betekent dat dieren kunnen worden gevangen, gedood of verstoord of binnen een

omheining geplaatst, dat strooisel, knoppen, scheuten, planten, stukken dood hout, enz. kunnen worden
verzameld (in functie van wetenschappelijke analyses), tijdelijke constructies, noodzakelijk in functie van het
onderzoek, kunnen worden opgesteld en bestrijdingsmiddelen noodzakelijk voor het verwijderen van
agressieve exoten te gebruiken.
Een ontheffing voor deze verbodsbepalingen is evenwel steeds gebonden aan een machtiging, afgeleverd
door het Bosbeheer. Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het
bosbeheer, dat samen met het INBO de opportuniteit van het onderzoek beoordeelt en de verdere
randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt.
De aanvragen worden ook steeds voorgelegd aan de adviescommissie. Enkel indien een meerderheid van de
leden van de commissie haar goedkeuring verleent kan door het Bosbeheer een machtiging worden
afgeleverd.
Indien op het moment van een aanvraag geen vergadering van de commissie voorzien is, kan de
goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een schriftelijke procedure.

6.5

Richtlijnen m.b.t. de sociale functie (art. 10)

6.5.1 Toegankelijkheid
Het bosreservaat is enkel toegankelijk op de paden zoals weergegeven op Figuur 14. Alle overige delen van
het bosreservaat zijn niet toegankelijk.

6.5.2 Maatregelen ter bescherming van flora, fauna, bosverjonging m.b.t.
de bosrecreatie
Langs de centrale wandeldreef wordt een aantal houten afsluitingen aangebracht om het wandelpad beter af
te bakenen.

6.5.3 Richtlijnen in verband met de jacht
Er wordt niet gejaagd in het bosreservaat.
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7. OPENBAARHEID BEHEERPLAN
Het beheerplan is ter beschikking gesteld aan de leden van de adviescommissie van het bosreservaat
Neigembos (ledenlijst adviescommissie zie Bijlage 6).
Het beheerplan voor de uitbreiding van het bosreservaat Neigembos ligt ter inzage bij:


Centrale diensten Agentschap voor Natuur en Bos, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert-II laan 20
bus 8, 1000 Brussel
Contactpersoon: ir. Bernard van Elegem



bernard.vanelegem@lne.vlaanderen.be

Agentschap voor Natuur en Bos Afdeling Oost-Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent
Contactpersoon: Xavier Coppens
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8. MAATREGELEN

IN
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DE

68

ONMIDDELLIJKE

BOSRESERVAAT

OM

NADELIGE BEÏNVLOEDING VAN BUITENAF TE
STOPPEN (ARTIKEL 29)
8.1

Gewenste ontwikkeling landschapsbeeld

In de bossfeer zijn de sterkst achteruitgaande soortengroepen gelinkt aan bosranden, mantels en zomen,
kleine landschapselementen. In het Neigembos en omgeving komen nog verschillende Rode lijstsoorten (o.a.
Kleine ijsvogelvlinder) voor die gebonden zijn aan dergelijke overgangszones. De kans op kolonisatie van

nieuw aangelegde randen, struwelen en kleine landschapselementen door dergelijke soorten is reëel en zou
waardevol zijn voor het behoud van biodiversiteit in de regio.
Daarnaast geldt dat het Neigembos een relatief kleine boskern is in een vrij open en weinig bosrijk
landschap, en bovendien is het bos op een aantal plaatsen erg smal. Voor het ecologisch optimaal
functioneren van de verschillende bostypes die er voorkomen, is een plaatselijke versterking van de huidige
boskern wenselijk. Ook om binnen een goed functionerend ecologisch geheel voldoende recreatieve
mogelijkheden te kunnen aanbieden is dit van belang.
Om dus de ecologische en recreatieve waarde van het bosreservaat Neigembos te versterken, is het
aangewezen dat het bestaande bos beter gebufferd wordt. Dit gebeurt best door plaatselijke en gerichte
bosuitbreiding . Door een betere verweving met de omgeving door de aanleg van bosranden, kleine
landschapselementen en halfopen natuurzones (‘wastines’), kunnen de waarden van het Neigembos
versterkt worden. Eveneens is de verbinding met het nabijgelegen Berchembos belangrijk zodat een betere
uitwisseling tussen de twee boscomplexen kan gebeuren.
Ook specifiek omwille van de behoefte aan een speelbos in de omgeving van Neigembos, is versterking van
de bos- en natuurwaarden wenselijk, waarbij op termijn een speelbos zou kunnen worden aangelegd, in een
zone aansluitend op het Neigembos.
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BIJLAGEN
Bijlage 1:

Ministerieel Besluit houdende de aanwijzing van ‘Het Neigembos - uitbreiding’ als
bosreservaat + kadastrale legger

Bijlage 2:

Synthesenota en advies INBO i.k.v. uitbreiding bosreservaat Neigembos

Bijlage 3:

MB Beschermd landschap Neigembos

Bijlage 4:

Bosbouw- en vegetatie-opnames (2007)

Bijlage 5:

Flora in uitbreiding bosreservaat (2007-2008)

Bijlage 6:

lijst van de leden van de adviescommissie bosreservaten Oost-Vlaanderen

Bijlage 7:

Raming beheer uitbreiding bosreservaat Neigembos
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BIJLAGE 1
- Ministerieel Besluit houdende de aanwijzing van ‘Het Neigembos’ als
bosreservaat

- Kadastrale legger bosreservaat (zie voor kadastraal plan Kaart 2.1)
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BIJLAGE 2
Synthesenota i.k.v. uitbreiding bosreservaat Neigembos
(ANB, Van Elegem B.)
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BIJLAGE 3
MB Beschermd Landschap Neigembos
(zie voor afbakening Kaart 2.3)
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BIJLAGE 4
Basisinventarisatie in uitbreiding bosreservaat Neigembos

Bosbouw- en vegetatieopnames 2007

Gegevens bosbouwopname, sterdiagram en vegetatie-opname voor bestanden:
-

bestand 15b

-

bestand 16a

-

bestand 17a

-

bestand 17c - proefvlak 1

-

bestand 17c – proefvlak 2

-

synthese van bosbouwopnames

ESHER

maart 2009

Beheerplan bosreservaat Neigembos – uitbreiding - BIJLAGEN

BIJLAGE 5

-

Tansley-opnames graslanden (ESHER, 2007)

-

Lijst met aangetroffen flora in bosreservaat Neigembos (ESHER, 2007)
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BIJLAGE 6
Lijst met leden van de adviescommissie
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BIJLAGE 7
Raming beheer uitbreiding bosreservaat Neigembos
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