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1

Inleiding
1.1

Situering en globale duiding van het studiegebied
Het Sint-Pietersbos is gelegen te Ronse en maakt deel uit van het grotere Muziekboscomplex (cf.
kaart 0 in bijlage), in VEN-gebied opgenomen onder de ‘bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse
Ardennen’. Dit geheel ligt in een gebied rond de taalgrens waar meerdere belangwekkende
boscomplexen voorkomen (Heysndaelebos, Bois Joly, Bos Ter Eecken...). Een groot deel van dit
complex betreft oud bos en is dus reeds lange tijd onafgebroken bebost.
Het Sint-Pietersbos is een erg gevarieerd bos dat bijzonder reliëfrijk is en gekenmerkt wordt door
talloze bronnen, amfitheaters en bronbeekjes met typerende begeleidende (voorjaars)flora. De
variatie in vegetatie is groot en men vindt er tevens relatief zure delen (hogerop) naast de meer
basische vegetaties. Deze variatie uit zich in een verscheidenheid aan plantensoorten - zowel
vaatplanten, mossen, paddenstoelen – evenals in een diversiteit aan faunistische elementen.
Bijzonder opvallend zijn ook de soms vrij grote aandelen dood hout waarop heel wat invertebraten
of paddenstoelen (incl. myxomyceten) aangetroffen kunnen worden, sommige typerend voor oud
bos.
Cruciaal in dit met ravijnen doorsneden bos zijn dan ook de talloze gradiënten en soms plotse
overgangen van droog naar vochtig, van zuur naar basisch en van schaduw naar lichtrijk. Ter hoogte
van kasteel Gauthier zijn er heel wat open plekken en ruige tot zelfs grazige vegetaties welke danig
verschillen van de bosstructuur net ten Z en W van de (voormalige) zandgroeve.

Het Sint-Pietersbos (circa 52ha volgens bestek) omvat een structuurrijk mesofiel eiken-beukenbos
met een hoog aandeel oude bomen en een goed ontwikkelde struiklaag, goed voorzien van
bronrijke ravijnen en bronamfitheaters. De belangrijkste boomsoort in de oude loofhoutbestanden
is thans Beuk, en op de hoogst gelegen locaties Amerikaanse eik. In de struiklaag komen de
kenmerkende soorten voor uit het Brabants district, maar valt in het bijzonder de grote populatie
autochtone Wilde mispel op. De kruidlaag bestaat uit het typische soortenpallet van de Vlaamse
Ardennen (Wilde hyacinth, Bosanemoon maar ook bronbosindicatoren). Kenmerkend voor het SintPietersbos is tevens de droge goed gedraineerde heuvelrug van het type zuur atlantisch beukenbos
met Hulst in overgang naar eiken-berkenbos dat thans locaal wordt gedomineerd door Amerikaanse
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eik. Daarnaast komen ook nog verjongingsgroepen en hakhoutbestanden voor en kleine
naaldhoutaanplanten met vooral Lork.

1.2 Doelstellingen
Het doel is de opmaak van een beheerplan voor het (voorstel tot) bosreservaat ‘Sint-Pietersbos’. Het
bosreservaat heeft een totale oppervlakte van 52 ha. Een aangrenzende zone van 17 ha is actueel
nog niet aangekocht door ANB.
Aan de hand van literatuur, bestaande inventarisaties en nieuw uit te voeren inventarisaties worden
historiek, abiotiek en flora- / faunawaarden beschreven en worden de beheerkrachtlijnen
geconcretiseerd in beheermaatregelen tot op perceelsniveau.
De grote lijnen van het beheer voor het bosreservaat werden voordien nog niet vastgelegd door de
adviescommissie, al werd een gericht bosreservaat voorgesteld om het hoofd te kunnen bieden aan
de problematiek van de Amerikaanse eik (omvormingsbeheer) en het recreatief medegebruik van
een opengesteld wandelpad.
Over het algemeen wordt omwille van de wetenschappelijke en ecologische functie van de
bosreservaten gestreefd naar een zo groot mogelijke oppervlakte integraal beheer (niets doen),
eventueel na een inleidend startbeheer om een goede uitgangssituatie te creëren. Binnen het
voorstel voor bosreservaat komen kernzones voor die al op korte termijn en mits beperkt
startbeheer in aanmerking komen voor niets-doen beheer. Op plaatsen waar de ecologische
waarden dit vereisen, wordt een gericht beheer ingesteld. Volgende streefbeelden werden vanuit
het bestek geopperd:
1. beekdalgraslanden bij de taalgrens: streefbeeld is landschappelijk en ecologisch waardevol
kleinschalig cultuurlandschap met vochtige tot natte graslanden en kenmerkende botanische
waarden, welke fungeren als foerageergebied voor fauna van bosranden en ecologisch waardevolle
graslanden.
2. droog schraalgrasland op de heuvelrug: streefbeeld is een droog schraalgrasland met geleidelijke
overgangen naar loofbos (boszoom) en kenmerkende soorten zoals blauwe knoop, hondsviooltje,
tormentil, mannetjesereprijs, tandjesgras etc.
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3. eiken-berkenbos en zuur atlantisch beukenbos met Hulst: streefbeeld is het behoud van een voor
droge heuvelruggen kenmerkend bostype dat thans plaatselijk door Amerikaanse eik in diverse
stadia wordt overheerst. Eventueel kan ruimte worden geschapen om ook kenmerkende, maar vaak
verdwenen bremstruweel kansen te geven in de zomen en ruigtes die de overgangen inluiden naar
het oud-bos.
4. wastine middels jaarrondbegrazing (?) op voormalige intensieve landbouwgronden ten behoeve
van bosuitbreiding en versterking van de bosstructuur; bedoeld worden de akkers tussen het SintPietersbos en de taalgrens. Middels natuurgerichte begrazing in een voldoende grote zone kan een
wastine worden gecreëerd en kunnen potentieel meerwaarden worden gerealiseerd wat betreft het
landschap en de biodiversiteit. Een wastine is potentieel kansrijk voor ‘flagship’-soorten die het
regionaal moeilijk schijnen te hebben; distelvink, kneu, geelgors, goudvink, hazelworm…
Recreatie vormt een belangrijk aandachtspunt voor elk beheerplan. Als onderdeel van een integrale
toegankelijkheidskaart en openstelling van de Muziekberg, werd in 2011 een wandelpad geopend
door ANB in het Sint-Pietersbos. Dit pad maakt onderdeel uit van een ruimer circuit. Er wordt geen
bijkomende openstelling geopperd gezien de ecologische waarde van het bos én het recreatief
aanbod van de Muziekberg in zijn geheel.
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2

Administratieve gegevens
2.1 Eigendom en identiteit van het bos
De percelen op het kadasterplan die het Sint-Pietersbos omvatten worden weergegeven in
onderstaande tabel (Tabel 2-1). De totaaloppervlakte betreft 51ha 71a 72ca. Deze percelen worden
weergegeven op Figuur 2-1.
De oppervlakte berekend aan de hand van de bestandsindeling levert 49ha 94a 68ca. Gezien het
uitgesproken reliëf dienen deze cijfers uiteraard sterk te worden gerelativeerd.
Tabel 2-1: Gegevens uit het kadasterplan van de percelen die het Sint-Pietersbos omvatten.
CAPAKEY

CaNu

Oppervlakt
e

45423F0293/00E00
4
45423F0293/00P00
3
45423F0245/00E00
2
45423F0283/00C0
00
45423F0293/00K00
4
45423F0286/00D0
00
45423F0196/00C0
00
45423F0293/00X00
4
45423F0282/00H0
00
45423F0293/00E00
3
45423F0293/00F00
3
45423F0293/00B0
05
45423F0293/00R0
03
45423F0293/00G0
04
45423F0293/00D0
04
45423F0286/00C0
00
45423F0199/00B0
00
45423F0293/00N0
04
45423F0293/00A0
05

293E0
4
293P0
3
245E0
2
283C

52167,639
9
4474,6533

293K0
4
286D

34922,176
5
5532,6290

196C

37427,869
6
873,4469

293X0
4
282H

1350,7381
3571,5213

9145,9218

293E3

7264,8428

293F0
3
293B0
5
293R0
3
293G0
4
293D4

12033,450
5
10537,022
8
15083,653
4
47357,025
2
60608,069
1
12687,214
1
29914,922
4
25935,230
5
34013,074
6

293X4
199B
293N0
4
293A0
5

SHEET
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
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45423F0293/00C0
05
45423F0293/00H0
04
45423F0293/00D0
05
45423F0474/00A0
00
45041B1918/00B0
00

293C0
5
293H0
4
293D0
5
474A
1918B

23056,675
9
16962,070
8
59313,069
0
11921,234
5
1017,9570

45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F020000_2013
O
45423F030000_2013
O
45041B090000_2013
O

Figuur 2-1: Overzicht van de percelen op het kadasterplan die het studiegebied omvatten.
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2.2 Administratieve en geografische situering
Het Sint-Pietersbos bevindt zich in het oosten van Ronse in de deelgemeente Louise-Marie, net ten
zuiden van de gemeente Maarkedal, meer bepaald ‘Koekamer’ (Figuur 2-2). Zie bijlage, kaart 1.

Figuur 2-2: Ligging van het Sint-Pietersbos.
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2.3 Bestemming volgens gewestplan
Het gewestplan duidt het gebied van het Sint-Pietersbos aan als bosgebied. Ook de akker (bestand
5a) e.a. worden aangestipt als bos.

Figuur 2-3: Op het gewestplan wordt het Sint-Pieterbos aangeduide als type 800: Bosgebied.

2.4 Ligging in speciale beschermingszones
2.4.1 Vogelrichtlijngebied
In 1979 werd de Europese richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand, beter bekend
als de Vogelrichtlijn, uitgevaardigd. Het doel ervan is de instandhouding van alle natuurlijk in het
wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen.
Volgens art. 4 van deze richtlijn moeten er speciale beschermingsmaatregelen getroffen worden
voor de leefgebieden van een aantal vogelsoorten, vermeld in de Bijlage I van de richtlijn.
Bovendien moet men ook de rui-, overwinterings- en rustplaatsen van geregeld voorkomende
trekvogelsoorten, onder andere watervogels en ganzen, beschermen. Als belangrijkste maatregel
dient elke lidstaat SBZ-V aan te wijzen op basis van opgegeven selectienormen
Het studiegebied behoort niet tot een afgebakend Vogelrichtlijngebied.

2.4.2 Habitatrichtlijngebied en instandhoudingsdoelstellingen
Op 21 mei 1992 werd de Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke
habitatten en de wilde flora en fauna, beter bekend als de Habitatrichtlijn, uitgevaardigd. Deze
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richtlijn heeft tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de
instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitatten en de wilde flora en fauna die hiervan
deel uitmaken.
Het studiegebied behoort tot het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) BE2300007, dat een oppervlakte
heeft van ca 5550 ha (zie Kaart 2 in bijlage). Dit gebied bestaat voor een groot deel uit bosgebied (ca
40 %) met zeer plaatselijke heidekernen. Ongeveer 85% hiervan bestaat uit habitatwaardige
boshabitats. Het gebied is van belang voor 11 Europese habitattypes en 21 Europese soorten.
Binnen dit SBZ-H behoort het studiegebied tot deelgebied BE2300007-14 Muziekbos, Sint-Pietersbos
- bos ter Eeckencomplex (kaart 2, bijlagen).
De voor de SBZ BE2300007 aangemelde EU-habitatten zijn:
Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition
Droge heide (alle subtypen)
Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia)
Voedselrijke ruigten
Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae)

Als soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn worden Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus),
Kamsalamander (Triturus cristatus), Meervleermuis (Myotis dasycneme), Ingekorven vleermuis
(Myotis emarginatus), Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana), Rivierdonderpad (Cottus gobio) en
Beekprik (Lampetra planeri) vermeld.
Als soorten van Bijlage III van de Habitatrichtlijn worden Kamsalamander (Triturus cristatus),
Brandt's vleermuis/Gewone baardvleermuis (Myotis brandtii/Myotis mystacinus), Laatvlieger
(Eptesicus serotinus), Meervleermuis (Myotis dasycneme), Franjestaart (Myotis nattereri), Gewone
grootoorvleermuis/Grijze grootoorvleermuis (Plecotus auritus/austriacus), Ingekorven vleermuis
(Myotis emarginatus), Ruige / Gewone / Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus soorten),
Watervleermuis (Myotis daubentonii), Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en Bosvleermuis (Nyctalus
leisleri) opgegeven.

2.4.3 (Niet-)erkend natuurreservaat
Het Sint-Pietersbos bevat geen entiteiten welke reeds als erkend natuur-/bosreservaat werden
opgenomen.

2.5 Erfdienstbaarheden
Geen
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3

Algemene beschrijving
3.1 Cultuurhistorische beschrijving
3.1.1 Historisch overzicht
Voormalige eigenaar van het Sint-Pietersbos was de adellijke familie Gauthier de Rasse. Zij bezaten
niet enkel het Sint-Pietersbos maar o.a. ook het kasteeldomein (*) dat eraan grenst (heden in
eigendom van dhr. Michaël Borremans). De adel ontgon het Sint-Pietersbos verder t.b.v. vooral
bosbouw en jacht. Ten tijde van Gauthier de Rasse werd enkel aan de randen vee geweid of
geakkerd. De familie liet ook nadrukkelijk enkele dreven aanleggen (deels herstellen). De centrale
dreef wordt dan ook ‘barondreef’ geheten.
De ontginning van het Sint-Pietersbos dateert echter al van vroeger. Zoals verder bij de
cartografische analyse aangegeven stond er voorheen t.h.v. het actuele kasteel de hoeve ‘Ferme du
Baron Lefebvre’. Duidelijk is dat hoewel het overgrote deel van het Sint-Pietersbos toen bos was, er
duidelijk ook onbeboste delen voorkwamen (o.a. zuidtip, deel nabij hoeve e.a.). Echter de (be/ont)bossingsdynamiek en voorgeschiedenis van het bos kan beter worden afgeleid door een meer
uitgebreide kaartanalyse (zie hierna). Wat wel een vaststaand gegeven blijkt, is het ontbreken van
duidelijke ontginningspatronen zoals wegen e.d. op kaart ten tijde van Vandermaelen (en voordien).
Dit wijst erop dat het bos voor pakweg 1850 wellicht niet al te sterk versnipperd was, tenminste zo
lijkt het.
Hoe dan ook kent het complex Sint-Pietersbos - Muziekbos een lange bezettingsgeschiedenis.
Artefacten uit het Laat-Palaeolithicum en pijlpunten uit het Midden-Neolithicum werden meermaals
gevonden op de Muziekberg. Ook van het Sint-Pietersbos zouden vondsten bekend zijn (silex bijl ?).
Ten tijde van de Bronstijd situeert men er nederzettingen uit de Hilversumcultuur (cf. Muziekberg).
Later, tijdens de Romeinse periode, is de site ook in trek. De nabijheid van de heerbaan BavaiKeulen (of tenminste een parallelweg ervan) is daar niet vreemd aan. Het is dan ook onmogelijk om
louter op basis van kaartmateriaal de ontginningsgeschiedenis van het Sint-Pietersbos te schetsen
(zonder bodemonderzoek, sporen-/artefactenonderzoek e.d.).
De historiek van Muziekberg en omgeving kent vele legendes en wetenswaardigheden. Zo hielden
e
de bosgeuzen zich er schuil in de 16 eeuw. Verder is er de historische Fiertel-processie. Dit maakt
echter geen deel uit van deze studie maar geeft wel weer hoe historisch en hoe sterk de band is
tussen mens en bosgebied in dit deel van de Vlaamse Ardennen.

Een overzichtskaart m.b.t. de bosleeftijd is terug te vinden in bijlage (kaart 3a). Dit vormt voorwerp
van volgende, meer gedetailleerde cartografische analyse.

(*) De ‘villa bois Sint-Pierre’ met aanhorigheden (hoeve) is opgenomen in de inventaris van het
cultuurbezit (Bogaert et al. 1998). Alternatieve benamingen zijn ‘hoeve van baron Lefebvre’ (midden
e
19 eeuw), ‘domein Warmont-Cocambre’ en ‘kasteel Gauthier’ (naar de familie Gauthier de Rasse
die het kasteel het laatst bezat). De opname in de inventaris vermeldt voor dit domein ook expliciet
‘dreven’.

3.1.1.1 Globale cartografische analyse
Landkaart 1684
Deze landkaart (Figuur 3-1) bevindt zich in het stadsarchief van Ronse en biedt ons helaas geen
directe blik op het Sint-Pietersbos (dat destijds niet tot Ronse behoorde maar tot Ellezelles). Wel
krijgen we zicht op de sterk ontgonnen flanken langsheen het Sint-Pietersbos, t.h.v. ‘Troch’ (cf.
Trochbeek). Grasland maar vooral akkerland situeert zich aan de W-grens van het bosdomein, net
langs de Trochbeek. De pachter van pachthof ‘Ijsmeulen’ bewon naar alle waarschijnlijkheid deze
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landerijen, welke destijds reeds een (gedeeltelijke) breuk vormden tussen Sint-Pietersbos en
Muziekbos (deze feitelijke onderbreking van het bos is er heden nog steeds, en de flanken van het
Sint-Pietersbos fungeren derhalve reeds geruime tijd als bosrand). Ook het gehucht ‘Breucq’ (ten O)
vormt een gelijkaardige onderbreking van de beboste oppervlakte.

Figuur 3-1: Kaart (1684) van het Sint-Pietersbos uit het stadsarchief van Ronse.

Ferraris (1774)
Als we het huidige Sint-Pietersbos projecteren op de kaarten van Ferraris (1771), dan komt dit
overeen met een bosgebied dat de aaneensluiting verzorgt tussen het ‘Musick bosch’, ‘Ronse bosch’
en ‘Sint Peeters bosch’. Het valt onder een groot aaneengesloten stuk bosgebied dat zich uitstrekte
van Ronse tot Geraardsbergen. Slechts een pad doorkruiste het gebied. Het actuele gebied ‘SintPietersbos’ is dus het meest westelijke relict van het originele Sint-Pietersbos, dat vele malen grote
was en zich ver ten ZO van Koekamer uitstrekte.
Hoewel de projectie op kaart (Figuur 3-2) zijn gebreken heeft, kan toch worden afgeleid dat ten tijde
van Ferraris het bos al stond aangeduid als loofbos (met uitzondering van bestanden 6a en b). Zie
ook bijlagen (kaart 3b).
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Figuur 3-2: Huidige ligging van het bos aangeduid op de Ferrariskaart.

Hollandse periode – kaart Van Gorkum-Krayenhoff / kaart van de Militaire Verkenningen (ca. 1826)
De Hollandse kaart bevestigt de aansluiting van het Sint-Pietersbos op het Muziekbos en Ronsebos
(Figuur 3-3). Voor het eerst wordt ook het reliëf van bestaande ravijnen op kaart duidelijk
aangegeven. Zo zijn zowel de valleien van de Trochbeek, de Sint-Pietersbosbeek als de centrale beek
doorheen het Sint-Pietersbos te zien. Het overgrote deel blijkt opnieuw bos te zijn geweest in die
periode. Net als op de Ferrariskaart zijn de ontginningen te Ijsmeulen en t.h.v. het gehucht Breucq
(W+Z) alsook deze te Koekamer (O) zichtbaar.
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Figuur 3-3: Uitsnede van een kaart van Van Gorkum-Krayenhoff

Primitief kadaster (1834)
Het overgrote deel van het Sint-Pietersbos wordt als bos aangeduid op het primitief kadaster (kaart
13a, bijlagen). Echter in het NO komen akkers en weiland afwisselend voor, met weiland vooral op
lager gelegen delen o.a. 3e, en in laagste delen van 3c. De akkers komen voor op hoge delen van 3c
en op 5a. Verder treffen we akkerland aan in bestand 6b, in beperkte mate in 4e (tegen de bosrand
aan) en in het Z (bestand 2c). Bestand 2d is dan weer weiland.

Vandermaelen (1851)
Vandermaelen (zie verder kaart 4 bijlagen) geeft voor de onmiddellijke omgeving al een stuk minder
bebost gebied in vergelijking met de Hollandse kaart, maar het Sint-Pietersbos zelf is grotendeels
bebost. Ook wegenis blijft beperkt tot slechts één pad dat meer naast het gebied lijkt te lopen.
Opvallend is dat zowel zuidtip als noordtip van het Sint-Pietersbos destijds niet bebost waren (cf.
primitief kadaster). Laat dat nu precies die plekken zijn waar heden Eenbes (N+Z) en Keverorchis (N)
voorkomen. Van deze laatste is overigens alvast bekend dat ze wel vaker in verstoorde stukken
voorkomt. Naast ‘ruisseau du bois St pierre’ zijn trouwens ook de Trochbeek en de centrale beek
getekend (maar niet bij naam vernoemd). Deze laatste wordt -opvallend- niet sterk NO-waarts
doorgetrokken en poelen lijken afwezig.
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Figuur 3-4: Projectie van de huidige bestanden op een uitsnede van de kaart van Vandermaelen
(1851).
Topokaart 1864
Tussen 1864 en 1884 wordt het aaneengesloten stuk bos sterk verdeeld in vele kleine
bosfragmenten, en is het beboste aandeel van het huidige Sint-Pietersbos op zijn minimum (Figuur
3-5). De bestanden in het NW en het bos rond de bronvallei van de Trochbeek blijven onaangeroerd.
Grote delen van het bos ten zuiden van het kasteel en op de zuidflank zijn gekapt. Ook is nu voor het
eerst sprake van meerdere loodrecht geplaatste paden langs de centrale laan vertrekkend vanaf het
kasteel.
Vanaf (1927-)1937 zijn de meeste van deze bestanden weer als bos ingekleurd (zie bijlagen, kaarten
5-12).

N.B. volgens de kaart van 1864 situeert het einde van de weg die ten N loop van het Sint-Pietersbos
(van NO naar ZW) zich te midden van het huidige bestand 1c. Hier betreft het allicht een distortie. In
het verlengde ervan noteren we ook een niet beboste ‘enclave’.
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Figuur 3-5: Topokaart van 1864 met daarop een projectie van de bestanden.

3.1.1.2 Detailcartografische analyse per perceel

Perceel 1
Bestanden 1a, 1b, 1c en 1d
Deze bestanden worden op alle historische kaarten en tot op heden weergegeven als bos. Enkel de
structuur van de paden doorheen deze bestanden is doorheen de tijd wat gewijzigd.
Het ringvormig hoofdpad verschijnt vanaf 1937 op de kaart. Tussen 1864 en 1884 is er van deze lus
nog geen sprake, en loopt de onverharde weg dwars door bestand 1d en draait deze vervolgens
rondom dit bestand langs de westrand naar de weg in het noorden.
Het stuk pad dat 1d met 1c verbindt (zie Figuur 3-6, pad in het blauw) en de lus bestaat ook al sinds
1937, maar verdwijnt van de kaart na 1954. Deze staat niet getekend op de meest recente
topografische kaart (2010) maar is wel weer zichtbaar op de ortho van 2002 en 2012. Mogelijks ligt
dit pad er dus al van voor 1864, maar werd het niet steeds consequent weergegeven op kaart.
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Figuur 3-6: Detailkartering van bestand 1. Links op een topografische kaart uit 1937, rechts op een
orthofoto van 2012.
Bestand 1e
Tot en met Vandermaelen (1851) is dit bestand ingekleurd als bos. Rond 1937 (zie Figuur 3-6) is het
omgezet naar een weide met verspreide bomen, tot 1954. Gereduceerd tot één solitaire boom in de
wei in 1978 en een bomenrij langs de straatkant. Vanaf 1989 betreft het een weide zonder bomen.

Perceel 2
Bestanden 2a en 2b
Deze bestanden worden op alle historische kaarten en tot op heden weergegeven als bos. Voor 2a
valt er wel een significante verlegging van de Trochbeek te noteren (zie ook kaart 13, bijlagen kadaster).
Bestanden 2c, 2d en 2e
Deze bestanden worden door Ferraris (1771) weergegeven als bos, maar tussen 1851 en 1884 als
niet-bebost. Vanaf 1927-1937 worden ze terug als bebost opgegeven. Op het primitief kadaster
worden ze aangeduid als akkerland (2c, deels 2e) of als weiland (2d).
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Figuur 3-7: detail Vandermaelen 1851

Bestand 2f
Dit bestand wordt door Ferraris (1771) en Vandermaelen (1951) als bebost gekarteerd, maar is
vrijgemaakt, mogelijks als weide, tussen 1864 en 1937. Een stuk is gedeeltelijk terug bebost tussen
1937 en 1954. Het meest oostelijk stukje (aansluitend op weide) werd bebost na 1954 (Figuur 3-8).

Figuur 3-8: Detail topo 1954
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Figuur 3-9: detail topo 1978

Perceel 3
Bestand 3a, 3c, 3d en 3e
Deze bestanden worden op alle historische kaarten en tot op heden weergegeven als bos
(uitgenomen voor 1927 waar ca. helft bebost, helft onbebost lijkt). Enkel 3e en 3c vallen bij
Vandermaelen even buiten bebost gebied. Ook op het primitief kadaster wordt 3c grotendeels
e
weergegeven als mix van weiland en akker. Voor 3 valt een mix van bos en weiland te noteren op
het primitief kadaster.
De paden doorheen deze bestanden lopen nog grotendeels hetzelfde, op wat kleine verschillen en
aanduiding van hoofd- of zijpaden na. In 3a, waar nu secundaire paden lopen, valt er in 1995 een
kruispunt van hoofdpaden te noteren. De bron van de beek ontspringt in 3d. Dit bestand staat
ingetekend als poel tussen 1989 en nu, in 1954 en 1978 daarentegen niet als poel maar wel als bron.
De kaart van 1937 toont twee poelen op deze plek. De topografische kaarten uit 1884 en 1864
vermelden ook een poel, dus hoogst waarschijnlijk is die historisch aanwezig.

Bestand 3b
Eénmaal kaalgekapt, tussen 1954 en 1978 (zie Figuur 3-10). Ook hier is een historische poel
aanwezig (te zien vanaf 1864).
Ten noorden van dit stuk loopt een hoofd/zijpad, teruggaand tot 1864. Het zijpad langs de O-kant is
recent (niet zichtbaar op 2002) terug aangelegd.
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Figuur 3-10: Perceel 3 ten tijde van Vandermaelen (links) en in 1978 (rechts).

Perceel 4
Bestanden 4a en 4c
Deze bestanden worden op alle historische kaarten en tot op heden weergegeven als bos.

Bestanden 4b en 4d
Deze bestanden worden op de oudste historische kaarten weergegeven als bos (1771-1851). Van
1864 tot 1884 worden ze weergegeven als grotendeels kaal (gekapt), om vervolgens weer bebost te
worden (vanaf 1937). Het pad tussen 4b en 4c werd aangelegd tussen 1989 en 1995. Het pad dat
ten NO van 4d loopt en nu overwoekerd is gaat terug tot 1864.

Figuur 3-11: detail topo 1884
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Bestand 4e
Ook dit bestand is op de oudste historische kaarten weergegeven als bos (1771-1851). Van 1864 tot
1884 is het grootste deel echter verdwenen en grotendeels kaal (gekapt), met enkel in de NO hoek
een klein vierkant bosbestand (zie Figuur 3-11; Figuur 3-12). Het primitief kadaster duidt op gebruik
als akkerland van het Z-deel van 4e. Vanaf 1937 is dit stuk weer herbebost en dat blijft zo tot op
heden. Enkel de meest zuid-oostelijke hoek werd éénmaal gekapt tussen 1937 en 1954. Het (Ne
Z)hoofdpad doorheen dit bestand, vertrekkend van bestand 5b en loodrecht op een 2 pad (O-W),
lijkt recent, wordt op geen enkele kaart vermeld maar is zichtbaar op de ortho-foto’s vanaf 2002.
Het oost-west pad echter (langs hoogtelijn) gaat terug tot 1864.

Figuur 3-12: Detail topo 1954 (links) en de topografische kaart van 2009 (rechts).

Perceel 5
Bestand 5a
Dit bestand wordt op de Ferrariskaart weergegeven als bos, en door Vandermaelen deels als bos
(het primitief kadaster geeft deels akkerland aan, deels bos). Op de eerstvolgende kaart (1864) staat
het stuk afgebeeld als kaal en tot is tot op heden (deels) in gebruik als hooiland of weide. Recent (na
2010) werd dit stuk omgezet naar akker. De kruisstructuur van het pad staat al op de kaarten sinds
1864.
Bestand 5b
Dit bestand wordt op alle historische kaarten weergegeven als bos.Vanaf 1995 is dit bestand kaal
(gekapt) en is tot op heden open.
Bestand 5c
Tussen 1884 en 1927 noordelijke helft gekapt (zie Figuur 3-13), daarna terug bebost. Vanaf 2002
werd het westelijk deel vrijgemaakt (gekapt), en is dat tot op heden.
Bestand 5d
Tussen 1884 en 1937 werd noordelijke helft gekapt (zie Figuur 3-13), daarna terug bebost, en bleef
bos tot op heden.
Bestand 5e
Dit bestand wordt op alle historische kaarten weergegeven als bos. Op de ortho-foto van 2002 is
zichtbaar dat het deel ten zuiden van pad gekapt is. In 2012 is nieuwe beplanting zichtbaar.
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Figuur 3-13: detail topo 1937 (links) en 1995 (rechts).

Perceel 6
Bestand 6a en 6b
Deze bestanden staan op Vandermaelen niet als bos gespecificeerd (1851), en evenmin op de
kaarten van 1864 en 1884. Bestand 6b is duidelijk akkerland op het primitief kadaster. Bestand 6a
staat sinds 1937 (zie Figuur 3-14) ingetekend als bomenrij, als uitloper van 6b en aansluitend op de
bomenrij langs de Sint-Pietersbosbeek. Recenter is dit bestand (vanaf 1995) iets uitgebreid en als
klein bosje ingekleurd. Bestand 6b staat vanaf 1927 als bos getekend en blijft dat tot op heden.

Figuur 3-14: detail topo 1937
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Samenvatting
We verwijzen naar Tabel 3-1 voor een systematisch overzicht van de cartografische bevindingen.
Hierbij wordt overzichtelijk gepresenteerd hoe de verschillende bestanden een soms divers
bodemgebruik kenden doorheen de eeuwen.

Tabel 3-1: Samenvattende historiek van de bebossing van de verschillende bestanden.

3.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer
Vermoedelijk bestond het vroegere beheer van het Sint-Pietersbos uit zowel middelhout- als
hakhoutbeheer. Van dit alles rest er weinig. Een beperkt aantal bestanden bevat nog hakhout. De
laatste decennia werd het Sint-Pietersbos dan ook gekenmerkt door uitgesproken hooghoutbeheer.
Vooral sinds WO I (massaal rooien en heraanplant) werden monotone bestanden met Beuk ingezet.
e
e
Beuk is er trouwens al populair sinds de 18 eeuw. Het bos werd sinds de 18-19 eeuw ook erg
gezien als een ‘openlucht-houthandel’. De focus op Beuk (en hogerop ook Amerikaanse eik) laat
duidelijk zijn sporen na. Dit heeft ook zijn gevolgen voor het bodemprofiel. Maar tevens
onderliggende vegetatie, zoals o.a. Rubus te kennen geeft, weerspiegelt de effecten van een relatief
monotoon bosbeheer.
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3.2 Beschrijving van de standplaats
3.2.1 Reliëf en geomorfologie
Het Sint-Pietersbos is bijzonder reliëfrijk wat ook typisch is voor een ravijnbos (kaart 14, bijlagen).
De hoogste toppen bevinden zich in het O (5a) en de laagste delen liggen in het uiterste Z (2c), nabij
de monding van de Trochbeek in de Sint-Pietersbosbeek. De hoogteverschillen doorheen het
bosgebied variëren van 61 tot 125m. Deze verschillen zijn merkbaar over vaak erg korte afstanden.
Zo snijdt de ‘centrale bronbeek’ een diepe ravijn door het bos. De overgang van bestand 3d (open
water) naar 3a is erg abrupt en deels artificieel (cf. rioolbuizen welke aanwezig zijn en het water
vanuit de plas naar de beek geleiden).
In het Sint-Pietersbos bevinden zich een drietal geulen: 1/ in het Z-O de insijding van de SintPietersbosbeek, 2/ in het W deze van de Trochbeek en 3/ centraal, van NO naar ZW, de ‘centrale
bronbeek’. Uitgenomen de Sint-Pietersbosbeek is de oorsprong van deze beken lokaal. In het
uiterste NW en O bevinden zich de hoogst gelegen delen van het bosdomein.
Geomorfologisch maakt deze heuvel deel uit van de getuigenheuvels die lopen van NW Frankrijk
(Blanc Nez) tot het Hageland (regio Diest). Het Sint-Pietersbos maakt meer concreet deel uit van de
hoge heuvelkam ‘Kluisberg-Levierenbos’. Deze geeft de landschappelijke en geologische
ruggengraat van de Vlaamse Ardennen gestalte. Landschappelijk gezien is het een koepel- en
hellingsbos wiens voorkomen bepaald is door de dagzomende ijzerhoudende zanden (met
vuursteenkeien en limonietzandsteen; Ijzerhoudende zandsteen met silexkeien draagt overigens de
naam ‘poudingue de Renaix’). Diestiaanzanden maken immers deel uit van het complex rond de
Muziekberg. In het Sint-Pietersbos zijn op tal van plekken de vaak versteende zanden goed zichtbaar
onder vorm van ijzerzandsteen die aan de oppervlakte ligt. De geologische kaart (zie verder) maakt
echter duidelijk dat in het Sint-Pietersbos zelf het Diestiaan (door erosie) niet meer voorkomt
waardoor de ter plaatse aangetroffen ijzerzandstenen allicht als een erosierelict dient beschouwd te
worden. Onder meer in bestand 4e is dit goed merkbaar.
Het ijzer is trouwens afkomstig van de glauconiethoudende zanden afgezet door de Diestiaanzee
welke zich 2 miljoen jaar geleden uit het gebied terugtrok. Het ging daarbij om de zandbanken
gelegen tegen de voormalige kustlijn welke de getuigenheuvels vormden. De ijzerzandsteen zorgde
voor differentiële erosie waardoor lokaal harde platen de heuveltoppen ‘beschermden’ waar elders
erosie haar weg vond en diepe geulen sloeg (door erosie van onderliggende geologische lagen).
Toen de laatste ijstijd (in het Pleistoceen, ca. 15000-70000 jaar geleden) voor permafrost zorgde,
konden ook (tijdens warme periode) modderstromen ontstaan. De heuvelerosie, opeenvolgende
lagen met verschillende absorberingscapaciteit en insijpelend regenwater (dat op de kleilaag een
watertafel vormt), veroorzaken regelmatig verglijdingen. Dergelijke soliflucties zijn ook vandaag nog
zichtbaar in het landschap en er bevinden zich een tweetal met diep schuifvlak in het Sint-Pietersbos
(zie bijlagen, kaart 15a). In het Quartair schuurden niet alleen rivieren/beken diepe valleien uit maar
werden door de wind ook löss of leempartikels aangevoerd (tijdens Würm ijstijd). Zo dekte een
dikke leemmantel de bestaande afzettingen en vervlakte het landschap omdat veel laagten werden
opgevuld.
Het landschap wordt gekenmerkt door een groot aantal bronnen, die vaak ontspringen op de N-/Ohelling van een heuvelrug (dikwijls op 90-95m boven zeeniveau). Het betreft hier zowel diffuse
bronnen als dagzoombronnen. Bij deze laatste vloeit het water uit op plekken waar de topografie de
top van kleilaag aansnijdt. T.h.v. het bronniveau begint dan actieve erosie en schuurt het
afstromend water een V-vormig dal uit. Door regressieve erosie (bv instortingen) migreert een
bronniveau steeds stroomopwaarts en ontstaan er steilwandige bronamiftheaters. Aldaar zijn er
regelmatig verglijdingen.

3.2.2 Bodem en geologie
De bodems bestaan hoofdzakelijk uit leem en zandleem. Klei komt veel beperkter voor en zand
duikt slechts in een tweetal vlekken op (cf. kaart 15b in bijlage).
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In het NW (bestanden 1a-e) is de bodemtextuur voornamelijk droge leem, aangevuld met vochtige
leem of klei. Verder zijn er nog droge en natte zandleem en bronnen. De bestanden in het Z (2a-f)
bestaan vooral uit vochtig (lokaal nat) zandleem of leem en bronnen. Langs de Sint-Pietersbosbeek
alsook langs de centrale bronbeek komt plaatselijk natte leem voor. Bestand 2e kent centraal een
lens vochtige klei (slechts beperkt voorkomend in 2a).
Ook in het N is droge leem frequent (3a, 3c), vergezeld van vochtige leem en langs de centrale
bronbeek nat zandleem. Een belangrijk bronnengebied bevindt zich in 3c-d-e. Bestand 3b wordt
geheel gekenmerkt door vochtig (zand)leem en bronnen.
Centraal in het Sint-Pietersbos komt erg plaatselijk droog zand voor (4b, 4c, 4e), omringd door droog
zandleem (vooral 4b, 4c, 5c) en verder ook vochtig zandleem (4b, 5b, 5e). Bestand 4a wordt evenwel
getypeerd door vochtige leem en bronnen, met beperkt voorkomen van natte leem. De hoogst
gelegen toppen herbergen vooral vochtig zandleem (5a, 5b, 5e, 4e). Bestand 4e (en 4d) bestaat dan
weer vooral uit droge leem, voor 4e in het Z aangevuld met vochtig zandleem. In het ZO bestaan
bestanden 6a-b vooral uit bronnen en droge leem.
M.b.t. de geologische lagen wordt verwezen naar Figuur 3-15 (zie tevens kaart 16, bijlagen). Op de
Tertiair geologische kaart van het Sint-Pietersbos zien we dat de ondergrond bestaat uit zand (Lid
van Vlierzele), Klei (Lid van Merelbeke en Lid van Aalbeke), Zand/leem (Formatie van Tielt) en
Zandhoudende klei (Lid van Moen). De rechtse figuur geeft een doorsnede, waarop we de
opeenstapeling van de lagen kunnen zien. De afzettingen van het quartiar bestaan volledig uit leem.
De tertiaire ondergrond heeft ook zijn weerslag op hydrologisch vlak. Hiermee kunnen we perfect
het voorkomen van de bronnen verklaren. Op elke overgang van zand naar een klei laag stoot het
insijpelende water nl op een ondoordringbare laag. Door het reliëf van het bos komt het water
hierdoor aan de oppervlakte in brongebieden en bronnen. Het fenomeen van ‘piping’ kan hier nog
kort worden aangestipt: ondergronds stromend water dat gangen vormt en voor bodeminstorting,
en –verglijding kan zorgen.
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Figuur 3-15: Tertiair geologische kaart van het Sint-Pietersbos (links), met een doorsnede (N-Z) rechts. Met GeVl = Lid van Vlierzele (zand), GeMe = Lid van
Merelbeke (klei), Ft = Formatie van Tielt (zand/leem), KoAa = Lid van Aalbeke (Klei) en KoMo = het Lid van Moen (zandhoudende klei).
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3.2.3 Hydrologie en hydrografie
De voornaamste beek die het gebied doorkruist is de Sint-Pietersbosbeek (Figuur 3-16). Deze vindt
haar oorsprong ten O van het bosdomein en vloeit samen met de Trochbeek aan de uiterste
zuidpunt van het Sint-Pietersbos, t.h.v. De Troch (cf. Trochstraat). De Trochbeek ontspringt lokaal, in
het NW deel van het bos, in een geul op de grens met een privaat bosdomein. Van NO naar ZW
loopt de ‘centrale bronbeek’. Deze vindt haar oorsprong in een bronnengebied in het N van het
bosdomein. In bestand 3c en 3e zijn vaak diffuus meerdere bronnen aanwezig. Jammer genoeg
domineert een stuk naaldhout deels dit bronnengebied. Een groot deel van dit bronwater stroomt
af via een plas die afgedamd werd en via rioolbuizen in verbinding staat met de eigenlijke bronbeek.

Figuur 3-16: Aanwezige beken en bronnen (groene vierkanten) en brongebieden (blauwgrijze
arcering).
Her en der in het bosgebied zijn tal van bronzones aanwezig (zie Figuur 3-15 ;Figuur 3-16; cf. kaart
17 bijlagen). We noemen hier de bestanden 1d, 2b, 2d, 2e, 2f, 3b, 3c (met aansluitend 3d), 3e, 4a en
6a. De meeste van deze zones herbergen een typerende bronflora, echter lang niet allemaal
optimaal ontwikkeld (integendeel zelfs). In bestand 2c komt enkel langs de beken beperkt een
bronflora voor terwijl het op zich geen bronzone omvat.
Meerdere kleine of grotere geulen komen verspreid voor, vaak in brongebied maar ook erbuiten.
Sommige daarvan zijn ontstaan als gevolg van (massa-)erosie in landbouwgebied (kaart 18a,
bijlagen) Dit vormt meteen een van de voornaamste bedreigingen voor het Sint-Pietersbos: soms
massale en plotse inspoeling van (extern) erosiemateriaal met bijhorende materialen, producten en
nutriënten. We denken hierbij voornamelijk aan meststoffen, pesticiden, afval e.d. maar ook aan
grote hoeveelheden leem/klei wat niet zelden in het Sint-Pietersbos afgezet wordt in vrij dikke
pakketten, en daarbij het water sterk vertroebelt.
De problemen die het gevolg zijn van dergelijke ongewenste externe erosie worden apart op kaart
aangeduid (erosie op Kaart 18a in bijlage). Een van de grootste instromen vindt plaats in de tip waar
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bestanden 3a en 1c elkaar raken. Het bospad is er zelfs plaatselijk weggespoeld. Ook in bestand 3a
doet zich een probleem van vergelijkbare aard voor. Erg aanzienlijk is ook de instroom aan bestand
6b, waar het water opnieuw rechtstreeks van de akkers langsheen het bos (bestanden 6a-b) in de
Sint-Pietersbosbeek stroomt.

Paden / infrastructuur
Het centrale pad staat gekend onder de naam ‘barondreef’. Deze loopt NO-ZW (Kaart 18b in
bijlage). Daarnaast vinden we er nog een aantal hoofd- en zijpaden. Verder vinden we ook nog een
hele reeks aan oude paden of ontginningssporen (bosbeheer). Ook de aanwezige
infrastructuurelementen werden opgetekend (Kaart 18a).

3.3 Beschrijving van het biologisch milieu
3.3.1 Bodemgebruik
De meeste bestanden bestaan uit loofbos (naaldhout is beperkt tot 2 bestanden of kleine fracties in
enkele andere bestanden). Grasland (met name in gebruik als weiland) komt voor in bestanden 2e
en 5a-b. Daarbij wordt onder de graslanden heden enkel 5b expliciet i.f.v. natuurdoeleinden
beheerd. Het grootste deel van 5a is overigens nog in gebruik als akkerland.

3.3.2 Biotoopkartering
De diverse biotopen en relevante biotische aspecten van het Sint-Pietersbos worden hierna
systematisch weergegeven. De biotoopkartering geeft tevens een idee van de verspreiding van de
bostypes, mede gebaseerd op in 2013 uitgevoerde vegetatie-opnamen (24 PQ’s).

3.3.2.1 Biotoopkartering op basis van vegetatie-opnamen
De (analyse)resultaten van de verwerkte vegetatiegegevens (24 opnamen; zie kaart 19-20, bijlagen)
worden in bijlagen weergegeven. Hoewel de opnamen vaak op ‘typerende’ plekken liggen, vallen de
resultaten niet steeds door te trekken over gans de bijhorende biotoopzone of zijn ze zelfs voor
interpretatie vatbaar. Vandaar dat meermaals afgeweken werd van de typering en dat met hoofden neventypes wordt gewerkt. Tabel 3-2 geeft een overzicht van de hoofdtypes. De belangrijkste
types (hoofd- en/of neventype) worden op Tabel 3-3 gegeven. Hierna volgt verder nog een
bespreking van de voornaamste en meest waardevolle bostypes, evenals van andere
belangwekkende biotopen. We verwijzen voor kaartmateriaal naar bijlagen (kaart 21).
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Tabel 3-2: Weergave van de hoofdtypes.

Tabel 3-3: Weergave van de belangrijkste hoofd- en neventypes.

Beschrijving van de types
Eiken-Beukenbos
In totaal beslaat de oppervlakte van dit type ca. 20,09 ha, in hoofdtype. In hoofdzaak betreft het
Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (subtype met dominantie van Adelaarsvaren – H3b). Dit komt
vaak dominant voor in de bestanden 1a, 1b, 1d (partim), 4b, (4c), 4d, 4e, 5d. Het gaat hier in het
algemeen op de hoog gelegen delen, waar niet zelden ook Amerikaanse eik naar voor treedt. Het
Eiken-Beukenbos komt eveneens voor in bestand 3a maar dan betreft het Eiken-Beukenbos met
Wilde hyacint en Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring.
De flora en vegetatiekarakteristieken worden verderop besproken.
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Essen-Eikenbos
Met een oppervlakte van ca. 15,95 ha voor hoofdtypes is dit bostype ruim vertegenwoordigd in het
Sint-Pietersbos. Meest voorkomend is het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint (het subtype met
Brede stekelvaren is daarbij frequenter dan het subtype met Speenkruid). Op de drogere delen
treffen we Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie aan. Dit laatste komt
veel voor in de bestanden 1d, 2d, 2e, 3e, 6b maar tevens in 2a, 2f, 3c e.a. (3a, 4a, 4b, 4e). Het
subtype met Speenkruid van het Essen-Elzenbos met Wilde hyacint vinden we in 2a-e en in 3a-b.
Het subtype met Brede stekelvaren komt terug in diverse bestanden (o.a. 1d, 2a, 2e, 2f, 3a, 3b, 3c,
3e, 4a…).
De flora en vegetatiekarakteristieken worden verderop besproken.

Essen-Elzenbos
Essen-Elzenbos komt voor in fragmenten, voor een totale oppervlakte van ca. 3,38 ha (op
hoofdtypes). Daarbij is het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk het frequentste type. Het komt
relatief vaak voor in de bestanden 2b, 2d, 3c en 3e en minder in 2a en 2e. Essen-Elzenbos met
Moerasspirea komt daarentegen maar beperkt voor (6a). Verspreid voorkomend zijn zowel het
Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart (vooral in 2b, 1d, 2a, 2d, 2e, 2f, 4a, minder in
3a, 3b) als het Essen-Elzenbos met Bloedzuring (vooral in 3a, 3b, tevens in 3c, 3e).
De flora en vegetatiekarakteristieken worden verderop besproken.

Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik
Concreet gaat het hier om type I4, een derivaatgemeenschap met Amerikaanse eik die vaak als
dominante soort optreedt. In het Sint-Pietersbos is dit het geval in bestand 2f. Echter ook in
bestanden 1a en 5d, een lorkenaanplant, wijst de typering in deze richting. Verder komt het type
voor als bijmenging in 4e. Bestand 4c is in praktijk een beukenbos maar vertoont karakteristieken
die op dit bostype wijzen (cf. opname).
De flora en vegetatiekarakteristieken worden verderop besproken.

Aanplanten
Bestand 5e omvat een relatief recente aanplant van loofhout. De aanplant in 5c is dan weer een
stuk ouder en omvat zowel loof- als naaldhout (Lork, Zoete kers…). Tevens werd er in 5c langere tijd
geleden een deel gekapt waardoor er actueel spontane opslag voorkomt.

Open water / moeraszone
Bestand 3d bestaat uit een kleine vijver met een klein stenen gebouw op de boord. Op de NO-oever
komt heel beperkt een grote zeggenvegetatie voor met Moeraszegge. De poel die in het W
afgegrensd is door een dam en via rioolbuizen in verbinding staat met de ‘centrale bronbeek’, wordt
verder omringd door spontane opslag, hakhout en deels ook een naaldhoutaanplant. Naar verluid
werd de poel enkele decennia geleden gecreëerd of minstens heraangelegd, en zou er zelfs sprake
zijn dat er in die periode afval werd gedumpt.

Zuur struisgrasgrasland
Omringd door bos/aanplant staat bestand 5b wat apart. Het is een open grasland gedomineerd door
struisgras (vooral Tweetoppig struisgras) met in de rand opslag vermengd met een braamstruweel.
Ter plaatse komt tevens een populatie Japanse duizendknoop voor. Lokaal duiken Gewone brem en
Hazezegge op.
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Dikke bomen
Bomen met een omtrek >250 cm worden weergegeven op kaart 22 in bijlage. Deze laatste worden
verder onder het luik dendrometrie besproken (zie verder). Hier geven we kort een overzicht van de
bomen die een omtrek halen van min. 350cm (Figuur 3-17). Het betreft 24 ex., op 2 na allemaal
Beuk. Op enkele uitzonderingen na bevinden deze zich allemaal in bestanden 3a en 1d. De dikste
Amerikaanse eik (met een omtrek van 394cm) bevindt zich echter in bestand 2a. Een tweede
Amerikaanse eik bevindt zich op de overgang 4a-4b. De dikste Beuk (449 cm) bevindt zich op de
valleirand van de centrale bosbeek in bestand 3a. Een andere, met een omtrek van 412cm, komt
voor aan de bosrand in het W (in 1d). De meerderheid van de dikke beuken bevindt zich op
bijzonder reliëfrijk terrein.
Onder de dikste bomen bevindt zich dus geen Zomereik. De dikste Zomereik komt voor in 1b en
meet 330cm, maar is kort na de opname gekraakt en deels omgewaaid (er was reeds een ernstige
zwamaantasting waarneembaar). Een andere Zomereik meet 328cm en komt voor in een uithoek
van bestand 3e.

Hagen en bomenrijen
Het aantal hagen of bomenrijen is erg beperkt (Figuur 3-18). In het N, tegen de akkerrand, kan een
haag van Haagbeuk van beperkte omvang worden aangetroffen (3a). In het Z (uiterste Z-tip van 4e)
is er een gelijkaardige haag, als boord tussen bos en grasland. Ten Z van bestand 6a, langs de SintPietersbosbeek, treffen we een bomenrij aan van Populier, deels afgewisseld met enkele knotwilgen
(ook ten N van 6a staan in het aanpalend grasland enkele knotwilgen). In de periferie van het
bosdomein blijft het aandeel lineaire elementen verder beperkt tot dreven (zie onder) en enkele
losstaande bomen langs de beken. Zie verder kaart 23 (bijlagen).

Figuur 3-17: Locaties van de dikste bomen in het Sint-Pietersbos.
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Figuur 3-18: Bomenrijen, dreven, hagen en rabattenstructuren in het Sint-Pietersbos.
Dreven
De voorkomende dreven worden weergegeven op Figuur 3-18 (zie tevens kaart 23, bijlagen). De
meeste dreven bestaan uit Beuk, maar een enkele dreef bestaat uit Populier. Het is precies de
centraal gelegen barondreef welke vanuit Koekamer start met Populier en, vanaf het feitelijke bos,
verder gaat in Beuk. De barondreef vormt de scheiding tussen bestanden als 4b en 4e. Dwars erop is
tevens een lange beukendreef aanwezig. Ook elders komen schijnbaar nog een paar fragmenten van
beukendreven voor langs bospaden (3a).

3.3.3 Bestandskaart (schaal 1/5.000 of 1/10.000), bestandsbeschrijving en dendrometrie
Er werden 6 percelen en 28 bestanden onderscheiden. Daarbij bestaan 3 bestanden minstens
gedeeltelijk uit grasland (nl. 1e en 5a-b) terwijl de overige volledig of grotendeels bebost zijn.
Daarbij bestaat 5a vooralsnog grotendeels uit akkerland. Een overzicht van alle bestanden is terug te
vinden op kaart 19 in bijlage.

3.3.3.1 Bestandskenmerken
Hieronder worden de samenvattende gegevens van de bosbouwopnames voor het volledige
bosreservaat weergegeven. Voor een gedetailleerde weergave per bestand wordt verwezen naar de
bestandsfiches in bijlage 3. Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op 25 bosbouwopnames die in
2013 werden uitgevoerd. Voor de opgenomen locaties zie kaart 20 in bijlage.
Over het algemeen kan voor de bosbestanden gesteld worden dat het gaat over ongelijkjarig,
gemengd hooghout met als hoofdboomsoorten de Beuk, Amerikaanse eik, Zomereik en Gewone es
(Tabel 3-6). De meeste bestanden hebben bovendien een sluitingsgraad van meer dan 75%.
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Bestandstypen
Het overgrote deel van het bosdomein is feitelijk bebost: ca. 45,39ha of 90,9% van het totale
bosdomein (Tabel 3-4). Het overgrote deel daarvan is loofhout met hooguit erg beperkte
aanwezigheid van naaldhout. Slechts enkele naaldhoutbestanden komen voor (Lork).

Tabel 3-4: Verdeling van de bestandstypen

Leeftijd
De meeste bestanden zijn in praktijk ongelijkjarig (meer dan 2 leeftijdsklassen) waarbij de leeftijd
van de verschillende klassen sterk uiteen loopt. De laatste aanplant dateert van een 10-tal jaar
geleden.

Sluitingsgraad
Meer dan ¾ van de beboste oppervlakte heeft een hoge sluitingsgraad (>75%). Amper 2% kent een
sluitingsgraad tussen 25-50%.

Tabel 3-5: Verdeling van de sluitingsgraad.

Bedrijfsvorm
Slechts 2,13 ha kan genoteerd worden als (overwegend) bestaand uit hakhout. Het betreft bestand
3c. De rest is allemaal hooghout. Middelhoutbeheer lijkt actueel afwezig.

Mengingsvorm
Binnen het Sint-Pietersbos vinden we voornamelijk groepsgewijze mengingsvormen. Daarnaast
treffen we nog enkele homogene bestanden en stamsgewijs gemengde bestanden (Tabel 3-6).
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Tabel 3-6: Algemene bestandskenmerken
Perceel

Bestand

1
1
1
1
2
2
2
2

A
B
C
D
A
B
C
D

2

Opp.
(ha)

Bedrijfsvorm

Mengingsvorm

Bestandstype

Sluitingsgraad

Leeftijdsklasse

Hoofdboomsoort

0,72
0,95
0,90
6,81
2,00
0,38
0,41
0,53

Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout

Homogeen
Groepsgewijs
Groepsgewijs
Groepsgewijs
Groepsgewijs
Groepsgewijs
Groepsgewijs
Groepsgewijs

N+L
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH

> 75%
50 - 75%
> 75%
> 75%
> 75%
> 75%
> 75%
50 - 75%

Ongelijkjarig
Ongelijkjarig
Ongelijkjarig
Ongelijkjarig
Ongelijkjarig
Ongelijkjarig
Ongelijkjarig
Ongelijkjarig

Europese lork
Beuk
Amerikaanse eik
Beuk
Zomereik/Beuk
es (G)
es (G)/Zachte berk
cultuurpopulier/Zwarte
els/Amerikaanse eik/es (G)

E

1,94

Hooghout

Groepsgewijs

LH

> 75%

Ongelijkjarig

Amerikaanse
lork/Zomereik

2
3

F
A

1,79
6,72

Hooghout
Hooghout

Homogeen
Groepsgewijs

LH
LH

> 75%
> 75%

Gelijkjarig
Ongelijkjarig

Amerikaanse eik
Beuk/Zomereik/Gewone esdoorn

3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5

B
C
E
A
B
C
D
E
C
D
E

1,63
2,13
0,97
1,11
4,61
1,02
0,48
5,83
1,02
0,57
2,28

Hooghout
Hakhout
Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout

Groepsgewijs
Groepsgewijs
Groepsgewijs
Groepsgewijs
Groepsgewijs
Homogeen
Groepsgewijs
Stamsgewijs
Stamsgewijs
Homogeen
Homogeen

LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
L+N
N+L
LH

> 75%
> 75%
50 - 75%
> 75%
> 75%
> 75%
50 - 75%
50 - 75%
25 - 50%
> 75%
> 75%

Ongelijkjarig
Ongelijkjarig
Ongelijkjarig
Ongelijkjarig
Ongelijkjarig
Gelijkjarig
Ongelijkjarig
Ongelijkjarig
Gelijkjarig
Ongelijkjarig
Gelijkjarig

Beuk/Ruwe berk
es (G)
es (G)/Zwarte els
Zomereik
Amerikaanse eik
Beuk
Beuk
Beuk
Zoete kers (Boskers)
Europese lork – cf. bestand 1a
Aanplant

6
6

A
b

0,22
0,37

Hooghout
Hooghout

Groepsgewijs
Groepsgewijs

LH
LH

> 75%
50 - 75%

Ongelijkjarig
Ongelijkjarig

Es (G) [Els]
Beuk – cf. bestand 4e

2250923003 Opmaak van een uitgebreid beheerplan voor bosreservaat ‘Sint-Pietersbos’ in Ronse

% inheems

eik/Europese

83,69
84,65
30,50
94,34
88,96
100,00
83,03
48,90
59,86
15,40
87,87
100,00
100,00
100,00
98,31
0,00
100,00
100,00
78,98
100,00
83,69
> 90)
78,98
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3.3.3.2 Boomsoortensamenstelling en leeftijdsverdeling
De soortensamenstelling van houtige gewassen wordt hierna uiteen gezet per rubriek (zaailingen,
struiken, bomen). De 25 bosbouwopnamen dateren van 2013 (voor ligging, zie kaart 20 in bijlage).
Alle gegevens zijn opgenomen in de databank ‘bosbeheerpakket’ (ANB). We verwijzen naar bijlagen
voor detailgegevens per bestand. Zie ook kaart 24 in bijlage.

Zaailingen
Alle individuen kleiner dan 2m worden tot de zaailingen gerekend. Uit de gegevens blijkt dat Es
veruit de best vertegenwoordigde zaailing (< 50cm) is, gevolgd door Tamme kastanje en Gewone
esdoorn (Tabel 3-7). Toch dient ook het redelijke aandeel verjonging van Amerikaanse eik als exoot
te worden vermeld. In de hogere klassen treffen we echter nog verjonging van verschillende andere
soorten.
Tabel 3-7: Aantal zaailingen per soort per hectare per hoogteklasse

Boomsoort
Hoogte (cm):0-49

Hoogte (cm):50-99

Hoogte (cm):100-149

Hoogte (cm):150-199

Stamtal

Verspreiding

Gewone es
Tamme kastanje
Gewone esdoorn
Amerikaanse eik
Beuk
Hazelaar
Zomereik
Hulst
Wilde
lijsterbes
(Gewone
lijsterbes)
Zwarte els
Gelderse roos
Gewone vlier (zwarte vlier)

4492
896
247
163
152
67
47
44
28

Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid

20
19
14

Verspreid
Verspreid
Verspreid

Zachte berk
Zoete kers (Boskers)
Gewone esdoorn
es (G)
Appel
Hulst
Sleedoorn
Beuk
es (G)
Hazelaar
Gewone esdoorn
es (G)
Gewone esdoorn
Gewone vlier (zwarte vlier)

11
9
129
93
19
17
11
74
42
23
9
75
36
9

Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid

4
4

Verspreid
Verspreid

Hazelaar
Eenstijlige meidoorn
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Struiklaag
Tot de struiklaag behoren, conform de methodiek van het uitgebreide bosbeheerplan, alle
exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en een omtrek kleiner dan 20 cm. In de klasse
2m tot 4m is de Tamme kastanje de lijsttrekker, gevolgd door Gewone esdoorn en Hazelaar (Tabel
3-8). In de klasse 4m tot 6m treffen we voornamelijk Hazelaar en Zwarte els aan. De hoogste klasse is
enkel voorbehouden voor Zachte berk.

Tabel 3-8: Soorten in de struiklaag in aantallen per hectare zowel levend als dood weergegeven
per hoogteklasse

Boomsoort
Hoogte(cm): 200-400

Hoogte(cm): 400-600

Hoogte(cm): 600-800

Tamme kastanje
Gewone esdoorn
Hazelaar
Gewone vlier (zwarte
vlier)
es (G)
Beuk
Wilde lijsterbes (Gewone
lijsterbes)
Amerikaanse eik
Hulst
Mispel
Eenstijlige meidoorn
vlier (G)
Fijnspar
Gelderse roos
Spaanse
aak
(Veldesdoorn)
Zwarte els
Zoete kers (Boskers)
Rode kornoelje
Zachte berk
Hazelaar
Zwarte els
Gewone esdoorn
Amerikaanse eik
es (G)
vlier (G)
Mispel
Zachte berk
Zachte berk

Stamtal L

Stamtal D

Verspreiding

170
140
108
67

0
0
1
10,2

Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid

44
44
34

0
0
0

Verspreid
Verspreid
Verspreid

30
19
19
13
12
10
9
5

17,1
0
0
0
0
0
0
0

Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid

2
1
1
0
25
17
7
6
5
4
4
1
5

0
0
0
10,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid

2250923003 Opmaak van een uitgebreid beheerplan voor bosreservaat ‘Sint-Pietersbos’ in
Ronse

36

Boomlaag
De boomlaag (exemplaren met een omtrek van meer dan 20 cm) wordt op basis van volume
gedomineerd door Beuk (Tabel 3-9). Amerikaanse eik en Zomereik volgen hierop. Als exoot komt
Amerikaanse eik dus in aanzienlijke mate voor. Wat de stamtallen betreft spant Gewone es de
kroon.
Tabel 3-9: Stamtallen, grondvlak, volume, gemiddelde diameter en gemiddelde hoogte van de
bomen

Boomsoort

Stamtal
(/ha)

Grondvlak
(m²/ha)

Volume
(m³/ha)

Cg

Hg

Beuk
Amerikaanse eik

68,7
47,5

13,684
4,831

77,109
53,214

90,337
68,714

12,446
8,786

Zomereik
es (G)
Tamme kastanje

23,5
273,5
54,8

2,957
2,633
1,309

37,173
11,571
8,512

71,642
25,173
33,127

10,921
5,001
5,207

Gewone esdoorn

37,9

1,054

7,936

9,010

2,303

Europese lork

8,2

0,755

9,128

4,726

1,089

Zoete kers (Boskers)

4,2

0,526

5,129

6,736

1,110

Zwarte els
Boswilg
Ruwe berk
Zachte berk

53,8
20,9
5,5
13,3

0,478
0,382
0,318
0,159

2,158
2,592
2,845
1,047

8,313
4,140
5,007
3,439

1,268
0,456
1,120
0,880

Hulst
cultuurpopulier

9,3
0,3

0,087
0,061

0,242
0,613

3,621
2,340

0,515
0,397

Gewone vlier (zwarte
vlier)

6,0

0,044

0,098

0,468

0,061

Wilde lijsterbes
(Gewone lijsterbes)

4,7

0,032

0,062

3,726

0,655

Haagbeuk
Hazelaar
Eenstijlige meidoorn

1,7
5,8
0,2

0,028
0,027
0,001

0,113
0,037
0,002

4,880
2,802
0,148

0,910
0,567
0,049

iep (olm) (G)

0,2

0,001

0,000

0,126

0,034

lork (G)
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
N.B. Totaal stamtal (/ha) = 640, totaalvolume (m³/ha) = 319,58 (voor bestanden die bebost zijn)
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Figuur 3-19: Stamtalverdeling (ha) en volume verdeling van de aanwezige bomen voor heel het
Sint-Pietersbos.

Herkomst
Zeven bestanden zijn op basis van de bosbouwproefvlakken volledig samengesteld uit inheemse
boomsoorten (Tabel 3-6). Toch zijn er ook enkele bestanden (1c , 2d en f en 4d) die voor meer dan
de helft uit exoten bestaan. Daarbij is de Amerikaanse eik de meest voorkomende exoot.
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Dendrometrie: algemeen
Voor elk van de bestanden wordt hierna een overzicht gegeven van het stamtal, grondvlak en
houtvolume per ha (zie Tabel 3-10).

Tabel 3-10: Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen.
Perceel

Bestand

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5

a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
a
b
c
e
a
b
c
d
e
c

Stamtal
(/ha)
1090,51
147,47
982,76
428,07
353,68
818,54
1286,99
571,99
436,20
411,92
616,74
512,29
10060,16
677,88
1127,28
376,38
176,84
266,27
484,98
653,01

Grondvlak
(m²/ha)
55,61
54,70
31,17
60,68
32,26
35,52
19,52
17,52
28,63
37,03
48,57
31,45
78,91
20,63
19,23
30,33
37,90
10,31
60,11
34,71

Volume
(m³/ha)
599,21
635,41
260,85
832,38
397,87
412,80
152,75
161,92
341,73
536,78
535,74
276,49
230,02
146,67
133,37
301,03
479,23
104,01
685,14
312,80

5

d

cf. 1a

cf. 1a

cf. 1a

6

a

/

/

/

6

b

cf. 4e

cf. 4e

cf. 4e

Dendrometrie: dikke bomen >250cm
Alle bomen >250cm omtrek worden soortspecifiek weergegeven op kaart 22 in bijlage. In totaal gaat
het om 474 exemplaren. Het blijkt dat het hier in eerste instantie over Beuk gaat, maar ook
Amerikaanse eik (77 ex.) en Zomereik (35 ex.) doen mee. Opvallend is wel dat de dikste Zomereik
ondertussen afgestorven is (zwamaantasting, en na bomenopmetingsronde in 2013 door storm
geveld). Wat Gewone es en Tamme kastanje betreft gaat het om uitzonderingen (telkens 2 ex.). De
meest merkwaardige (dikste) bomen werden hogerop reeds kort toegelicht en aangeduid.
Een histogram voor alle bomen > 250cm is opgenomen in Figuur 3-20. Voor Amerikaanse eik wijkt
het histogram enigszins af van deze voor Beuk en Zomereik, in die zin dat de overgang van dikkere
(oudere) exemplaren naar dunnere vrij abrupt is. Dit zou kunnen wijzen op achterliggende
kolonisatieprocessen en/of bosbouwpraktijken uit het verleden.
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Figuur 3-20: Histogrammen voor de verschillende waargenomen individuen met een omtrek van
meer dan 250cm.

3.3.3.3 Dood hout
Het aandeel dood hout in het bosdomein werd op verschillende manieren nagegaan. Vooreerst zijn
er de bosbouwopnamen waar het liggend dood hout vanaf 10cm diameter werd opgenomen.
Daarnaast werd voor het ganse domein alle dood hout (liggend en staand) met een diameter van
min. 30cm opgenomen. De resultaten werden nadien ook geïntegreerd.
Liggend dood hout
Vooreerst worden de resultaten voorgesteld welke louter vanuit de bosbouwopnamen
geprojecteerd kunnen worden. In al de bestanden is er dun, dik en zelfs zeer dik dood hout te
vinden, wat vanuit ecologisch standpunt zeer interessant is (Tabel 3-11).
Tabel 3-11: Aantallen stuks liggend dood hout per omtrekklasse

Omtrekklasse

Liggend
hout

dood Aantal
bestanden

Dun (20-59 cm)
Dun (20-59 cm)
Dik (60-119 cm)
Dik (60-119 cm)
Dik (60-119 cm)
Zeer dik (>=120 cm)
Zeer dik (>=120 cm)

< 5 stuks/ha
5-100 stuks/ha
1-10 stuks/ha
11-30 stuks/ha
geen
1-3 stuks/ha
geen

4
21
18
2
5
5
20

Staand dood hout
Vanuit de bosbouwopnames bekeken konden wat betreft het staand dood hout enkele zeer dikke
zomereiken en essen aangetroffen worden. Het merendeel van de aangetroffen dode bomen zijn
echter dunne Zoete kers, Zomereik en Boswilg. Tabel 3-12 geeft een overzicht van de resultaten
vanuit de bosbouwopnamen.
2250923003 Opmaak van een uitgebreid beheerplan voor bosreservaat ‘Sint-Pietersbos’ in
Ronse

40

Tabel 3-12: Aantallen (in stamtal) staand dood hout, alsook de relatieve grondvlakbedekking en
volume.

Boomsoort

Sortiment

Zomereik
Es (G)
Zoete kers
Europese lork
Zomereik
Tamme kastanje

Zeer dik
Zeer dik
Dik
Dun
Dun
Dun

Boswilg
Zwarte els
Beuk
Amerikaanse eik

Dun
Dun
Dun
Dun

Stamtal (N/ha)

Grondvlak (m²/ha)

0,16
0,06
2
1
3
1

1%
0%
14%
6%
18%
7%

0,07
0,01
0,12
0,02
0,02
0,01

24%
2%
41%
6%
8%
5%

0,8
0,05
1
0,2
0,1
0,1

34%
2%
43%
7%
5%
4%

5
1
1
1

34%
8%
8%
4%

0,03
0,01
0,005
0,002

8%
2%
2%
1%

0,1
0,02
0,01
0,01

3%
1%
0%
0%

15

Totaal

Volume (m³/ha)

0,3

2,4

Tabel 3-13 geeft de resultaten van de totaalkartering weer voor dood hout >30cm diameter. Er is dus
relatief veel zeer dik hout aanwezig in de bestanden 2b-c-d. Bestanden 1a en 4c bevatten geen dik
hout.
Tabel 3-13: Totaalkartering van het aanwezige dood hout >30cm diameter (in m³ of m³/ha)

bestand
1a
1b
1c
1d
2a
2b
2c
2d
2e
2f
3a
3b
3c
3e
4a
4b
4c
4d
4e
5c
5d
5e
6a
6b

per bestand
liggend
staand
0,00
0,60
0,00
26,32
8,72
4,20
4,60
8,92
0,00
0,72
26,50
7,81
1,64
3,88
0,08
5,26
0,00
0,00
13,89
0,48
0,00
1,21
0,11
0,00

0,00
5,44
0,00
15,84
3,36
0,55
3,18
5,77
0,71
0,00
12,21
2,39
0,00
0,00
0,00
5,99
0,00
0,00
2,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

liggend
0,00
0,63
0,00
3,85
4,36
11,05
11,21
16,83
0,00
0,40
3,93
4,76
0,77
3,96
0,07
1,13
0,00
0,00
2,16
0,47
0,00
0,53
0,49
0,00

per ha
staand
0,00
5,73
0,00
2,32
1,68
1,44
7,77
10,90
0,37
0,00
1,81
1,45
0,00
0,00
0,00
1,29
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

totaal
0,00
6,36
0,00
6,16
6,04
12,49
18,97
27,73
0,37
0,40
5,73
6,22
0,77
3,96
0,07
2,43
0,00
0,00
2,48
0,47
0,00
0,53
0,49
0,00
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Dood hout: totalen
In al de bestanden is er dood hout te vinden, wat vanuit ecologisch standpunt zeer interessant is
(Tabel 3-14). In enkele bestanden is dit echter zeer weinig (vb. 1a). in meer dan de helft van de
bestanden is er ook staand dood hout terug te vinden. Tabel 3-14 geeft hiervoor per bestand een
overzicht van de stamtallen, het grondvlak en het volume.

Tabel 3-14: Totalen van liggend en staand dood hout voor de verschillende bestanden.
Perceel

Bestand

Dun (20-59 cm)

1

a

< 5 stuks/ha

1

b

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1

c

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1

d

5-100 stuks/ha

2

a

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

-

-

2

b

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

-

9,86

2

c

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

-

2

d

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

157,79

0,76

2,31

2

e

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

-

19,08

0,07

0,17

2

f

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

-

43,36

1,50

11,02

3

a

5-100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

3

b

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

3

c

5-100 stuks/ha

3

e

5-100 stuks/ha

4

a

5-100 stuks/ha

4

b

5-100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

4

c

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

4

d

5-100 stuks/ha

4

e

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

-

11,71

0,05

0,11

5

c

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

-

55,58

5,35

46,80

-

15,00

0,30

2,40

Totaal

-

-

Dik (60-119 cm)

-

-

1-10 stuks/ha
-

-

-

Zeer dik
(>=120 cm)

1-3 stuks/ha
-

1-3 stuks/ha

Stamtal
Dood
hout
(#/ha)

Grondvlak
Dood
hout
(m²/ha)

Volume
Dood
hout
(m³/ha)

78,60

1,70

16,11

11,34

4,99

56,42

-

-

10,56

0,13

0,87

-

1,19

8,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

157,19

-

-

-

159,61

1-3 stuks/ha

-

0,78

2,44

-

1,48

7,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Om een goed idee te verkrijgen van de totaalvolumes dood hout (liggend, staand en alles samen),
zowel per bestand als per ha, werden alle gegevens inzake dood hout geïntegreerd. Zo werden alle
data van de >30cm kartering (welke integraal over het bosdomein werd uitgevoerd), opgeteld bij de
10-30cm kartering (geëxtrapoleerd vanuit de bosbouwproefvlakken over de bestanden). Tabel 3-15
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geeft een overzicht van de gesommeerde resultaten. Deze tabel maakt duidelijk dat de variatie aan
dood hout erg uiteen kan lopen tussen de verschillende bestanden. Bestanden 2c-d herbergen
relatief grote volumes (veel omgewaaide populieren) maar ook in 1b, 1d, 2a-b, 3b, 3e en 4e komen
belangrijke volumes voor.
Nadat de kartering van dood hout werd uitgevoerd (vooral winterperiode 2013) kon in de loop van
2013 geconstateerd worden dat ruim 10 grote bomen door storm e.a. geveld werden. Dit vergroot
aanzienlijk het aandeel dood hout, niet in het minst in de bestanden 1b (2 bomen), 1d (2 bomen), 3a
(4 bomen).
Tabel 3-15: Update van de kartering van het aandeel dood hout binnen de verschillende bestanden
per bestand
per ha
bestand
liggend
staand
liggend staand totaal
% volume levend
1a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1b
0,60
5,44
0,63
5,73
6,36
1,00
1c
1,61
0,00
1,79
0,00
1,79
0,69
1d
40,73
16,02
5,96
2,34
8,30
1,00
2a
17,80
3,36
8,90
1,68
10,58
2,66
2b
4,20
0,55
11,05
1,44
12,49
3,02
2c
8,26
3,18
20,14
7,77
27,90
18,27
2d
10,73
5,83
20,25
10,99
31,24
19,30
2e
4,69
0,73
2,40
0,38
2,78
0,81
2f
2,52
0,22
1,40
0,12
1,52
0,28
3a
37,24
12,21
5,52
1,81
7,32
1,37
3b
7,81
2,39
4,76
1,45
6,22
2,25
3c
1,64
0,00
0,77
0,00
0,77
0,33
3e
6,56
0,00
6,69
0,00
6,69
4,56
4a
0,08
0,08
0,07
0,07
0,15
0,11
4b
10,22
5,99
2,20
1,29
3,49
1,16
4c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4d
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4e
46,42
2,13
7,23
0,33
7,56
1,10
5c
4,56
0,00
4,47
0,00
4,47
1,43
5d
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5e
1,21
0,00
0,53
0,00
0,53
6a
0,11
0,00
0,49
0,00
0,49
<4
6b
8,90
1,68
10,58
1,54
* het gemiddelde % dood hout t.o.v. volume levend hout bedraagt ca. 3%. Rekening houdende met
de aanzienlijke extra volumes aan bomen welke in de loop van 2013 door windval kwamen om te
liggen bedraagt het percentage heden waarschijnlijk >4%.
NOOT: 6b gelijkaardig met bestand 2a, vandaar inschatting (geen bosbouwopname)
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Figuur 3-21: Kartering van de locaties van het aangetroffen dood hout >30 cm diameter (zie tevens
kaart 25 in bijlage)

3.3.4

Vegetatie

3.3.4.1 Biologische Waarderingskaart
Een grafische weergave van de biologische waarderingskaart is terug te vinden op kaart 26 in bijlage.
Hieronder volgt een beschrijving van de aangetroffen types.

Bestand 1e wordt als biologisch minder waardevol aangeduid. Verder zijn op twee bestanden na (3b,
5a, welke aangeduid zijn als waardevol) biologisch zeer waardevol.

Open water
De plas van bestand 5d staat als eutrofe plas (Ae) aangegeven.

Graslanden
De graslanden staan ofwel gekarteerd als soortenarm permanent cultuurgrasland, al dan niet met
microreliëf (Hp(r)) ofwel als ruig grasland met boomopslag (Hrb (+ Sz)).

Aanplanten
Bestand 1a staat gekarteerd als lorkenbos (Pmb lar). Voor 5d-e is de aanduiding genuanceerder: Qs,
lar, pop, Qe, pop, cas, Se, Fe.
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Beuken-Eikenbossen
Voor het overgrote deel van de bestanden in het bosdomein (op de echte valleibossen na) geeft de
Biologische Waarderingskaart Qs/FS en/of Qe/Fe aan, al dan niet in samenhang met andere types.
Dit impliceert dus eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint of zuur eikenbos. Idem dito voor de
beukenbestanden. Plaatselijk is echter de typering Qa voorzien (dus eiken-haagbeukenbos zonder
Wilde hyacint maar met andere voorjaarsbloeiers) - o.a. bestand 4e, ZO-hoek.

Valleibossen
Alluviaal elzen-essenbos (Va) of bronbos (Vc / Vc-), al dan niet ingeplant met Populier. In bepaalde
bestanden wordt expliciet ‘Va endym que’ vernoemd (cf. 2b).

3.3.4.2 Actuele vegetatie i.r.t. (bos)typologie (PQ)
De 24 uitgevoerde vegetatie-opnamen werden getypeerd via het pakket ‘bostypologie’ volgens de
recente indeling van Cornelis et al. (2009). Details per opname worden weergegeven in bijlagen.
Hierboven werden onder het luik biotoopkartering reeds indicaties gegeven van de ruimtelijke
spreiding van de diverse vegetaties / bostypes (cf. kaart 21 in bijlage). Hierna wordt vooral ingegaan
op de typering (met enkele voorbeelddiagrammen) i.r.t. concrete kenmerken van de vegetatie ter
plaatse.
Bovendien wordt expliciet aandacht besteed aan de Natura2000-habitattypes. Meer bepaald
volgende habitats komen concreet in aanmerking:
9120 - Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) =
H2, H3
9130 - Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum = H1, G1, G2, G3, D6
(partim incl. 9130 - Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum, binnen natuurlijk areaal van
Wilde hyacint)
91E0 - Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) = D1, D4, D5
9190 - Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten = I4

Eiken-Beukenbos
In totaal beslaat de oppervlakte van dit type ca. 20,09 ha, in hoofdtype. In hoofdzaak betreft het EikenBeukenbos met Adelaarsvaren (subtype met dominantie van Adelaarsvaren – H3b). Dit komt vaak dominant
voor in de bestanden 1a, 1b, 1d (partim), 4b, (4c), 4d, 4e, 5d. Het gaat hier in het algemeen op de hoog gelegen
delen, waar niet zelden ook Amerikaanse eik naar voor treedt. Het Eiken-Beukenbos komt eveneens voor in
bestand 3a maar dan betreft het Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint en Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en
Witte klaverzuring.

H1 – Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint
(9130 – beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)

De combinatie van Wilde hyacint met soorten van zuurdere bodem is hier typerend. Zo komt Wilde
hyacint in bestand 3a samen voor met Gewone salomonszegel, Adelaarsvaren, Pluisjesmos en
Klauwtjesmos. De opname situeert zich op de steile helling langs de centrale bronbeek, en vormt een
overgang van Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren en Essen-Eikenbos met Wilde hyacint. Het
bostype komt slechts relatief beperkt voor in het Sint-Pietersbos. Gezien de bodemverzurende
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eigenschappen van Eik en Beuk is ook hier een voldoende bijmenging van soorten met mild strooisel zowel in
boom- als onderetage een belangrijk aandachtspunt.

(opname 9 – bestand 3a)

H2a_Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring subtype met Brede en Smalle
stekelvaren
H2b_Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring, subtype met Ruige veldbies en
Bosanemoon
(9120 – Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en Taxus)

Ook het Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring vormt op floristisch vlak een
overgang tussen de Eiken-Beukenbossen met Adelaarsvaren op meer zure, uitgeloogde bodems en
de Essen-Eikenbossen op voedselrijkere en vochtigere bodems. Dit type is vooral aan te treffen in
het Zoniën- en Meerdaalwoud en komt vooral voor op droge leembodems. In het Sint-Pietersbos is
het amper vertegenwoordigd en niet typisch. Dit geldt voor beide subtypes.
(opname 8 – bestand 3a) – type H2a
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H3b_Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met dominantie van Adelaarsvaren
(9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en Taxus)
De climaxvorm van dit type wordt gedomineerd door Beuk met bijmenging van Zomereik.
Amerikaanse eik en Tamme kastanje hebben zich goed in dit bos ingeburgerd. De meest constante
soort in de struiklaag is Wilde lijsterbes. De kruidlaag is arm aan soorten. Braam en Adelaarsvaren
komen het frequentst voor.
In het Sint-Pietersbos zijn echter typische soorten als Dalkruid en Lelietje-van-Dalen afwezig. Wel
goed vertegenwoordigd zijn Ruige veldbies, Valse salie en Wilde kamperfoelie. Tot de meest
dominante soorten behoren Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Adelaarsvaren e.d. In de moslaag
vinden we zuurindicatoren zoals Pluisjesmos of Fraai haarmos. Het type is erg ruim
vertegenwoordigd op de hoger gelegen delen (1a-b, 1d, 4b, 4d-e).

(opname 16 – bestand 1b)

Noot: Het type H3c (Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met Gladde witbol en Valse salie)
komt slechts erg beperkt voor (als neventype in 4c en 4e). Opvallend is de frequente aanwezigheid
van Valse salie.

Essen-Eikenbos
Met een oppervlakte van ca. 15,95 ha voor hoofdtypes is dit bostype ruim vertegenwoordigd in het SintPietersbos. Meest voorkomend is het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint (het subtype met Brede stekelvaren is
daarbij frequenter dan het subtype met Speenkruid). Op de drogere delen treffen we Essen-Eikenbos met
Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie aan. Dit laatste komt veel voor in de bestanden 1d, 2d, 2e, 3e,
6b maar tevens in 2a, 2f, 3c e.a. (3a, 4a, 4b, 4e). Het subtype met Speenkruid van het Essen-Elzenbos met Wilde
hyacint vinden we in 2a-e en in 3a-b. Het subtype met Brede stekelvaren komt terug in diverse bestanden (o.a.
1d, 2a, 2e, 2f, 3a, 3b, 3c, 3e, 4a…).

G2a_Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met Speenkruid
G2b_Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met Brede stekelvaren
(9130 – beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)
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In het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint kunnen we twee subtypes onderscheiden. Het subtype met
Speenkruid (G2a) bevat meer vochtminnende soorten (Speenkruid, Slanke sleutelbloem, Eenbes,
Dagkoekoeksbloem). Het subtype met Brede stekelvaren (G2b) –zie onder- is soortenarmer en lijkt
eerder typisch voor drogere standplaatsen. Ook in de boomlaag is dit merkbaar: na Zomereik is
Gewone es de belangrijkste soort in het subtype met Speenkruid; Beuk is dit in het subtype met
Brede stekelvaren.
Het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint komt vooral voor op de zwaardere leemgronden, met vrij
ondiepe grondwatertafel, van Zuid-West-Vlaanderen tot Leuven. Het is een zeldzaam en zeer
waardevol bostype. De uitbundige voorjaarsflora maakt dat deze bossen een zeer hoge
belevingswaarde hebben en daardoor zeer aantrekkelijk zijn voor zachte recreatie. Een goede sturing
en zonering moet overbetreding voorkomen. Nietsdoen en herstel van middelhoutbeheer (indien
vitale waardevolle hakhoutlaag aanwezig) zijn beheeropties.
In het Sint-Pietersbos komt het subtype met Brede stekelvaren het vaakst voor. Niet zelden vinden
we het type terug op de flanken van hellingen en deels ook in de valleitjes. Soorten als Wilde hyacint,
Braam, Boszegge, Brede stekelvaren, Wijfjesvaren, Paarse schubwortel, Bosanemoon, Gele
dovenetel, Slanke sleutelbloem of Gezoomd vedermos komen er concreet voor.

(opname 3 – bestand 2c) – type G2a

(opname 22 – bestand 3b) – type G2b
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G3_Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie
(9130 – beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)

Dit bostype is karakteristiek voor matig zure loess met zandige bijmening. Het betreft vaak
structuurrijke bossen. De rijke kruidvegetatie herbergt tal van oud-bosplanten. Gezien de
bodemverzurende eigenschappen van Eik en Beuk is een voldoende bijmenging van soorten met
mild strooisel zowel in boom- als onderetage een belangrijk aandachtspunt.
Bosanemoon, Gewone salomonszegel, Boszegge en Wilde kamperfoelie komen in dit type te Ronse
vaak terug. Het komt er vaak voor in overgangen van andere types Essen-Eikenbos (G2a/b) naar
Eiken-Beukenbos.

(opname 6 – bestand 4a)

Essen-Elzenbos
Essen-Elzenbos komt voor in fragmenten, voor een totale oppervlakte van ca. 3,38 ha (op hoofdtypes). Daarbij is
het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk het frequentste type. Het komt relatief vaak voor in de bestanden
2b, 2d, 3c en 3e en minder in 2a en 2e. Essen-Elzenbos met Moerasspirea komt daarentegen maar beperkt voor
(6a). Verspreid voorkomend zijn zowel het Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart (vooral in 2b,
1d, 2a, 2d, 2e, 2f, 4a, minder in 3a, 3b) als het Essen-Elzenbos met Bloedzuring (vooral in 3a, 3b, tevens in 3c,
3e).

D1_Essen-Elzenbos met Moerasspirea
(91E0 - Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae))

Het Essen-Elzenbos met Moerasspirea is veeleer een gedegradeerde en verruigde vorm van allerlei
alluviale bostypes evenals van mesotrofe en eutrofe elzenbroekbossen. De kruidlaag bevat weinig
typische soorten. Het komt erg beperkt voor langs de Sint-Pietersbosbeek en plaatselijk in bestand
3e, alwaar .stikstofindicatoren dreigen met verruiging.
(opname 11 – bestand 3e)
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D4_Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart
(91E0 - Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae))

Het Essen-Elzenbos met goudveil en Reuzenpaardenstaart is een smal, meestal lijnvormig bostype,
langs bronnen en bronbeekjes, die kalkhoudend zuurstofrijk en voedselrijk water van constante
temperatuur aanvoeren. Het wordt gekenmerkt door een uitgesproken voorjaarsaspect.
Het type komt vaak fragmentair voor. Niet zelden zijn te Sint-Pietersbos de linten langs de
bronbeekjes verbrokkeld tot relictvegetaties. Typerende indicatoren zoals Paarbladig goudveil zijn
soms nog met hooguit enkele exemplaren aanwezig, hoewel de soort nog op meerdere plekken kon
worden aangetroffen (niet zelden op de rand van een beek). Reuzenpaardenstaart komt verspreid
voor, soms op paden tussen twee bestanden in. Tot de opvallende begeleiders onder de mossen
behoort Lippenmos.

(opname 13 – bestand 2e)

D5_Essen-Elzenbos met Bloedzuring
(91E0 - Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae))

Dit type is karakteristiek voor vlakke zuivere, natuurlijke beeklopen op vrij lemige tot kleiige bodem.
Het is dan ook vaak lijnvormig. Vaak is het gelegen binnen Essen-Eikenbossen, op plaatsen waar de
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bodem onvoldoende uitgerijpt is door de periodieke overstromingen die er voorkomen. De kruidlaag
herbergt tal van voorjaarsbloeiers: Bosanemoon, Muskuskruid, Slanke sleutelbloem, Speenkruid…
Het zomeraspect wordt bepaald door vochtindicatoren en ruigtekruiden: Moerasspirea, Geel
nagelkruid, Gewone engelwortel, Kale jonker…
De verspreiding ervan in het Sint-Pietersbos is beperkt (3a, 3b…). Ruw beemdgras, Penningkruid,
Bosanemoon, Heksenkruid, Slanke sleutelbloem, Kruipend zenegroen, Bloedzuring, Muskuskruid,
Geel nagelkruid, Moerasspirea, Gewoon dikkopmos e.a. komen er voor in dit type.

(opname 11 – bestand 3e)

D6_Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
(9130 – beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum [partim overgang naar Stellario-Carpinetum,
tevens onder 9130])

Het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk situeert zich tussen enerzijds de Essen-Eikenbossen en
anderzijds de bossen op valleibodems (o.a. Essen-Elzenbossen). In de kruidlaag komen soorten uit de
Essen-Eikenbossen voor. We noemen hier o.a. Gele dovenetel, Slanke sleutelbloem, Bosanemoon,
Gevlekte aronskelk, …). Maar verder ook duidelijke stikstofminners (Gewone berenklauw, Zevenblad,
…).
In het Sint-Pietersbos noteren we dan ook beide uitersten van dit type: een redelijk verruigd type op
frequent overstroomde plekken, met veel Zevenblad, Grote brandnetel…) en een minder ruige
variant met opvallend veel Gevlekte aronskelk, Slanke sleutelbloem e.a.

(opname 10 – bestand 3c)
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Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik
Concreet gaat het hier om type I4, een derivaatgemeenschap met Amerikaanse eik die vaak als
dominante soort optreedt. In het Sint-Pietersbos is dit het geval in bestand 2f. Echter ook in
bestanden 1a en 5d, een lorkenaanplant, wijst de typering in deze richting. Verder komt het type
voor als bijmenging in 4e. Bestand 4c is in praktijk een beukenbos maar vertoont karakteristieken die
op dit bostype wijzen (cf. opname).
De flora en vegetatiekarakteristieken worden verderop besproken.

I4_DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik
(9190 - Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten)

Het gaat hier om een derivaatgemeenschap, die als verarmde vorm van het Dennen-Eikenbos gezien
wordt. In de praktijk gaat het vaak om relatief soortenarme opnames welke meestal wel minstens
aanleunen bij de zuurdere bostypes. Bestand 4c vormt daarvan een voorbeeld, hoewel het
gedomineerd wordt door Beuk! Enige omzichtigheid bij de interpretatie van dit type in dit
bosdomein is dan ook gewenst.

(opname 19 – bestand 4c)
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Aanplanten
Bestand 5e omvat een relatief recente aanplant van loofhout. De aanplant in 5c is dan weer een stuk
ouder en omvat zowel loof- als naaldhout (Lork, Zoete kers…). Tevens werd er in 5c langere tijd
geleden een deel gekapt waardoor er actueel spontane opslag voorkomt.

Rogisterecogram
Het rogister-ecogram voor de vegetatie-opnamen wordt gepresenteerd in Figuur 3-22. Daarbij
werden, via verschillende kleuraanduidingen, de opnamen per bostype(cluster) geklasseerd (zoals
bepaald via ‘Bostypologie’, en vervolgens verfijnd/gecorrigeerd via expert judgement). Duidelijk is
dat de typetoewijzingen betreffende bostype ‘I4 – DG Dennen-Eikenbos met dominantie van
Amerikaanse eik’ (bestanden 2f en 4c) problematisch zijn. Men zou op basis van het ecogram veeleer
H3b, G3 of D5 kunnen vermoeden maar de relatieve soortenarmoede van de opnamen en –ingeval
2f- de dominantie van Amerikaanse eik stuurden de typebepaling richting I4. Nu is dit anderzijds voor
bestand 4c, met Struikhei vlakbij maar met Beuk als dominante soort, zeker niet onlogisch. In praktijk
zou er makkelijk meer typerend Eiken-berkenbos tot stand kunnen komen. Voor de andere opnamen
is het bepaalde bostype ook erg aannemelijk op basis van hete ecogram, al betreft ‘G3 - EssenEikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie’ zeer waarschijnlijk een overgangsvorm
tussen ‘G2b - Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met Brede stekelvaren’ en meer
uitgesproken ‘G3 - Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie’.
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Figuur 3-22: Weergave van het Rogisterecogram, met bijhorende details inzake mR, mN, mF.

Om dit ecogram te bekomen, gebruikte Rogister overigens de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N
(stikstofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype in een tweedimensionele ruimte te plaatsen die
de ecologische positie van de abiotische factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid van de
bodem (is gerelateerd met de humuskwaliteit) duidelijk maakt. De bekomen gemiddelde
Ellenbergwaarden per proefvlak worden uitgezet in het Rogister-ecogram met als referentie (de
zwarte lijnen) een overlay van de bosinventarisatietypologie. Voor de classificatie van de
bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik gemaakt van de verwachtschap op basis
van de Ellenberggetallen (Ecologische VerwantschapsCoëfficiënt of EVC). De ecogrammen worden
opgesteld op basis van de gemiddelde Ellenberggetallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en
stikstof (mN) voor elk bostype. Deze parameters geven een indicatie van de vochttoestand en de
humuskwaliteit of de snelheid waarmee de humus wordt afgebroken zodat de ecologische plaats van
elke plantenopname ten opzichte van deze twee omgevingsfactoren duidelijk wordt. Naast deze
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positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bodemvocht, geeft
deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de Vlaamse bostypes
(Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de begrenzing van de ecologische
zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze afgebakende zones mogen niet als absolute
grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er een overgangszone tussen het ene en
het andere bostype. Voor sommige opnames met een belangrijk aandeel aan storingssoorten waarvoor geen gewogen Ellenbergwaarden berekend kunnen worden - kan het voorkomen dat de
punten in de grafiek een uitbijter vormen en buiten de ecologische zones (volgens de bostypologie)
terechtkomen. De begrenzing van de ecologische gebieden in het ecogram komt overeen met de
volgende bostypes:

BQ Betulo-Quercetum

UFaln Ulmo-Fraxinetum alnetosum

FQ Fago-Quercetum

PF Pruno-Fraxinetum

SC Stellario-Carpinetum

CA Cirsio-Alnetum

MF Milio-Fagetum

FA Filipendulo-Alnetum

EC Endymio-Carpinetum

CEA Carici elongatae-Alnetum

PC Primulo-Carpinetum

LQ Lysimachio-Quercetum

UFtyp Ulmo-Fraxinetum typicum
Figuur 3-23: mRxmN/mF-Ecogram met de gebruikte afkortingen
In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt
bekomen uit het product van de zuurtegraad (mR) en de stikstofgraadklasse (mN) of dus
voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar mull (zie Tabel 3-16).
Er bestaat een sterke correlatie tussen mR.mN en de humuskwaliteit. Er werd dan ook een
schaalverdeling (mR x mN) opgesteld met de grenswaarden voor elk humustype (Tabel 3-16).

Tabel 3-16: Schaaldverdeling van mRxmN met een indeling in humustypen
mR x mN

Benaming humustype

< 3.0

Mor (heide – mor : Ericacae)

3.0 – 6.4

Mor (andere dan heide – mor)

6.4 – 14.4

Moder

14.4 – 18.2

Mull – moder

18.2 – 23.0

Zure mull

23.0 – 27.5

Typische mull

> 27.5

Aktieve mull

Tabel 3-17: Gewogen gemiddelde Ellerberggetallen met de benaming van de vochtklasse
mF

Benaming vochtklasse
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< 1.5

Xerofiel

1.5 – 2.0

Xeroclien – xerofiel

2.0 – 2.5

Xerofiel – xeroclien

2.5 – 3.5

Xeroclien

3.5 – 4.0

Mesofiel – xeroclien

4.0 – 4.5

Xeroclien – mesofiel

4.5 – 5.5

Mesofiel

5.5 – 6.0

Hygroclien – mesofiel

6.0 – 6.5

Mesofiel – mesofiel

6.5 – 7.5

Hygroclien

7.5 – 8.0

Hygrofiel – hygroclien

8.0 – 8.5

Hygroclien - hygrofiel

8.5 – 9.5

hygrofiel

Tabel 3-18: Gewogen gemiddelde Ellerberggetallen met de benaming van de zuurtegraadklasse
mR

Benaming zuurtegraadklasse

< 1.5

Acidofiel

1.5 – 2.0

Acidoclien – acidofiel

2.0 – 2.5

Acidofiel – acidoclien

2.5 – 3.5

Acidoclien

3.5 – 4.0

Neutroclien –acidoclien

4.0 – 4.5

Acidoclien – neutroclien

4.5 – 5.5

Neutroclien

5.5 – 6.0

Basiclien – neutroclien

6.0 – 6.5

Neutroclien – basifiel

6.5 – 7.5

basifiel

Tabel 3-19: Gewogen gemiddelde Ellerberggetallen met de benaming van de stikstofklassen
mN

Benaming stikstofklasse

< 1.5

Uiterst zwakke nitrificatie

1.5 – 2.5

Uiterst zwakke tot zwakke nitrificatie

2.5 – 3.5

Zwakke nitrificatie

3.5 – 4.5

Zwakke tot matige of normale nitrificatie
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4.5 – 5.5

Matige of nitrificatie

5.5 – 6.5

Matige of normale tot sterke nitrificatie

6.5 – 7.5

Sterke nitrificatie

7.5 – 8.5

Zeer sterke nitrificatie

8.5 – 9.5

Uiterst sterke nitrificatie

3.3.4.3 Actuele vegetatie (Tansley-opnamen)
Soortenarm cultuurgrasland
Het betreft concreet twee weilanden (1e en 5a) die begraasd worden door paarden en runderen.
Beide graslanden hebben een verschillende samenstelling. Het weiland in 5a wordt gedomineerd
door Fioringras, Engels raaigras en Witte klaver. Her en der komt Ridderzuring, Grote brandnetel of
Waterpeper voor. De meest noemenswaardige soorten zijn Slanke sleutelbloem (in de rand aan het
bos), Beekpunge en Donkersporig bosviooltje.
De dominante soorten in bestand 1e zijn daarentegen Engels raaigras en Ruw beemdgras. Zachte
dravik is abundant en gestreepte Witbol frequent. Interessantere soorten, die verwijzen naar een
minder voedselrijk verleden, duiken hooguit sporadisch op: Herfstleeuwentand, Gewone veldbies,
Reukgras, Tijmereprijs… Veel van deze soorten komen enkel nog in de rand voor alwaar ook
bepaalde bosflora voorkomt.

Zuur struisgrasgrasland
Het gaat hier om een door bos omringd open grasland (5b) gedomineerd door Fioringras en
Tweetoppig struisgras. Pitrus is veel voorkomend op dit verstoord stuk grond. Ook Pilzegge is erg
frequent. In de randzone tegen de barondreef komt een braamstruweel met opslag voor. Een
populatie Japanse duizendknoop is er in uitbreiding.
Tot de vermeldenswaardige soorten behoren verder nog Hazezegge, Veldrus (ook voorkomend in
grasland tussen 4e en 6a), Biezenknoppen, Adelaarsvaren, Gewone brunel, Valse salie. Verder ook
soorten van vochtigere bodems zoals Gewone kattenstaart, Wolfspoot, Knopig helmkruid.

(verbossende) kapvlakte
De kapvlaktes in het Sint-Pietersbos worden enerzijds ingenomen door vegetaties gedomineerd door
Adelaarsvaren (1d), anderzijds (5c) door Struisgras gedomineerde vegetaties met houtige opslag
(veel Ruwe berk). In dit laatste bestand is de aanwezigheid van soorten zoals Wilgenroosje, Valse
salie, Gewone brem, Kale jonker of Jacobskruiskruid erg beperkt. Biezenknoppen komt wel frequent
voor.

Open water / moeraszone
Bestand 3d bestaat uit een kleine vijver met een klein stenen gebouw op de boord. Op de NO-oever komt heel
beperkt een grote zeggenvegetatie voor met Moeraszegge. De poel die in het W afgegrensd is door een dam en
via rioolbuizen in verbinding staat met de ‘centrale bronbeek’, wordt verder omringd door spontane opslag,
hakhout en deels ook een naaldhoutaanplant. Naar verluid werd de poel enkele decennia geleden gecreëerd of
minstens heraangelegd, en zou er zelfs sprake zijn dat er in die periode afval werd gedumpt.
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3.3.5

Flora

3.3.5.1 Historische waarnemingen
Floristische waarnemingen afkomstig uit het huidige Sint-Pietersbos zijn uiterst beperkt of haast
onbestaande. Een raadpleging van de florabank, op kilometerhokniveau, maakte duidelijk dat er
(wellicht) maar een beperkt aantal gegevens zijn die afkomstig zijn uit dit bosgebied (of de nabije
omgeving). Daar zal het gegeven van (eertijds) strikt privaat domein niet vreemd aan zijn. Voor het
kilometerhok dat de Kanarieberg omvat (dus incl. deel Muziekbos) worden volgende
noemenswaardige soorten opgegeven (uit jaren ’80): Struikhei, Bleke zegge, Muurhavikskruid, Grote
veldbies, Wilde mispel, Bosgierstgras, Zwarte bes en Paarbladig goudveil. Voor aanpalend
kilometerhok ten O wordt ook nog Kleine maagdenpalm vermeld.
Uitgenomen Zwarte bes, Bosgierstgtras en Muurhavikskruid werden alle genoemde soorten
aangetroffen in het Sint-Pietersbos. Terwijl Boshavikskruid uiterst lokaal voorkomt, lijkt
Muurhavikskruid alvast niet tot de voorkomende soorten te behoren. Hetzelfde geldt voor Zwarte
bes (ook Rode bes is slechts uiterst beperkt aanwezig). Van Bosgierstgras kan gesteld worden dat ze
mogelijks nog wel voorkomt, maar dan erg beperkt.

3.3.5.2 Bijzondere soorten
We geven hierna een overzicht van alle voorkomende Rode Lijstsoorten of anderszins
vermeldenswaardige taxa. We verwijzen expliciet naar bijhorende verspreidingskaarten.

Bronbossoorten
Tot de meest typerende bronbossoorten in het Sint-Pietersbos behoren Reuzenpaardenstaart,
Paarbladig goudveil en Slanke zegge. Indien we tevens het wat afwijkende patroon van Hangende
zegge mee beschouwen dan kunnen we globaal stellen dat het hoofdareaal van deze soorten in het
bosdomein zich vooral uitstrekt van het Z-punt, zo langsheen de westelijke Trochbeek in N-richting
(kaart 27 in bijlage). Er komen drie belangrijke concentraten van bronbossoorten voor: in 1d in/langs
de Trochbeek, in 2b in laaggelegen zone waarin ook vrij veel Dotterbloem en tot slot relatief hoog –
op de valleiflank nabij een kleilens- in bestand 2e. Ter plaatse komen dan minstens drie soorten
samen voor. Overige vindplaatsen betreffen een of slechts twee soorten op korte tot zelfs
aanzienlijke afstanden van elkaar. Slanke zegge werd slechts op één enkele plaats gevonden. Tussen
bestand 3a en 3b in komt opvallend veel Reuzenpaardenstaart voor op het pad, niet in het eigenlijke
bos (cf. dynamiek pad).

Oud-bosflora / voorjaarsbloeiers
In tegenstelling tot de typerende bronbossoorten bevinden de meest bijzondere voorjaarsbloeiers
(met name Kleine maagdenpalm, Witte klaverzuring, Heelkruid, Gevlekt longkruid, Eenbes,
Sneeuwklokje, Wilde narcis, Grote keverorchis, Slanke sleutelbloem, Gevlekte aronskelk) zich veel
nadrukkelijker aan de O-rand, t.h.v. de Sint-Pietersbosbeek, en strekken zij zich langs de Trochbeek
slechts beperkt uit. Een uitzondering hierop vormen de bestanden 3c (alwaar zowel Grote
keverorchis (N=100) als Eenbes (N=200-250) voorkomen) en 2b (met enige vindplaats van Heelkruid,
N=1). Eenbes komt ook in bestand 2c terug (N=320). De enige soort met een sterk afwijkend patroon
is Wilde narcis (N= >100, code ‘e’) dewelke alleen aangetroffen werd in bestand 1d (nabij 3b – zie
Kaart 10 in bijlage). Overige populaties Narcis lijken enkel cultivars te bevatten. In het Sint-Pietersbos
komen overigens meerdere tuinintroducties voor (zie verder).
Wat de meer algemene soorten Wilde hyacint en Bosanemoon aangaat, kunnen we stellen dat zij
globaal een veel ruimere verspreiding kennen en slechts ten dele dit van voorgaande soorten volgen
(kaart 28-29 in bijlage). Duidelijk is dat beide taxa de hoger gelegen delen in het algemeen mijden
(zowel NW als centrale deel).
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Overige vermeldenswaardige soorten
Beknopte toelichting voor volgende taxa (zie kaart 30, bijlage):
Grote veldbies beperkt zich tot enkele vindplaatsen in 1d (meestal met erg weinig exemplaren, maar
daarop vormt de locatie in het uiterste W een uitzondering).
Bleke zegge en Struikhei komen kennelijk enkel op de hoge, zure toppen voor van 4d respectievelijk
4c/e.
e

Fraai hertshooi vooral gezien in 4b (vooral verstoorde delen), maar lokaal ook in 4 .
Aardbeiganzerik blijkt opvallend vaak voor te komen in het Z-gedeelte (2c-d-e). Het is niet
uitgesloten dat de soort ook elders nog (beperkt) voorkomt.
Spekwortel werd uitsluitend aangetroffen in 4a.
Bosroos vooral nabij 4a/2e.
Het is bekend op basis van gegevens uit de florabank dat ook Bosgierstgras hier zou moeten
voorkomen. De soort kon in 2013 echter niet worden gesignaleerd,

Mispel
Mispel is goed vertegenwoordigd in dit bosdomein (Kaart 31 in bijlage). Hoofdzakelijk komt de soort
voor in bestand 1d. Zeer beperkt nog in 3a, 4e en 2e. De soort komt niet zelden voor op steilkantjes
langs paden en op plekken waar kap/verstoring tot open, relatief lichtrijke plaatsen geleid heeft (cf.
kapvlakte in 1d). Het Sint-Pietersbos telt ruim 110 exemplaren van deze boeiende soort die in een
publicatie ooit bestempeld werd als “uit tuinen ontsnapt in het Muziekbos”.

Overige autochtone bomen en struiken (incl. Braam)
Rode kornoelje in bestand 2c, Gelderse roos in 2b, 2f, 3b, 4a en 4e. Tweestijlige meidoorn komt voor
langs de Trochbeek en het is niet uitgesloten dat hier ook kruisingen voorkomen (cf. 1d / 2a).
Ook Haagbeuk is vermeldenswaardig (zie ook beperkte haagstructuur in N en Z).
Er werden verder een 12-tal taxa uit het genus Rubus genoteerd. De meeste van die microspecies
komen slechts op een beperkt aantal plekken voor (bv. Rubus nessensis, R. gratus, R. sulcatus). Het
overgrote deel van het Sint-Pietersbos wordt gedomineerd door een taxon dat tot de Corylifolii
behoort en verder geen naam heeft. Wellicht heeft het taxon kunnen profiteren van de
(herhaaldelijke) kappingen en daaropvolgende herbebossingen om een relatief dominante positie te
verwerven. Tot slot werd ook Framboos talrijk waargenomen in diverse bospercelen.

3.3.5.3 Invasieve exoten
We verwijzen naar Figuur 3-24 (cf. kaart 32, bijlage).
-Laurierkers: hoewel hier en daar reeds actief Laurierkers werd verwijderd (beperkt) komt de soort
toch nog her en der voor. Meestal gaat het om 1-2 exemplaren. Vaak gaat het om vrij jonge
exemplaren wat er op wijst dat bestrijding dringend gewenst is om te voorkomen dat de soort zich
nog verder zou uitbreiden.
-Japanse duizendknoop: in 5b is er een beperkte aantasting. In bestand 3c is de situatie ernstiger:
tientallen exemplaren staan er in bosjes langs het pad dat richting kasteelpark loopt. Bestrijding
dringt zich op om verdere aantasting van waardevolle zones te vermijden.
-Reuzenberenblauw: beperkt in 3c.
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-Sneeuwbes: beperkt in 3c
Tot slot zijn er nog enkele geïsoleerde vondsten van tuinplanten e.a.: bv. Perzikbladig klokje, Akelei,
Vrouwenmantel (Alchemilla mollis), Cichorei, Narcis, Italiaanse aronskelk. Meestal een enkel
exemplaar.

Figuur 3-24: Aangetroffen exoten.

In conclusie lijkt het er vooral op dat, uitgenomen voor Laurierkers (die erg verspreid voorkomt), de
bestanden 3c, 5b en 4b [deel palend aan 5b] niet enkel voor de invasieve soorten maar ook voor
genoemde tuinplanten door directe menselijke invloeden het meest aangetast zijn. Vrouwenmantel
(N=1) werd echter aangetroffen in bestand 4e, op een steil pad dat naar 2f leidt.

3.3.6

Fungi en myxomyceten
Gedurende 2013 werd met regelmaat het Sint-Pietersbos bezocht, vaak exclusief voor fungi. Een lijst
van meer dan 550 taxa kon worden samengesteld. De verhouding tussen de verschillende groepen
fungi is als volgt:

2250923003 Opmaak van een uitgebreid beheerplan voor bosreservaat ‘Sint-Pietersbos’ in
Ronse

60

Fungi : verdeling (tax. groepen)
2
10
40

13

ascomyceten
151

deuteromyceten (> ascomyceten)
basidiomyceten (excl. Roesten/branden)
basidiomyceten (Roesten/branden)
myxomyceten

60
269

oomyceten
zygomyceten

Er konden aardig wat basidiomyceten en ascomyceten genoteerd worden. Het aandeel
slijmzwammen vormt een onderschatting gezien voor deze groep relatief minder nadrukkelijk werd
geïnventariseerd. Het aandeel Hyphomyceten, roesten e.a. (microfungi) is dan weer relatief goed
vertegenwoordigd doordat bijzondere aandacht hieraan werd besteed.
Hierna worden gegevens overzichtelijk gepresenteerd in Tabel 3-20 maar aangegeven UFK-klassen
slaan op situatie in Nederland (NL) terwijl de Rode Lijst deze van Vlaanderen betreft (echter slechts
partim).
Onder de Myxomyceten kon wel Dwerggoudbolletje genoteerd worden (1d). Dit laatste bestand
herbergt meerdere bijzonderheden of tenminste niet al te alledaagse taxa (zie kaart 33, bijlage). We
noemen ook Chromocyphella muscicola die op mossen (op Beuk) voorkomt en verder nog bekend is
van Zoniënwoud (hoewel laatste 2-3j meerdere vindplaatsen ontdekt werden). Het onecht zwart
beukenschorsschijfje is allicht tevens een (onterecht?) weinig genoteerd taxon. Een toch wel
zeldzame en indicatieve soort die hier voorkomt is Haagbeukboleet, op een stuk dat overigens
relevant is voor andere symbionten, zoals Grofplaatrussula en andere Russula’s. Enkele bijzondere
Russula’s die elders aangetroffen werden (2e, 4e, 5c) zijn Braakrussula en Honingrussula, beide RLsoorten. Bijzonder noemenswaardig is ook de Gele stekelzwam in 4e, aan de bosrand (opnieuw een
RL-soort). Bestand 2b is het enige waar ‘Gewone anemonenbekerzwam’ (in NL bedreigd!)
aangetroffen werd, niettegenstaande Bosanemoon toch een ruime verspreiding kent in dit
bosdomein. De Gewone blauwe korstzwam (foto) werd dan weer in 2d aangetroffen, op een tak die
boven de Sint-Pietersbosbeek hangt. Meerdere zeldzaamheden komen nog hier en daar voor maar
het valt wel op dat (grotere) bestanden zoals 1d, 3a of 4e ook meer bijzondere taxa herbergen – voor
zover tenminste na één jaar inventarisatie al enige uitspraak in die richting gedaan zou kunnen
worden.
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Tabel 3-20: Aangetroffen soorten fungi en myxomyceten per bestand.

We verwijzen tot slot naar Kaart 33 in bijlage voor een verspreidingsbeeld van enkele van de meest
merkwaardige taxa. Daar valt uitdrukkelijk op dat de W-/Z-/O-flanken bijzonder interessant zijn, in
tegenstelling tot gans het centrale deel. Daar zal de relatieve verscheidenheid aan houtige gewassen
en kruidige vegetatie (+ vochtgradiënten van nat naar droog) ter plekke zeker voor iets tussen zitten
(cf. habitatvariatie). Tot slot is bv. in centraal gelegen bestanden 4b/4e ook het aandeel dood hout
vrij beperkt te noemen.

3.3.7

Mossen en lichenen
Deze groep werd op de vegetatie-opnamen na niet onderzocht in het Sint-Pietersbos,
niettegenstaande mogelijks interessante soorten. Als toevallige waarneming kon alvast
Hamsteroortje (Normandina pulchella) op Gewone es worden genoteerd.
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3.3.8

Fauna

3.3.8.1 Vogels
De inventarisatie van de avifauna gebeurde d.m.v. uitgebreide territoriumkartering. Zo werden
tijdens de inventarisaties in 2013 ca 1500 unieke avifauna-waarnemingen verzameld binnen het SintPietersbos en nabije omgeving (zie kaart 34, bijlage).
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen soorten, een schatting van
de aantallen per soort en een aanduiding van de vastgestelde broedzekerheid per soort. Tevens
wordt aangegeven wat de rode lijst status is van deze soorten en of ze al dan niet een
beschermingsstatus hebben in kader van de Europese Vogelrichtlijn. Bij de zeer algemene soorten is
een ruimere schatting van het aantal broedparen opgenomen, de focus lag op de minder courante
soorten. Een aantal soorten zijn niet met zekerheid als broedvogel binnen het Sint-Pietersbos
vastgesteld maar komen net aangrenzend het bos wel voor of in de nabije omgeving. Deze worden
onderaan de tabel afzonderlijk weergegeven.
Voor wat betreft de hoogst vastgesteld broedzekerheid hanteren we volgende categorieën:
•

1: mogelijke broedvogel

•

2: waarschijnlijke broedvogel

•

3: zekere broedvogel

We verwijzen hiervoor naar de soortenhandleiding van het project Vlaamse Broedvogelatlas 20001
2003, waar de verschillende broedzekerheidscategorieën verduidelijkt worden .
Voor de Rode Lijst hanteren we volgende aanduiding:
•

N = momenteel niet bedreigd

•

B = bedreigd

•

K = kwetsbaar

•

A = achteruitgaand

Tabel 3-21: Overzicht broedvogels Sint-Pietersbos 2013

Appelvink
Boomklever
Boomkruiper
Bosrietzanger
Bosuil
Buizerd
Ekster
Fazant
Fitis
Gaai
Glanskop
Goudhaan
Goudvink

1

Raming aantal
broedparen
1
12 - 16
15 - 20
1
2-3
1
2
5
1-2
3-5
7 - 10
min. 4
1

Broedzekerheid
2
3
3
1
3
3
3
3
2
2
3
2
1

Rode
lijst
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B

Opmerkingen

http://www.inbo.be/docupload/877.pdf
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Raming aantal
broedparen
1
2

Broedzekerheid
2
2

Rode
lijst
N
N

Groene Specht
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Lijster
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Kauw
Kleine Bonte Specht

3-4
2-3
5-8
1
min. 3
10 - 15
30 - 40
min. 1
2

3
2
3
2
3
3
3
3
3

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Koolmees
Kuifmees
Merel
Middelste Bonte
Specht
Pimpelmees
Putter

30 - 40
2
30 - 40
1

3
2
3
1

N
N
N
O

30 - 40
1?

3
2

N
N

Roodborst
Sperwer

15 - 20
1

2
1

N
N

Spreeuw

min. 1

3

N

Staartmees
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vink
Winterkoning
Zanglijster
Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwartkop

min. 2
35-45
6-7
10 - 15
35 - 45
9 - 15
10 - 15
2-3
35 - 45

3
3
2
2
2
2
3
3
3

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Broedvogel in de nabije omgeving
Patrijs
-

1

K

Torenvalk

-

1

N

min. 1

1
3

N
N

Grasmus
Grauwe Vliegenvanger

Witte Kwikstaart
2
Wespendief

2

Opmerkingen

1 extra koppel net ten zuiden van het
boscomplex

1 extra koppel net ten zuiden van het
boscomplex

geen kolonie meer aangetroffen in
bestand 1a
broedzekerheid laag, enkel adult in
broedbiotoop
slechts 1 zeker bezet nest aangetroffen
in spechtenholte

1 koppel aanwezig op akkers ten
oosten van bos
regelmatig jagend in de omgeving van
het bos
geen zekerheid omtrent broedlocatie

Enkel de wespendief behoort tot de bijlage 1 lijst van de Vogelrichtlijn
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Raming aantal
broedparen
min. 1

Broedzekerheid
3
2

Rode
lijst
N
B

Geelgors

min. 1

2

B

Grasmus
Kneu

1

2
2

N
A

Turkse Tortel
Boompieper

Opmerkingen

enkel t.h.v. bosaanplant ten noorden
van het bos
enkel t.h.v. bosaanplant ten noorden
van het bos
enkel waargenomen in bosaanplant ten
noorden

We bespreken hier de schaarse/rode lijst soorten afzonderlijk
Boompieper
De boompieper werd tijdens de broedvogelinventarisaties éénmaal zingend waargenomen, in de
jonge aanplantingen ten noorden van het Sint-Pietersbos, net buiten de grenzen van het
onderzoeksgebied. Nadien werd de vogel nog meermaals baltsend waargenomen
(www.waarnemingen.be). Tussen 20/04 en 15/05 werd de soort dan ook geregeld baltsend
waargenomen waaruit we met zekerheid een territorium kunnen afleiden. De waarnemingen laten
evenwel niet toe om te spreken van een zeker broedgeval. Op Vlaams niveau komt de soort
voornamelijk voor in de Kempen. In de rest van Vlaanderen is de soort erg schaars en de soort
3
broedde de laatste 10-15 jaar wellicht niet meer in de ruime regio van het Sint-Pietersbos . Het
voorkomen van de soort hangt er actueel samen met de bosaanplant / halfopen omgeving op de
helling ten noord/noordwesten van het eigenlijk bos. De omstandigheden zijn er actueel uitstekend,
maar naar mate de bosaanplant verder zal doorgroeien zal de soort wellicht snel terug verdwijnen.
Geelgors
De geelgors werd, net als de boompieper, een aantal maal baltend/zingend waargenomen in de
halfopen, verboste helling ten noorden/noordwesten van het Sint-Pietersbos. Deze bosuitbreiding
behoort niet tot het onderzoeksgebied, maar grenst er wel aan. De soort kwam er waarschijnljik tot
broeden. De geelgors is actueel bedreigd en de aantallen gaan nog altijd sterk achteruit. Als typische
soort van kleinschalige cultuurlandschappen profiteert de soort actueel van de huidige situatie ten
noorden van het Sint-pietersbos, net zoals voor de boompieper zal dit hier een tijdelijke situatie zijn
naarmate de bosontwikkeling zich verder doorzet in deze zone.
Glanskop
Hoewel de glanskop een vrij talrijke broedvogel is in Vlaanderen, is het wel de minst
vertegenwoordigde mezensoort. In de Vlaamse Ardennen zijn glanskoppen wel een zeer courante
verschijning met lokaal vrij hoge dichtheden. Dit was ook het geval in het Sint-Pietersbos waar de
soort met heel wat koppels zeker tot broeden komt.
Goudvink
De goudvink is een vrij schaarse broedvogel die beperkt is tot enkele 100en paren. Maar de soort is
vrij moeilijk te inventariseren en het kan een vrij groteinventarisatie-inspanning vereisen om de
soort vast te stellen, onder meer door hun heimelijke en stille gedrag tijdens de broedperiode.
Binnen de contour van het onderzoeksgebied werd de soort niet vastgesteld, wel was er één
waarneming (www.waarnemingen.be) langs de rand van het bos. Opnieuw was dit in de recente
bosaanplant ten noorden van het eigenlijke boscomplex.

3

Melding Dhr. Dirk Verroken
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Kneu
De kneu komt niet voor binnen het onderzoeksgebied, maar wellicht broedt wel een koppel in / nabij
de aangrenzende bosontwikkeling in het noordwesten. Deze soort is vrij zeldzaam geworden en op
de Rode Lijst aangegeven als achteruitgaand.
Middelste bonte specht
De middelste bonte specht is in Vlaanderen een zeldzame broedvogel, die weliswaar aan een
opmerkelijke opmars bezig is. De soort werd op de Rode Lijst nog aangeduid als onregelmatige
broedvogel, maar sinds 2004 is er duidelijke toename van de soort waardoor de soort nu een
regelmatige broedvogel geworden is in Vlaanderen (weliswaar nog lokaal en vrij zeldzaam). Binnen
het Sint-Pietersbos werd de soort aangetroffen in het oostelijk gedeelte. De soort werd enkel in het
vroege voorjaar waargenomen. De soort werd nadien niet meer waargenomen, wat erop kan wijzen
dat het een geïsoleerd exemplaar was, dat zich nadien verplaatst heeft. De soort heeft een voorkeur
voor eikenbestanden, zowel zomereik/wintereik als Amerikaanse eik. Zonbeschenen, zuidgerichte
hellingen met eik(-haagbeuk) zijn optimaal voor de soort. Binnen het Sint-Pietersbos zijn de
oostelijke bestanden met Amerikaanse eik de zone met hoogste potenties voor de soort. De
kathedraalbestanden met quasi uitsluitend beuk hebben weinig potenties.
Patrijs
De patrijs werd enkel waargenomen op de akkerpercelen ten oosten van het Sint-Pietersbos, in de
zone die niet tot het onderzoeksgebied behoort.
Wespendief
De wespendief is traditioneel een vrij moeilijk te inventariseren soort, gezien deze in het
broedseizoen zeer onopvallend kan zijn en broedlocaties dan ook moeilijk te achterhalen zijn. De
soort kwam voor in de omgeving van het Sint-Pietersbos, maar er waren in 2013 slecht occasioneel
een aantal waarnemingen. Gelet op de intensiteit van de inventarisaties is het eerder waarschijnlijk
dat de soort niet in het Sint-Pietersbos broedde, maar ergens in de omgeving bvb. Muziekberg.
Waarnemingen in de omgeving van rondvliegende vogels met honingraten in de klauwen duidden op
een broedgeval, doch de locatie kon niet achterhaald worden.

Globaal bleef de aangetroffen soortendiversiteit iets onder de verwachtingen. Het waren
voornamelijk algemenere en ook wel te verwachten soorten die binnen het boscomplex tot broeden
kwamen. Een aantal mogelijk te verwachten soorten van grotere en oudere boscomplexen zoals de
4
zwarte specht of havik werden in 2013 niet waargenomen in het gebied . Andere soorten die in een
dergelijk boscomplex met kathedraalbeukbestanden kunnen voorkomen zijn bvb. fluiter of bonte
vliegenvanger. Beide soorten blijken evenwel vrij schaars te zijn als broedvogel in westelijk
Vlaanderen.
We kunnen wel besluiten dat de dichtheden van de te verwachten soorten in het Sint-Pietersbos vrij
hoog zijn. Voornamelijk de aantallen boomklever waren hoog. Ook de boomkruiper en glanskop
waren vrij talrijk. Naast de klassiek bosvogels waren er meerdere koppels groene specht aanwezig en
was ook de grote bonte specht goed vertegenwoordigd. Globaal zijn de aantallen wellicht te linken
aan een vrij oude, volwassen bossamenstelling
De dichtheden van heel wat soorten situeren zich in voornamelijk in de overgangszones, zoals ook te
verwachten is uit de gekende biotoopkeuze van het merendeel van deze soorten. Het centrale
gedeelte van het Sint-Pietersbos, de bestanden met de hoogste beukenbestanden (vnl. centrale deel
van bestand 3a, 4b en delen van de omliggende bestanden ) kennen vrij weinig ondergroei en zijn
4

Ook buiten de inventarisaties voor dit beheerplan zijn geen meldingen van beide soorten in de omgeving gekend. In het
verleden werden beide soorten wel al in de omgeving gesignaleerd
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voor heel wat vogelsoorten dan ook minder aantrekkelijk. De overgangszones met gevarieerde
ondergroei in het volledige westen/zuidwesten, met meer lichttoetreding kennen een duidelijk
hogere dichtheid. Ook de half open structuren in het noordoosten (bestanden 3c, 3c, maar ook 5c en
de zuidoostelijk hoek van het bos) zijn globaal aantrekkelijker voor avifauna. Gelet op de vrij
belangrijke aanwezigheid van holtes in de bomen (alsook in staand dood hout) zijn heel wat
holenbroeders in het bos aanwezig. Dit vertaalt zich onder meer in goede dichtheden van soorten
zoals boomklever, boomkruiper, holenduif en de verschillende soorten mezen. Ook de spechten zijn
met 4 soorten goed vertegenwoordigd, hoewel de middelste bonte specht slechts in het vroege
voorjaar kon waargenomen worden.
Het instellen/behouden van een hakhout beheer in de oostelijke/noordoostelijke bestanden (3e, 3c)
is wenselijk voor de soorten van halfopen omgeving. Bestand 5a (actueel akker) leent zich uitstekend
tot het instellen van een verbossingsperceel, wat naar avifauna toe een veel hogere waarde met zich
mee zal brengen dan uniforme bosaanplant zoals bvb. bestand 5e actueel is.
Heel belangrijk is een grotere aandacht voor de overgangszone tussen bos-open gebied (i.c weiland
of akker). Deze zones ontbreken actueel bijna volledig waardoor een zeer scherpe begrenzing
ontstaat ter hoogte van de bosrand. Het laat zich duidelijk opmerken dat de gevarieerde, halfopen
situatie ter hoogte van de bosaanplant (voormalige zandgroeve) ten noorden van het gebied, voor
heel wat vogelsoorten zeer aantrekkelijk is als foerageer/broedgebied. De scherpe begrenzing van de
percelen laat een verdere ontwikkeling actueel niet toe, waar mogelijk is een aanplant van brede
struikengordel in de toekomst zeker aangewezen. Dit ontbreekt actueel ook in het recent
aangeplante bestand 5e
Daarnaast is het belangrijk om de rust in het gebied zo veel mogelijk te bewaren, i.f.v.
verstoringsgevoelige soorten waaronder bvb. de wespendief.
Op Kaart 14 in bijlage worden de aangetroffen Rode Lijst soorten (= alle categorieën m.u.v.
momenteel niet bedreigd) weergegeven.

3.3.8.2 Zoogdieren
Gezien er tijdens het onderzoek extra aandacht was voor vleermuizen bespreken we deze groep
afzonderlijk en wordt eerst verder ingegaan op de andere soorten zoogdieren.
Voor wat betreft de zoogdieren kunnen we ons baseren op een aantal bronnen: databank carnivoren
5
INBO, onderzoek INBO , informatie WBE, anekdotische meldingen ANB, resultaten eigen onderzoek,
cameraval-onderzoek ANB 2013. We geven hier een kort overzicht van de diverse soorten in de
omgeving van het Sint-Pietersbos.
Voor wat betreft de roofdieren is het, gelet op de territorialiteit en de grote oppervlakte van
territoria van deze soortengroep is, noodzakelijk om dit aspect ruimer te zien dan enkel het SintPietersbos zelf.
Vos
De vos is tegenwoordig (terug) algemeen verspreid in het studiegebied. Tijdens het veldonderzoek in
2013 werden 2 bewoonden burchten aangetroffen. In één van deze kon het aantal jonge vossen
bepaald worden op 3, toen deze spelend te zien waren tijdens het veldwerk. De vos bleek verder
zeer algemeen te zijn en werd frequent waargenomen tijdens het veldwerk.
Steenmarter
De steenmarter werd een aantal maal vastgesteld door het gebruik van cameraval. Ook in het
recente verleden waren er al een aantal waarnemingen van de soort in de omgeving, waaronder ook
een aantal verkeersslachtoffers ter hoogte van de N48 – Ninoofsesteenweg.
5

Kartering historische en potentiële (dassen)burchten Sint-Pietersbos , Jan Gouwy, INBO, 2011
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Figuur 3-25: Steenmarter vastgesteld via cameraval – Sint-Pietersbos (zie kaart 35, bijlagen)
Andere marterachtigen
Van andere marterachtigen ontbreken actueel recente gegevens. Via de databank van het INBO kon
aanvullende informatie verkregen worden. Gelet op de grote territoriumgrootte van deze soorten,
kan, net als bij de steenmarter, er overlap zijn met het aangrenzende Muziekbos of andere kleinere
gebieden in de omgeving.
De boommarter werd nog niet vastgesteld in het gebied, noch in de nabije omgeving, ondanks
intussen vrij intensieve inzet van cameravallen. De dichtste Vlaamse locatie waar de soort
waargenomen werd betreft de Makegemse bossen, ten noorden van het Sint-Pietersbos. Ook langs
de Waalse zijde, ten zuiden van het gebied zijn er waarnemingen. Indien kolonisatie/verspreiding
van boommarter zich verder zet (voor zover actueel van een uitbreiding gesproken kan worden,
gezien het voorkomen van de soort nog vrij onbekend is), biedt het Sint-Pietersbos wel voldoende
potenties voor de soort (o.a. in complex met het Muziekbos) .
De das komt actueel niet meer voor in het studiegebied of nabij omgeving, althans niet als
gevestigde populatie. Zwervende individuen zijn mogelijk, gelet op de evolutie van de populatie in
bepaalde gedeelte van Wallonië, zo getuige ook de laatste melding van 2010 in de omgeving van het
Muziekbos. In het verleden kwam de soort wel voor in het Sint-Pietersbos. Ook actueel zijn op het
terrein nog resten aanwezig van burchten die in het verleden wellicht door das uitgegraven en
gebruikt geweest zijn. Voor de globale beschikbare data omtrent de aanwezigheid van
marterachtigen in en in de omgeving van het studiegebied verwijzen we naar Kaart 15 in bijlage,
waar de recente data beschikbaar bij het Instituut voor Natuur- en bosonderzoek op weergegeven
staat.
Ree
Het ree is een vaste verschijning geworden in het studiegebied. Tijdens de meeste terreinbezoeken
werd frequent (simultaan) 1-4 exemplaren waargenomen worden.
Edelhert
ANB maakt melding van de aanwezigheid van een aantal edelherten in de Vlaamse ardennen. De
dieren schijnen in de winterperiode te migreren van bos naar bos. In het Sint-Pietersbos werden er
tijdens de onderzoeksperiode (2013) geen waarnemingen verricht van de soort, noch waren er
sporen aanwezig. Het voorkomen blijft op heden wellicht vrij sporadisch.
Everzwijn
Net als het edelhert is ook het everzwijn aan een opmars bezig en ligt de kolonisatie van de bossen
van de Vlaamse Ardennen binnen de verwachtingen. In 2010 waren er enkele waarnemingen in de
omgeving en werden ook sporen waargenomen in het Sint-Pietersbos. In 2013 werden ook geen
sporen van de soort aangetroffen.
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Andere zoogdieren
Er is geen onderzoek gebeurd naar het voorkomen van muizen/spitsmuizen. Enkel bosmuis en rosse
woelmuis werden visueel waargenomen tijdens het onderzoek. Over spitsmuizen zijn er geen
gegevens gekend.
De eikelmuis komt nog op een aantal plaatsen in de Vlaamse Ardennen voor, maar deze bedreigde
soort doet het ook hier niet goed. Er zijn geen waarnemingen bekend van het Sint-Pietersbos of de
nabije beboste omgeving.
De egel werd éénmaal waargenomen tijdens het vleermuizenonderzoek. De mol komt voor in
aangrenzende weilanden en waarschijnlijk ook binnen de perimeter van het onderzoeksgebied.
Ook de haas is een regelmatige verschijning in/rond het Sint-Pietersbos, doch wellicht in vrij lage
aantallen.

3.3.8.3 Vleermuizen
Gelet op de kenmerken van het reliëfrijk en gevarieerd bosgebied (oud bos – Ferrarisbos) werd
verwacht dat de vleermuizenfauna in het Sint-Pietersbos relatief divers zou zijn, mede gezien de
aanwezigheid van verschillende bosgebieden en halfopen landschap met veel kleinschalige
landschapselementen in de ruime omgeving.
Gezien de specificiteit en het (Europees) belang van deze soortengroep is het noodzakelijk om deze
groep zoogdieren afzonderlijk te bespreken. Het detailniveau waarmee vleermuizen
geïnventariseerd kunnen worden hangt voor een groot deel samen met de geleverde inventarisatieinspanning. De detectiekans van voornamelijk zeldzamere soorten en soorten met een beperkt
sonarbereik (fluistersonar) is niet zo groot. Als er weinig dieren aanwezig zijn en deze soorten
kunnen slechts op korte afstand met batdetectoren vastgesteld worden, betekent dit dat een grote
tijdsbesteding noodzakelijk kan zijn om ze vast te stellen. Om een goed beeld te hebben van de
vleermuizen in het gebied werden 5 inventarisatierondes gehouden, aangevuld met gegevens die
6
door ANB zelf verzameld werden . Dit gezien er tot voor de opstart van het beheerplan nog geen
gegevens waren van deze soortengroep vanuit het Sint-Pietersbos.
Het onderzoek werd uitgesplitst, enerzijds werd de focus gelegd op de randzones en anderzijds werd
onderzoek verricht in de kern van de oude bosopstanden. Dit om de beschikbare tijdsinspanning zo
optimaal mogelijk te verdelen.
De randzones, met name de westelijke en (zuid)oostelijke rand van het bos, werden onderzocht i.f.v.
het mogelijk in- of uitvliegen van de bosvleermuis (nyctalus leisleri). De soort werd reeds in andere
bosgebieden van de Vlaamse Ardennen aangetroffen, waardoor er specifieke aandacht besteed
werd aan deze zeldzame soort.
De kernzones werden op eenzelfde manier geïnventariseerd, deels via rondwandelen op de paden
en deels via transecten.
De inventarisatie gebeurd door actieve batdetectie (met toestel Petterson D240x met Edirolopnametoestel + PC-analyse van opnames via Batsound-software). Tijdens de inventarisatierondes
lag de focus op het vaststellen van het voorkomen van soorten, hun jachtengebieden en waar
mogelijk bijkomend hun (kraam)verblijfplaatsen. Specifiek kraam-,zwerm- of zenderonderzoek werd
niet uitgevoerd. Tevens werd er kort nagegaan of er zich mogelijke objecten in het bos bevinden die
geschikt zijn als winterverblijfplaats (m.u.v. boomholtes).
De eerste vleermuizenwaarneming tijdens het veldwerk gebeurde reeds in februari tijdens een
verkennend terreinbezoek, waarbij een overdag rondvliegende rosse vleermuis langs de bosrand
werd waargenomen, iets wat niet ongebruikelijk is voor deze soort in het vroege voorjaar. Opvallend

6

Jean-Pierre Nicaise, 2013, transecten centrale gedeeltes Sint-Pietersbos.
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was wel dat de soort verder zo goed als niet meer waargenomen werd in het Sint-Pietersbos (m.u.v.
een onduidelijke waarneming).
Volgende soorten werden met zekerheid vastgesteld:
rosse vleermuis
gewone dwergvleermuis
watervleermuis
grootoorvleermuis (gewone/grijze)
franjestaart
Dit is vrij beperkt, de verwachtingen voor dit bosgebied waren iets hoger. Voornamelijk de aantallen
waren laag voor de meeste soorten. Dit met uitzondering van de gewone dwergvleermuis, die soms
vrij talrijk vastgesteld werd in de randzones. De centrale ‘kathedraalbestanden’ bleken vrij arm te
zijn in aantallen, maar hier werden wel de minder algemene soorten zoals de franjestaart
aangetroffen. Opvallend was dat er in de randzones geen laatvlieger noch jagende rosse vleermuizen
konden waargenomen worden, ondanks de gunstige weersomstandigheden tijdens het onderzoek
en doorheen de volledige zomerperiode.
Op kaart 36 in bijlage geven we een overzicht van de aangetroffen soorten (2013) en hun locatie
binnen het Sint-Pietersbos

Figuur 3-26: Sonogram geluidsopname time-expansion grootoorvleermuis (species)

Het bos kent zeer veel oude bomen en het aantal (zichtbare) boomholtes is er in ieder geval zeer
hoog. Dit biedt naar vleermuizen toe tal van mogelijkheden, zowel
naar kolonieplaatsen als naar overwinteringsmogelijkheden toe. Er
zijn geen andere objecten aangetroffen die vleermuizen kunnen
herbergen (in de vorm van bunkers, ijskelders, gebouwen,
ondergrondse gangen). Er is enkel een zeer kleine gemetselde
ondergrondse structuur aanwezig in het noordelijk deel van het
bosgebied (net buiten de eigenlijke perimeter van het SintPietersbos), doch deze herbergde in de winterperiode geen
vleermuizen en lijkt er ook niet voor geschikt. Wel is er in het bosgedeelte grenzend aan bestand 1d
een gedeelte van ondergrondse gang/constructie aanwezig. Hier werden in het verleden wel al
overwinterende vleermuizen aangetroffen (waaronder 2 watervleermuizen in januari 2013).
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Figuur 3-27: Sonogram geluidsopname time-expansion gewone dwergvleermuizen

3.3.8.4 Dagvlinders
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de soorten waargenomen in het SintPietersbos, in 2013.
Tabel 3-22: Overzicht aangetroffen soorten dagvlinders (2013)
Latijnse naam

Naam

Waarneming (2013)

Rode lijst

Ochlodes sylvanus

Groot dikkopje

Vrij algemeen

-

Thymelicus lineola

Zwartsprietdikkopje

Schaars

VU

Anthocharis
cardamines

Oranjetipje

Eenmalig 3 ex.

-

Pieris brassicae

Groot koolwitje

Algemeen

-

Pieris rapae

Klein koolwitje

Algemeen

-

Pieris napi

Kleine geaderd witje

Vrij algemeen

-

Colias crocea

Oranje luzernevlinder

Eenmalig enkele ex;

-

Celastrina argiolus

Boomblauwtje

Schaars

-

Polyommatus icarus

Icarusblauwtje

Schaars

-

Argynnis paphia

Keizersmantel

Eenmalig, 1 ex.

MUB

Vanessa atalanta

Atalanta

Vrij algemeen

-

Vanessa cardui

Distelvlinder

Schaars

-

Aglais ion

Dagpauwoog

Algemeen

-

7

7

Rode Lijst volgens Maes et al. , 2011
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Latijnse naam

Naam

Waarneming (2013)

Rode lijst

Aglais urticae

Kleine vos

Schaars

NT

Polygonia c-album

Gehakkelde aurelia

Vrij algemeen

-

Arschnia levana

Landkaartje

Algemeen

-

Pyronia tithonus

Oranje zandoogje

Algemeen

-

Pararge aegeria

Bont zandoogje

Algemeen

-

Maniola jurtina

Bruin zandoogje

Algemeen

-

Limentis camilla

Kleine ijsvogelvlinder

1x

NT

7

Hier op aanvullend werd in 2011 nog een koninginnenpage waargenomen ter hoogte van de
zandontginning/stortplaats ten noorden van het Sint-Pietersbos.
De bosrand langs perceel 1c en perceel 1b is erg interessant. De Kleine ijsvogelvlinder werd gezien
op de rand van perceel 1c. Het valt wel op dat de soortenrijkdom toeneemt langs perceel 1b t.o.v. de
andere zones in/rond het Sint-Pietersbos omdat hier een bredere bufferstrook aanwezig is. Een
dergelijk biotoop ontbreekt in de andere gedeeltes van het bos. De bosrand is over het algemeen
scherp afgelijnd en er zijn weinig locaties in het bos met voldoende zoninstraling en ruigtekruiden
die geschikt zijn voor vlinders.
Ook als we alle vlinderwaarnemingen bekijken is, zoals te verwachten, te zien dat ter hoogte van de
bosranden van bestanden 1a, 1b, en 1c enerzijds en 4e anderzijds duidelijk hogere aantal vlinders
aan te treffen waren. Het hooiland in bestand 5b en de halfopen hakhout gedeeltes in bestand 3c
zijn biotooptypes waar de aantallen insecten typisch hoger zullen zijn en dit was ook hier voor de
dagvlinders duidelijk het geval.

3.3.8.5 Nachtvlinders
Tot nog toe werd er geen expliciet onderzoek naar nachtvlinders uitgevoerd in het studiegebied.
Slechts enkele losse waarnemingen verschaffen ons enige informatie over deze insectengroep. Eind
augustus werd een rups van groot avondrood waargenomen in bestand 3e.

Figuur 3-28: Rups groot avondrood (foto: Dirk Verroken) dd. 28/08/13
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3.3.8.6 Libellen
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de soorten die in 2013 tijdens het onderzoek
aangetroffen werden:
Tabel 3-23: Overzicht aangetroffen libellen, inventarisaties 2013
Waarneming (2013)

Rode lijst

8

Latijnse naam

Naam

Coenagrion puella

Azuurwaterjuffer

-

Iscnura elegans

Lantaarntje

-

Pyrrhosoma nymphula

Vuurjuffer

-

Sympecma fusca

Bruine winterjuffer

-

Sympetrum striolatum

Bruinrode heidelibel

-

Sympetrum sanguineum

Bloedrode heidelibel

-

Libellula depressa

Platbuik

-

Orthethrum cancellatum

Gewone oeverlibel

-

Cordulegaster boltonii

Gewone bronlibel

Bedreigd, categorie 2

Aeshna cyanea

Blauwe glazenmaker

-

Aeshna mixta

Paardenbijter

-

Anax imperator

Grote keizerlibel

-

Figuur 3-29: Gewone bronlibel Sint-Pietersbos (links; Foto: Dirk Verroken) dd. 25/07/2013; rechts:
Bruine winterjuffer dd. 26/08/2013.

In het beekje dat in perceel 1d langs het grasland stroomt werd een larve van de bedreigde Gewone
bronlibel aangetroffen. Er is niet gericht gezocht naar deze soort maar het is wel interessant om
weten dat de soort zich hier voortplant. De larven leven grotendeels ingegraven in het
8

Rode Lijst volgens De Knijf et al. , 2006
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bodemsubstraat, op stroomluwe plaatsen en worden vooral aangetroffen op plekken waar fijn zand,
slib en een laagje detritus is afgezet. Ze leven in schone, zuurstofrijke bovenlopen van beken, vaak
met veel schaduw. Tijdelijke droogval van de beek kunnen ze overleven door zich in te graven in de
bodem. De voornaamste waarde van het Sint-Pietersbos op gebied van libellenfauna is dan ook de
aanwezigheid en voortplanting van de gewone bronlibel. Alle andere soorten zijn vrij algemeen en
momenteel niet bedreigd.
Om deze kenmerken van het gebied te behouden zijn de schone, zuurstofrijke beken zeer belangrijk.
Om de waterkwaliteit hier te behouden en de potenties voor deze soort gaaf te houden is het
belangrijk om instroom van nutriënten en belangrijke hoeveelheden zwevende slib maximaal te
beperken. Deze komen actueel via erosie vanuit bovengelegen landbouwgebied in de beken terecht,
wat dan ook een knelpunt vormt.

3.3.8.7 Sprinkhanen en krekels
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de soorten die in 2013 tijdens het onderzoek
aangetroffen werden:
Tabel 3-24: Overzicht aangetroffen sprinkhanen, inventarisaties 2013
Latijnse naam

Naam

Waarneming (2013)

Chorthippus brunneus

Bruine sprinkhaan

Algemeen
plekken)

(bosrand/open

Chorthippus parallelus

Krasser

Algemeen
plekken)

(bosrand/open

Conocephalus discolor

Zuidelijk spitskopje

Algemeen
plekken)

(bosrand/open

Meconema thalassinum

Boomsprinkhaan

1 exemplaar

Leptophyes
punctatissima

Struiksprinkhaan

Verspreid, o.m. bestand 5b, 4c,
1c en 3f

Phaneropthera falcata

Sikkelsprinkhaan

1 exemplaar, bestand 5b

Pholidoptera
griseoaptera

Bramensprinkhaan

Algemeen

Tettigonia viridissima

Grote
groene
sabelsprinkhaan

Vrij algemeen (bosrand/open
plekken)

Rode lijst

9

Zeldzaam

Er is geen enkele echt schaarse of bedreigde soort aangetroffen. Volgende Rode Lijst is de
struiksprinkhaan zeldzaam, doch deze soort staat onterecht op de Rode lijst want het is eigenlijk een
algemene soort die voorkomt op hoge kruiden of lage struiken in bosranden en tuinen.
Ook de bramensprinkhaan die niet bedreigd is maar wel voornamelijk beperkt is tot leemgronden
komt talrijk voor in het bos en kan belangrijk voedsel zijn voor soorten die graag grotere insecten
eten.

9

Rode Lijst volgens Decleer et al. 2000
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15 jaar terug was de sikkelsprinkhaan nog een grote zeldzaamheid en beperkt tot het zuiden van
België, maar sindsdien heeft de soort zich vrij snel noordelijk uitgebreid en is thans courant
geworden op veel locaties.

3.3.8.8 Water- en oppervlaktewantsen
Er werd geen systematisch onderzoek naar deze groep gevoerd, enkel toevallige waarnemingen
worden hier aangestipt.
De Bosschaatsenrijder komt zoals de naam aangeeft vooral voor in bosachtige omgevingen en is een
zeldzame verschijning. We vonden hem enkel op 16 april op 2 karrensporen, eentje middenin
perceel 1d en op het pad parallel met de beek in perceel 3a, voorbij de aangrenzende punt van
perceel 3b. Vermoedelijk is er dus voortplanting en het is opvallend dat de soort vooral in het
voorjaar opgemerkt wordt op karrensporen en de rest van het jaar minder opvallend aanwezig is.
De Gewone beekloper komt op bijna alle kleine (10 tot 30 cm breed) stromende wateren en
nauwelijks stromende stilstaande plasjes (tot zelfs karrensporen toe) in het gebied voor. De soort is
erg gevoelig aan detergenten in het water maar door de verminderde aanwezigheid van detergenten
in stromende wateren doet de soort het overal in Vlaanderen beter.

3.3.8.9 Waterroofkevers & waterkruipers
Er werd geen systematisch onderzoek naar deze groep gevoerd, enkel toevallige waarnemingen
worden hier aangestipt.
Net in de punt van perceel 3b, nabij perceel 3a komt de in Vlaanderen zeldzame beekkever Elmis
aenea voor, die een sterke behoefte heeft aan veel zuurstof in het water en er voorkomt op de
onderzijde van stenen. Verder komt hier ook de waterkruiper Hydraena palustris voor, die er leeft
tussen het bladval aan de rand van het water.
Op perceel 3a, grenzend aan het pad tussen 3a en 2a ligt een kleine insijpelingsplek die bedekt is met
bladeren. Op het eerste zicht leeft hier niets maar indien men erin roert komen de diertjes in dit
plasje zwemmen of kruipen. Daar leeft de zeldzame waterkruiper Hydraena riparia (gebonden aan
bladval in water) en de bedreigde waterroofkever Agabus melanarius die gebonden is aan bronnen.
Deze laatste soort kan vliegen en werd ook in het nabije karrenspoor in de punt van perceel 3b,
grenzend aan perceel 2a aangetroffen, alsook in perceel 2e. In dit karrenspoor komt ook Hydroporus
memnonius voor, die ‘bijna in gevaar’ is volgens de niet officiele rode lijst van Scheers (2012). Deze
soort staat ook gekend als koudminnend en in die zin is er een link met bossen en bronnen. Toch
komt de soort ook buiten bronbossen voor in eerder zure situaties.
Een karrenspoor in perceel 3e herbergt de zeldzame waterkruiper Hydraena assimilis die gebonden
is aan bronbeken en kwelmilieus en de met uitsterven bedreigde waterroofkever Hydroporus
discretus die gebonden is aan bronnen en bronbeken (en sporadisch op plaatsen met kwel ?).
Agabus guttatus is een kwetsbare waterroofkever die beperkt is tot bronbeken en o.a. voorkomt in
perceel 6a. Ook Hydroporus memnonius komt voor (karrensporen).

3.3.8.10 Loopkevers
Deze groep kevers werd systematisch onderzocht via gericht looproute-onderzoek. Voor de
belangrijkste soorten worden de resultaten weergegeven op kaart 37 (bijlage).
Agonum nigrum is een zeldzame soort van moerassige, natte plaatsen langs beken. Deze soort werd
pas vanaf augustus gevonden.
Bembidion bruxellense is een kwetsbare soort van oevers van stilstaand water, die enkel op een
drassige plaats rondom een bron(beek) in perceel 1d gevonden werd.
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Bembidion deletum is een zeldzame bossoort van klei- of leembodems en die erg goed
vertegenwoordigd is in het bos en er voorkomt langs karresporen en andere vochtige plaatsen. We
vonden hem vooral op onbegroeide plaatsen in die zin dat het wel in bosomgeving is maar dat de
dieren niet tussen het strooisel zitten maar op kale bodem nabij water.
De zeldzame Bembidion doris is een typische oeversoort die langs de poel in perceel 3d werd
gevonden.
De zeldzame Bembidion varium bewoont vooral slijkerige oevers en er werd 1 ex. gevonden in
perceel 3d.
De zeldzame Chlaenius vestitus bewoont oevers en werd enkel aangetroffen net buiten perceel 1d
en komt er voor langs het stromend water dat in dit weiland stroomt (tussen de beboste graft in het
weiland en perceel 1 d), . Hij zit er onder de stenen, maar ook tussen de aanwezige weinig dichte
graspollen.
Door omdraaien van stenen in ditzelfde weiland werden volgende soorten gevonden: Carabus
violaceus (niet bedreigd, maar wel de enige Carabus die tijdens het onderzoek gevonden werd
terwijl diverse Carabus-soorten in bossen voorkomen maar de meeste bosbewonende Carabussoorten zijn inderdaad zeldzaam), Diachromus germanus (warmteminnende soort van graslanden en
bosranden die zicht voedt met pollen en zaden). Op deze locatie werden nog diverse andere
loopkevers teruggevonden.
Notiophilus quadripunctatus is een zeldzame soort die aan de rand van perceel 1a, grenzend aan de
paalkampeerweide werd gevonden door daar stammen om te draaien. Verder werd de soort in de
bosrand van perceel 4e, nabij perceel 5e gevonden.
Deze soort komt ook in akkers voor en werd in het Sint-pietersbos in bosranden gevonden.
Pterostichus cristatus is een zeldzame bossoort die vooral voorkomt op natte plekken in oude
loofbossen. Ze heeft een klein verspreidingsgebied (Frankrijk en delen van aangrenzende landen).
Het is een kenmerkende soort van natte plekken in oude loofbossen, bijvoorbeeld langs beekjes in
het bos. In het Sint-Pietersbos is de soort talrijk aanwezig en vooral te vinden door te zeven en
stronken om te draaien.
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Tabel 3-25: Aangetroffen soorten loopkevers.
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3.3.8.11 Boktorren en prachtkevers

Boktorren
We vonden slechts 8 soorten boktorren, waarvan de meeste op bramen werden aangetroffen.
Bestanden 1c en 3c zijn relatief rijk te noemen.

Tabel 3-26: Aangetroffen soorten boktorren

Prachtkevers
We vonden slechts 1 soort prachtkever nl. Trachys minutus waarvan de larven mineren in diverse
loofbomen. Deze soort kwam voor op perceelsranden of open plekken in het bos (1b, 1c, 5c).

3.3.8.12 Snuitkevers
In totaal werden 60 verschillende soorten snuitkevers aangetroffen, verspreid over een 7-tal dagen.
Daarvan waren 2 dagen grotendeels op snuitkevers toegespitst (handvangsten, sleepnet,
klopvangsten). De soortenrijkdom aan Curculionidae zal wellicht in totaal 100 taxa kunnen
overstijgen (inschatting op basis van rarefaction –cf. species accumulatiecurves-, met bijzondere
attentie voor lineaire fitting versus logaritmische; hierbij wel rekening te houden met
seizoensinvloeden, hoewel meeste soorten toch over een ruime periode gespreid voorkomen). De
interessantste soorten worden weergegeven op Kaart 37 in bijlage.
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Niet alle aangetroffen soorten zijn kenmerkend voor de bossfeer. Ook enkele soorten van aanpalend
(landbouw)gebied werden langs wegen aangetroffen, vaak soorten op klavers. Toch zijn pakweg 25
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soorten min of meer gebonden aan bomen/bossen: o.a. Caenorhinus germanicus op berk en
hazelaar, Stereonychus fraxini op gewone es, Curculio glandium op zomereik of Curculio nucum op
hazelaar. Een tiental soorten komen voor op vlinderbloemigen (voornamelijk klaversoorten). Van de
resterende soorten komen er nogal wat voor op composieten (distels), brandnetel of roosachtigen
(braam). De andere zijn specifiek voor een welbepaalde plantensoort maar het betreft steevast
minstens vrij algemene soorten, zowel voor plant als snuitkever (o.a. Nanophyes marmoratus op
wederik). Dit wijst er minimaal op dat het niet evident is om zeldzame snuitkevers aan te treffen in
de bijzondere vegetaties (cf. bronbos) of dat meer bijzondere soorten er vooral zouden ontbreken.
Auleutes epilobii, voorkomend op wilgeroosje, is de meest bijzondere soort (cf. kaart 37, bijlage). De
soort werd niet eerder in Vlaanderen aangetroffen en komt in het Sint-Pietersbos voor in bestand 3c.
De meest algemene soort is Strophosoma melanogrammum. Ook Protapion fulvipes en Nedyus
quadrimaculatus komen erg vaak voor. Deze laatste is ook bijzonder algemeen in gans Vlaanderen en
zowat overal abundant voorkomend op grote brandnetel.

Figuur 3-30: Curculio glandium op braam (Rubus Sect. Corylifolii) onder eikenbestand

Evaluatie bestanden interessant voor snuitkeversoorten:
Tot de meest bijzondere bestanden voor deze soortengroep behoren 3c (met afwisseling in habitats
en lichtrijke plekken), 3ª-b, maar ook 1b-c en 5a-b hebben wat te bieden. Minder succesvol was de
vangst in bestanden 2c-e, 3e, 4a, 4c-d, 6a-b.

Er kan besloten worden dat erg typische bronbossoorten of soorten gebonden aan meer open
(kruidenrijke) situaties in belangrijke mate ontbreken (of tenminste niet waargenomen werden). De
soorten die gebonden zijn aan lage vegetatie (open plekken met kruiden) komen beperkt voor en
betreffen eerder algemene soorten.
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Tabel 3-27: Aangetroffen soorten snuitkevers.

3.3.8.13 Overige kevers
Er werd geen systematisch onderzoek naar deze andere / overige kevergroepen (excl. hierboven
weergegeven groepen) gevoerd, enkel toevallige waarnemingen worden hier aangestipt.
De Kortschildglimworm is waarschijnlijk algemener dan gedacht in Vlaanderen maar is erg moeilijk
terug te vinden zonder het gebruik van feromonen. Een larve werd gezeefd uit strooisel op 0,5 m van
de beek in perceel 1d. Het is een soort van tuinen, parken en bossen.
De Gewone glimworm werd in meerdere exemplaren teruggevonden in perceel 2d. Deze soort eet
slakken en komt voor op alle plaatsen waar slakken voorkomen dus enkel in droge percelen

2250923003 Opmaak van een uitgebreid beheerplan voor bosreservaat ‘Sint-Pietersbos’ in
Ronse

80

ontbreekt de Gewone glimworm. Er zijn wel berichten dat deze soort achteruit gaat. Naar beheer toe
is het belangrijk om lichtvervuiling te vermijden.
De Roodkopvuurkever is zeldzamer dan de Zwartkopvuurkever en beiden komen in het gebied voor.
De larven werden ook gevonden achter schors, al is het niet mogelijk om deze tot op soort te
determineren. Voor deze soorten is het van belang dat er liggend hout met schors aanwezig is. De
opvallende larven leven 2 tot 3 jaar onder de schors en voeden zich daar met andere
schorsbewoners.
In de winter kon reeds in februari Scaphidium quadrimaculatum onder Beuk massaal worden
geobserveerd (1d).

3.3.8.14 Spinnen
T.b.v. deze groep werd half juni gedurende 2 halve dagen bemonsterd, met daarnaast enkele losse
(aanvullende) gegevens. Er werden (droge) bodemvallen geplaatst gedurende een namiddag welke
de volgende ochtend geledigd werden. Daarnaast werd de vegetatie bemonsterd via een net.
Aanvullende data betreffen enkel toevallige waarnemingen (cf. kaart 38, bijlage).
Het totaal aantal soorten betreft 30. Dit is voorzeker een onderschatting van de totale
soortenrijkdom voor deze groep ter plaatse. Gezien de erg beperkte inventarisatie is dit geen
verrassing, evenmin dat weinig bijzonderheden aangetroffen werden.
Opvallend is wel de aanwezigheid van Zelotes latreillei en Bianor aenescens (Kaart 38 in bijlage).

Tabel 3-28: Aangetroffen soorten spinnen.

Aanvullend nog enkele Hooiwagens
De hooiwagen Paranemastoma quadripunctatum is gebonden aan plaatsen met een vochtig en dik
pakket strooisel op de bodem en werd gevonden in perceel 2e. De hooiwagen Homalenotus
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quadridentatus is een zeldzame soort van kalkhoudende bodems en werd gevonden tussen
houtblokken op perceel 5a.

Tabel 3-29: Aangetroffen soorten hooiwagens.

3.3.8.15 Overige ongewervelden
Er werd geen systematisch onderzoek naar overige ongewervelden gevoerd, enkel toevallige
waarnemingen worden hier aangestipt.

De wapenvlieg Beris morrisii en de Beek-zwever zijn gebonden aan bronnen en bronbossen. De larve
van Beris morrisii leven in dikke paketten vochtig organisch materiaal. De larven van de Beek-zwever
leven in sap of ontbindend cambium onder de schors van recent gevallen dood hout.
De Juweelzweefvlieg is een typische bossoort van iets oudere bossen. De soort lijkt in Vlaanderen
vooruit te gaan en blijft toch een indicator voor de betere bossen. De larven ontwikkelen zich in
dood en ontbindend hout.
De schorpioenvlieg Aulops alpina is een zeldzame bossoort en ook de Zwartbuikgaasvlieg is een
zeldzame bossoort.
De steenvlieg Leuctra nigra komt vooral voor in smalle, beschaduwde bronbeekjes, de steenvlieg
Nemoura marginata komt voor in de iets grotere stromende beekjes en de steenvlieg Nemurella
pictetii komt voor in heldere bronbeken, vaak tussen bladval.
Van de zeldzame kokerjuffer Hydropsyche fulvipes werden larven gevonden in perceel 2a, in de beek
op de grens met het grasland.
Ook de Goudoogdaas werd (eenmalig) aangetroffen in een beukenbestand (
Figuur 3-31).
De rode lijst landslakken Grote glansslak (Zeldzaam; vochtige plaatsen nabij water in bos),
Heesterslak (zeldzaam; vochtige vegetatierijke plaatsen), Grote wegslak (kwetsbaar, vermoedelijk
onderbemonsterd), Lookslakje (kwetsbaar; bossen), Oeverloofslak (zeldzaam; oevers van stromend
water) en Bosloofslak (kwetsbaar; bossen) komen voor in het gebied.
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Figuur 3-31: Aangetroffen Goudoogdaas (links), en de zeldzame loopkever Diachromus germanicus
(rechts)

3.3.8.16 Vissen
Volgende soorten werden anno 2013 niet waargenomen en komen ter plaatse zeer waarschijnlijk
niet voor:
-Beekprik (Lampetra planeri)
-Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus)

Volgende soort werd anno 2013 (dec.) wel gevangen in de Sint-Pietersbosbeek, aan de Z-tip van het
bosdomein (vangst door Alain Dillen):
-Rivierdonderpad (Cottus perifretum)
Alle exemplaren waren in goede conditie, geen uitwendige letsels zichtbaar, goed volgegeten. Dat
laatste is niet verwonderlijk, want de beek zit vol met Zoetwatervlokreeft (Gammarus sp.). De
donderpadjes varieerden van 7-10 cm lengte.

3.3.8.17 Amfibieën
Er is geen gericht onderzoek gebeurd naar amfibieën. Toch kunnen we enkele losse gegevens
vermelden. Het gaat om:
- Gewone pad (Bufo bufo)
- Bruine kikker (Rana temporaria)
- Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris)
- Alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris)
- Vinpootsalamander (3a – karrenspoor; Lissotriton helveticus)
De vuursalamander komt op vrij veel plaatsen voor in de Vlaamse Ardennen. Tot op heden is er in
het Sint-Pietersbos geen gericht onderzoek uitgevoerd naar de soort. De soort komt wel voor, in lage
aantallen, in het aangrenzende Muziekbos. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de soort ook nog
voorkomt in het Sint-Pietersbos. Het biotoop is er in ieder geval voldoende kwalitatief en geschikt
voor de soort. Desalniettemin werd ze door geen van de medewerkers opgemerkt in 2013, hoewel
potentiële locaties waar de soort aan te treffen is zoals houtblokken, karrensporen en de beekjes
frequent onderzocht werden in kader van andere soortengroepen.
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4
4.1

Doelstellingen

Globale doelstellingen
Hoofddoel i.k.v. deze studie is om finaal aan te geven welke delen van het Sint-Pietersbos integraal
beheer (nulbeheer) behoeven en welke delen als gericht bosreservaat dienen voorgesteld te
worden, alsook welk concreet beheer hiermee precies samenhangt. Aan gericht bosreservaat zou
kunnen gedacht worden om vooral de problematiek van de (dominante) Amerikaanse eik aan te
pakken. Het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor 9120, 9130, 91E0, 6510, 6430 is
uiteraard ook een hoofddoelstelling.
Op basis van voorliggende studie kan geargumenteerd worden dat best het overgrote deel van het
Sint-Pietersbos als integraal reservaat voorgesteld wordt, derhalve onder nulbeheer valt (na
startbeheer, deels omvormingsbeheer). Enkel voor het uiterste O, nl. percelen 3 en 5-6, lijkt een
gericht reservaat de beste optie. Hoe dan ook impliceert deze opdeling enkele duidelijke
beheerkeuzes die bijzondere en belangrijke consequenties hebben voor dit bosdomein. Zo zal een
nulbeheer leiden tot de achteruitgang van enkele waardevolle soorten. Anderzijds zal nulbeheer niet
leiden tot een erg actieve bestrijding van Amerikaanse eik, integendeel. Er wordt geopteerd om de
exoot, na beperkt omvormingsbeheer, met rust te laten en uit te kijken naar de resultaten van een
nulbeheer op lange termijn. Streefdoel is beukenbos met Hulst (9120) waardoor verwacht zou
kunnen worden dat Amerikaanse eik ook op de hoger gelegen delen op termijn wellicht het
onderspit zal moeten delven.
We verwijzen hiervoor naar Figuur 4-1(kaart 39, bijlage).

Figuur 4-1: Zonering in het beheer: nulbeheer (groen) en gericht beheer (roze).
2250923003 Opmaak van een uitgebreid beheerplan voor bosreservaat ‘Sint-Pietersbos’ in
Ronse

84

Wat betreft de bestanden 3c-d-e, waar tevens een gericht bosreservaat voorgesteld wordt, dient het
belang van een selectieve dunning benadrukt, alsook de passende bestrijding van enkele exoten.
Een nulbeheer voor alle overige bestanden zou dan het best zijn of alleszins het minst nadelig.
Initieel dient daartoe voor gans het Sint-Pietersbos wel een startbeheer of omvormingsbeheer
ingesteld, i.e. exhaustief verwijderen van soorten zoals Laurierkers, Japanse duizendknoop,
Sneeuwbes of Reuzenberenklauw over gans het bosdomein. Inperken (via ringen) van geïsoleerde
groepjes Amerikaanse eik is meer dan wenselijk, hoewel het niet realistisch is om de soort
overal/eender waar aan te pakken (cf. kwetsbare vegetaties). In sommige (hoge) beukenbestanden
wordt de soort actueel quasi vanzelf geëlimineerd.
In het integrale reservaat is het de bedoeling om na initiële omvorming de zaak ‘op zijn beloop’ te
laten. De wetenschappelijke functie van dit deel verdient aandacht.
In zijn globaliteit zal ook de landschapsecologische (verbindende) functie van het Sint-Pietersbos
aandacht verdienen. Het betreft hier vooral omringende (landbouw)percelen welke via be/verbossing of houtkanten voor verbinding met naburige bossen kunnen zorgen. Cruciaal is in elk
geval om (verdere) ‘verrommeling’ te voorkomen.
Verder heeft het bos ook een cultuurhistorische waarde te vervullen (cf. park kasteel Gauthier de
Rasse).
Door deze benadering is het duidelijk dat er alle kansen zijn om instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
te helpen realiseren (incl. goede staat van instandhouding), niet in het minst o.v.v.
uitbreiding/behoud van habitats 9120 = Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk
aan epifyten (Ilici-Fagetum) [cf. bostypes H2, H3], 9130 = Beukenbossen van het type AsperuloFagetum [cf. bostypes H1, G1, G2, G3, D6] en 91E0 = overblijvende of relictbossen op alluviale grond
(Alnion glutinoso-incanae) [cf. bostypes D1, D4, D5]. Verder kan in het gericht gedeelte een
mozaïeklandschap met (op termijn) extensieve begrazing worden nagestreefd, met o.a. habitattypes
6430 en 6510.

4.1.1

Bosfuncties

4.1.1.1 Ecologische functie
-behoud en versterking van karakteristieke, vaak zeldzame vegetaties (cf. IHD):
* Natura-2000 habitats
9120 - Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (IliciFagetum) = H2,-H3
9130 - Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum = H1, G1, G2, G3, D6
91E0 - Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) = D1,
D4, D5
6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van montane en alpiene
zones
6430_bz boszomen
6430_hf vochtige tot natte ruigten
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis)
6510_hu² Glanshaver-verbond (Arrhenaterion)

* (hieraan gelinkt) uitdrukkelijk alle bronvegetaties en (typerende) beekbegeleidende vegetaties
[dit vergt niet zelden aangepaste maatregelen inzake erosie, lichtinval, verstoring, verbraming…]
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Voor deze vegetaties wordt een goede staat van instandhouding nagestreefd. Bovendien wordt ook
voor alle relevante Bijlage I-soorten een goede staat van instandhouding beoogd (cf.
Rivierdonderpad, Vuursalamander; deze laatste werd evenwel vooralsnog niet in het Sint-Pietersbos
waargenomen, wel in de onmiddellijke omgeving). Idem voor de voorkomende soorten van Bijlage III
van de Habitatrichtlijn: Franjestaart, Gewone grootoorvleermuis/Grijze grootoorvleermuis, Ruige /
Gewone / Kleine dwergvleermuis, Watervleermuis en Rosse vleermuis.

-invloed van externe erosie prioritair verminderen. Vooral de ‘centrale bronbeek’ ondervindt hinder
van een sterk gewijzigde erosiedynamiek, waardoor het erosie- en sedimentatiepatroon grondig
veranderde, met faliekante gevolgen voor beekbegeleidende bronbosvegetaties (er komen er ter
plekke nauwelijks nog voor).
-daarmee verband houdende voldoende aandacht voor processen in of langs bronnen en bronbeken,
structuurvariatie in longitudinale en transversale richting: bronbeekjes van allerlei aard (breedte,
met bladval en met kale bodem), kleine bladvalrijke stroompjes of kwelplekjes waar amper water in
staat.
-ook de kwaliteit van beken en beekwater in het algemeen verdient aandacht (cf. hydrologische
aspecten: insijpeling van bevuild water uit landbouwmilieus via oppervlakte- en grondwater)
-behoud en versterking van typerende soorten, Rode Lijstsoorten of andere belangwekkende
bijzonderheden, in zover verenigbaar met het integraal reservaat (beheer niets doen).
[dit over alle taxonomische groepen heen, met expliciete aandacht voor een integrale benadering,
en derhalve voor welafgewogen keuzes a.h.v. heldere (beslissings)criteria]
-promoten van meer (dik) dood hout (10% is streefdoel), vooral in bepaalde bosgedeelten waar de
aandelen vooralsnog onvoldoende zijn. Meer dood hout in het bos zal hopelijk ook meer
houtbewonende soorten aantrekken. We denken hierbij aan loopkevers, snuitkevers, boktorren e.d.
maar ook aan myxomyceten, ascomyceten, levermossen met begeleidende (micro)fauna e.a. De
aanwezigheid van stenen en hout in de bosranden en omliggende graslanden en akkers, levert veel
soorten loopkevers op. Vraag is of ze hier makkelijker te vinden zijn maar toch zijn vele soorten niet
gevonden tijdens het zeven en lijkt het wel zinvol om veel schuilmogelijkheden te voorzien (voor o.a.
nachtactieve loopkevers).
-bijzondere aandacht voor meer staand dik, dood hout. Dit geldt overal, speciaal voor die percelen
waar actueel amper of geen noemenswaardig dood staand hout aanwezig is.
-promoten van voldoende gemengd loofhout, niet gedomineerd door slechts 1-2 soorten.
-bestrijding van invasieve soorten of ongewenste dominantie van exoten. Onder de uit te roeien
exoten noemen we Sneeuwbes, Japanse duizendknoop en Laurierkers. Onder de te
bestrijden/beheersen exoten noemen we Amerikaanse eik. Bestand 4b: weinig problemen te
verwachten met vleermuizen bij bestrijden van Amerikaanse eik.
-procesmatige ontwikkelingen stimuleren, zoals spontane bosontwikkeling: met meer afwisseling in
verticale zowel als horizontale bosstructuur, met expliciete aandacht voor lichtrijke plekken in het
bos (cf. windval, randen…)
-mozaïeklandschap – wastine nastreven in het O, onder meer spontane bos- en wastine-ontwikkeling
met zeer brede struikengordel (bestand 5a); daarbovenop expliciete attentie voor de mantel-zoom
(welke ter plaatse tot op heden erg beperkt ontwikkeld is); met brede, zonbeschenen bosranden,
mantels, zomen of zelfs ruigten; dit geeft meer levensruimte voor insecten allerhande.
-graslanden moeten open blijven; beheer van grasland op termijn via extensieve begrazing (hiertoe
wordt Houtlandschaap voorzien).
Tot 2026 hooien van 5b, vanaf 2027 creatie van wastine door samenvoeging van bestanden (cf.
maatregelen). Immers in 2026 komt de huidige maïsakker (bestand 5a) vrij.
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-bestaande poel ecologisch beheren: poel volledig droog trekken, verwijderen vis, dam op poel
behouden (niet verlagen)
-geleiding van de recreatie met attentie voor rustzones, vooral voor verstoringsgevoelige avifauna.

4.1.1.2 Wetenschappelijke functie
Het bewaren van de integriteit van dit bos staat voorop. De wetenschappelijke waarde zit vooral in
de authentieke vegetaties zoals bronbegeleidende vegetatie-/bostypes. In het Sint-Pietersbos zijn
gelukkig nog meerdere dergelijke vegetaties aanwezig hoewel het vaak nog slechts om relicten gaat.
Dankzij deze relicten kan desalniettemin (wetenschappelijk) inzicht verworven worden.
Verder biedt de (in belangrijke mate) spontane ontwikkeling van het bos in de toekomst
perspectieven voor het monitoren van spontane bosdynamiek bij nulbeheer, evenals voor het
opvolgen van de relaties tussen bosbiodiversiteit en specifieke houtbewonende organismen (kevers,
fungi, levermossen…). Hoe dan ook niet enkel de saprofyten onder de fungi verdienen attentie, ook
de symbionten verdienen de nodige aandacht. Hun soortenrijkdom en lokale variaties bieden meer
inzicht in de vitaliteit van bomen/bos in het algemeen.
Ook in relatie tot betreding (recreatie) vallen hier toch enkele aandachtspunten te
noteren/evalueren (cf. onderzoek bodemverdichting, vitaliteit bomen, biodiversiteit, functionele
diversiteit).
Hoewel diverse inventarisaties in het Sint-Pieterbos plaatsvonden in de loop van 2013, blijft het de
moeite om bijkomende inventarisaties uit te voeren voor o.a. de volgende soortengroepen:
loopkevers, slijmzwammen en nachtvlinders. Ook het opvolgen van levermossen op dood hout zou
de moeite kunnen lonen.

4.1.1.3 Schermfunctie
Bossen hebben ook een schermfunctie. Hiermee bedoelen we dat een bos soms de bewoning,
storende gebouwen of bedrijven in onze omgeving wegstoppen. Ze vormen dan een scherm of een
buffer voor onze eigen omgeving. De schermfunctie van het bos verdient bijzondere aandacht vanuit
het standpunt dat actueel relatief weinig mantels en zomen ontwikkeld zijn in of rond het SintPietersbos. We verwijzen hiertoe naar de ecologische doelstellingen. Ook landschappelijk kan/zal dit
een impact hebben gezien het aanzicht daardoor zal wijzigen. Verder werkt het bos als geluidsfilter
(maar gezien beperkte verkeer t.h.v. Koekamer is dit niet zo cruciaal), luchtfilter en erosiefilter. Door
de aanwezigheid van het bos kan, in tegenstelling tot akkerland, de erosie sterk worden ingeperkt
tot het ‘natuurlijke’ niveau.

4.1.2

Cultuurhistorische doelstellingen
De cultuurhistorische waarden van het Sint-Pietersbos in het algemeen vallen niet te onderschatten.
De getuigenheuvel (met zijn specifieke reliëf) waarvan het bos deel van uitmaakt heeft een
intrinsieke waarde op zich. Voorzeker zullen vooralsnog amper aangetroffen artefacten uit
steentijden, bronstijd of Romeinse periode e.a. de cultuurhistorische waarde accentueren. Daarnaast
zijn er de meer recente cultuurhistorische kenmerken zoals de (landschappelijke) dreven:
-de ‘barondreef’, de centrale dreef die vertrekt van het kasteel t.h.v. Koekamer en zo ZW-waarts
verloopt, zal op termijn onderhouden blijven als pad (maar niet als feitelijke dreef). De dreef die
vooral uit Beuk (en Populier) bestaat, zal op termijn geleidelijk aan diffuser worden en opgaan in het
bos. De weg zelf zal dus wel behouden blijven, en nog wel als hoofdpad.
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-idem dito voor dwars op barondreef gelegen dreef (deze maakt echter geen deel uit van het open
gesteld wandelpad).
-t.b.v. de recreatie dient de barondreef (en verlengde) verstevigd te worden. Het pad is sinds de
openstelling van het bos steeds moeilijker begaanbaar geworden. Een oplossing hiervoor dringt zich
op (cf. maatregelen).
-op archeologisch vlak dient alle verstoring vermeden.
-de erfgoedwaarden van de ankerplaats dienen behouden
-behoud en versterking zichtas of vista kasteel – aanliggend bosgebied. De vista zal ca. 300m lang zijn
en gaat vervolgens spontaan over in bos. Een zichtas vanuit het kasteel(park) in Z-richting is erg
wenselijk (mondelinge mededeling dhr. Borremans). Ook vanuit het Sint-Pietersbos gezien is een
open zicht op het kasteelpark ruimschoots te verkiezen boven een volledige be-/verbossing van het
bewuste bestand (5a). Zeker dient vanuit bestand 5a aandacht besteed te worden aan aanpalende
dreef met monumentale Tamme kastanjebomen (behorende tot het kasteelpark). Om die reden is
het behoud van grasland palend aan het kasteelpark vereist. Op termijn zal een blijvende inspanning
vereist zijn om dit deel open te houden, gezien aanpalende stukken spontaan zullen verstruwelen
(cf. graasdruk). Wel is het zo dat bestand 5a nog tot 2026 onder akkerbeheer valt.

4.1.3

Sociale / educatieve doelstellingen
Het Sint-Pietersbos maakt deel uit van het door recreanten/toeristen druk bezochte complex op en
rond het Muziekbos. Voorzieningen zoals restaurants en jeugdherberg (Fiertel) benadrukken de
aantrekkelijkheid van dit gebied. Als onderdeel van een integrale toegankelijkheidskaart en
openstelling van de Muziekberg, werd in 2011 een wandelpad geopend door ANB in het SintPietersbos (cf. bijlage 2 ‘openstelling’, bijlage 2bis). Dit pad maakt onderdeel uit van een ruimer
circuit. Er wordt geen bijkomende openstelling geopperd gezien de ecologische waarde van het bos
én het recreatief aanbod van de Muziekberg in zijn geheel.
Hoe dan ook zijn er volgende aandachtspunten:
-modaliteiten voor bezoek beter in de verf zetten
Cf infobord
-mountainbikers/crossers (ook motorcrossers in omgeving) weren/verbieden (voorstel om sluizen bij
de ingangen te plaatsen)
-wandelpad beter toegankelijk maken (heden zijn bepaalde stukken in slechte staat)

4.1.4

Beheerdoelstellingen

4.1.4.1 Natuurstreefbeeld
De potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) voor het Sint-Pietersbos vinden we terug op Figuur 4-2
(kaart 40, bijlage).
Deze schetst voornamelijk Elzen-Vogelkersbos langs de beken (al dan niet met kans op bronbos).
Aansluitend op dit type is er potentie voor de natte variant van het typische Eiken-Beukenbos. Op de
hoogste toppen wordt plaatselijk zelfs geduid op arm Eiken-Beukenbos / Eikenbos (droge variant) of
de droge variant van het typische Eiken-Beukenbos. Echter overwegend zou het gaan om
Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos.
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Figuur 4-2: Overzicht van de potentieel natuurlijke vegetatie.

Het natuurstreefbeeld (Figuur 4-3; kaart 41a-b, bijlage) houdt dan vervolgens rekening met deze PNV
alsook met de in voorliggende studie vastgestelde vegetatie-/bostypes (biotoopkartering) met
bijhorende potentie-inschattingen en concrete beheeropties. Het streefbeeld biedt een visuele
projectie van te realiseren vegetaties mits uitvoering van gestelde beheerdoelstellingen (zie verder).
Gezien dit in belangrijke mate nulbeheer betreft (met uitzondering van start-/omvormingsbeheer)
betreft het bijgevolg in belangrijke mate spontane ontwikkelingen.
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Figuur 4-3: Natuurstreefbeeld met weergave van bostypologie (boven) en IHD-types (onder).

2250923003 Opmaak van een uitgebreid beheerplan voor bosreservaat ‘Sint-Pietersbos’ in
Ronse

90

Tabel 4-1: Overizcht van de oppervlaktes per IHD-type voor de huidige toestand en te toekomstige
toestand.
IHD-type
9120
9130
91E0
6430
6510
overige

Huidige oppervlakte
(are)
1910
1924
180
0
0
1056

Toekomstige oppervlakte
(are)
2347
1881
433
159
250
0

Tabel 4-1 geeft aan dat het streefbeeld globaal een goede garantie vormt voor het helpen realiseren
van de IHD.

4.1.4.2 Zones met integraal beheer
De doelstellingen worden hierna meer concreet geschetst op perceelsniveau. Het betreft integraal
reservaat, derhalve nulbeheer. Feitelijk worden enkel de noodzakelijk geachte maatregelen i.k.v.
startbeheer toegelicht, alsook omvormingsbeheer en einddoelstellingen (cf. PNV, potenties).
Generiek kan gesteld worden dat Laurierkers, Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en
Sneeuwbes best van bij aanvang geëlimineerd worden.

Perceel 1
Dit perceel zal verder ontwikkelen als zuur Atlantisch beukenbos, met Zomereik, Hulst (lokale
dominantie van Adelaarsvaren) op de toppen en met bronbeekvegetaties in de dalen (actueel
relatief slecht ontwikkeld t.o.v. potentie; teveel schaduw, o.a. door naaldhout (van buur), verhindert
verdere ontplooiing). Tussenin vooral Essen-Eikenbos met enerzijds Wilde hyacint en anderzijds
Gewone salomonszegel (en Wilde kamperfoelie), met lokaal met Wilde narcis. Specifieke
doelstellingen i.k.v. startbeheer:
-verwijderen naaldhout (1a), op een klein bomengroepje Lork in het NO na (aansluiting camping).
-creatie boszoom & spontane bosontwikkeling (1a, 1e)
-mycorrhiza (symbionten: Russulales, Boletales…) langs (strooisel- en modderarme) paden
bevoordeligen, behoud van (oude) Beuk, Zomereik, en promotie van Haagbeuk, cf. Leccinum carpini
(1d) = vermijden van grondige bodemverstoring
-verminderen van Amerikaanse eik (bijzondere attentie voor wandelpad)
-bijzondere attentie voor dood hout (o.a. myxomyceten) (1d): meer dik dood hout
-lichtrijke plekken creëren langs bronbeek (Trochbeek), door lokaal te kappen/ringen = bevorderen
D4/5/6 + lichtrijke plekken & lichtrijke steilranden behouden of creëren t.b.v. Mispel (1d)
-bijzondere attentie voor Luzula sylvatica (1d): vermijden van dikke strooisellaag, promoten
uitbreiden populatie
-bijzondere attentie voor populatie Narcissus pseudonarcissus (1d) – uitbreiding gewenst (cf.
lichtinval, dikte strooiselpakket…).
-bijzondere attentie voor Carex strigosa, en meteen ook voor Chrysosplenium oppositifolium
(langs/in Trochbeek): afval (plastiek) verwijderen, lichtinval verzekeren (lokaal)
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Perceel 2
Dit perceel zal verder ontwikkelen als een mix van bronbeekbegeleidende vegetaties, ElzenVogelkersbos (types D4/5/6) in de laagste delen en hoofdzakelijk Essen-Eikenbos met Wilde hyacint
op de flanken en hogere delen (deels Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde
kamperfoelie). Lokaal komen ook hogerop bronvegetaties voor die uiteraard in het streefdoel
opgenomen zijn als bijzonder waardevol om te behouden, zelfs uit te breiden. Specifieke
doelstellingen i.k.v. startbeheer:
-supprimeren van (voormalige) wandelpaden in de bestanden zelf (o.a. 2c-d-e)
-verminderen van Amerikaanse eik (bijzondere attentie voor wandelpad)
-verwijderen Lork (vooral rond bronvegetaties; aldaar techniek: vellen en laten liggen)
-verwijderen stenen in centrale bronbeek t.h.v. tijdelijke brug (cf. rioolbuizen die actueel
weggespoeld worden)
-verleggen van het wandelpad naar een stabielere zone.
-bijzondere attentie voor Heelkruid (nog slechts 1 ex. in 2a !) en Gevlekt longkruid (slechts enkele ex.
in 2d)

Perceel 3 (3a/b)
De bestanden ontwikkelen verder als ofwel Essen-Eikenbos met Wilde hyacint (op de N-flank van de
vallei), ofwel Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint / Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte
klaverzuring, subtype met Ruige veldbies en Bosanemoon (op de Z-flank).
Specifieke doelstellingen i.k.v. startbeheer:
-de centrale bronbeek verdient extra aandacht i.k.v. erosiebestrijding (vooral externe erosie die van
de akkers komt). Op diverse plekken worden vaak al te frequent dikke sedimentlagen afgezet. De
vegetatie wordt daardoor overspoeld. Soorten als Ranunculus ficaria weten zich nog te redden…
(lokaal tevens Equisetum telmateia).
-verminderen van Amerikaanse eik (bijzondere attentie voor wandelpad)
-aanleg van vlonderpad langs barondreef (bypass)

Perceel 4
Streefbeeld voor dit perceel is het behoud en de ontwikkeling van een voor droge heuvelruggen
kenmerkend bostype dat thans plaatselijk door Amerikaanse eik in diverse stadia wordt overheerst:
zuur atlantisch beukenbos met Hulst.
Specifieke doelstellingen i.k.v. omvormingsbeheer:
-deels terugdringen van Amerikaanse eik (vanaf 2020)
-bijzondere attentie voor storingsindicatoren: Fraai hertshooi, Struikhei, Bleke zegge…
-bijzondere attentie voor recentelijk afgesloten bospaden: specifieke vegetatie met o.a. Carex
pallescens, (massa) Carex sylvatica, Festuca gigantea…

4.1.4.3 Zones met gericht beheer
De doelstellingen worden hierna meer concreet geschetst op perceelsniveau. Het betreft gericht
reservaat, derhalve actief en doelgericht beheer. Naast omvorminsgbeheerdoelstellingen wordt
geduid op de meerjarige (reguliere) beheerdoelstellingen welke vereist zullen zijn om gestelde
doelen te behalen. Toch is het de bedoeling om reeds op middellange termijn de nodige acties te
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kunnen afbouwen. Generiek kan gesteld worden dat Laurierkers en Japanse duizendknoop best van
bij aanvang geëlimineerd worden.

Perceel 3 (3a/b)
De bestanden ontwikkelen verder als ofwel Essen-Eikenbos met Wilde hyacint (op de N-flank van de
vallei), ofwel Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint / Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte
klaverzuring, subtype met Ruige veldbies en Bosanemoon (op de Z-flank). Voor bestanden 3c en 3e
zijn de doeltypes vooral D6, aangevuld met G2b en G3.
Specifieke doelstellingen i.k.v. startbeheer:
-verwijderen van de bestaande constructie rond poel (3c)
-eradicatieprogramma Japanse duizendknoop, Sneeuwbes, Reuzenberenklauw (3c)
-verminderen van Amerikaanse eik
-de afdamming van de poel en de poel zelf kunnen behouden blijven. Een verlaging van de dam is
niet gewenst. Wel kan rond de poel (3d) best een hakhoutbeheer voorzien worden. De grote
zeggenvegetatie dient open te blijven;

Perceel 5
Dit perceel bestaat actueel uit een hele schakering aan habitats (grasland, akker, aanplant loofhout
of naaldhout, ‘schraalland’, opslag). De visie op de verdere ontwikkeling verschilt dan ook drastisch
met de actuele toestand. Kern van de zaak is het stimuleren van spontane bosontwikkeling en
tegelijk het creëren van een mozaïeklandschap-wastine, met versterking van de mantel-zoom. Op
die manier kan het akkerland (5a) ook (spontaan) worden ingevuld, al dient op termijn extensief
graasbeheer (met authentieke schapenrassen) hier mee aan de basis te liggen van een succesvol
verhaal (open-gesloten verhouding, struweel versus bosontwikkeling, exotenbeheer, grasland/schraallandbeheer enz.).
Specifieke doelstellingen:
-wastine middels extensief graasbeheer en ruigtebeheer (op voormalige intensieve
landbouwgronden), ten behoeve van bosuitbreiding en versterking van de bosstructuur.
Een wastine is potentieel kansrijk voor ‘flagship’-soorten die het regionaal moeilijk hebben;
distelvink, kneu, geelgors, goudvink, hazelworm…
-droog schraalgrasland op de heuvelrug: streefbeeld is een droog schraalgrasland met geleidelijke
overgangen naar loofbos (boszoom). Onder meer Hazezegge en Gewone brem behoren tot de
soorten die realistisch zijn. Andere kenmerkende soorten zoals Blauwe knoop, Hondsviooltje,
Tormentil, Mannetjesereprijs, Tandjesgras enz. zijn wellicht te hoog gegrepen. Eventueel kan ruimte
worden geschapen om ook kenmerkende, maar vaak verdwenen bremstruweel kansen te geven in
de zomen en ruigtes die de overgangen inluiden naar het oud bos.
In relatie tot begrazing en het kort houden van struwelen dient geattendeerd op de mogelijkheid om
op termijn Sleedoorn regelmatig terug te zetten (‘mechanische correctie’).
-zuur atlantisch beukenbos met Hulst: streefbeeld is het behoud en de ontwikkeling van een voor
droge heuvelruggen kenmerkend bostype dat thans plaatselijk door Amerikaanse eik in diverse
stadia wordt overheerst.
-alle naaldhout (Lork) verwijderen (5d)
-kappen van Populier in barondreef (N-zijde), zonder heraanplant.
-eradicatieprogramma Japanse duizendknoop (5b)
-loofhoutaanplant (deels monotoon Beuk) aanpakken, deels open maken (5e)
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-externe bosranden onderhouden. Deze bosranden grenzen aan landbouwgebied en dienen i.k.v.
goed nabuurschap onderhouden te worden. Maaien is hier aangewezen maatregel naast selectieve
kap.

Perceel 6
De bestanden 6a en 6b kunnen verder ontwikkelen als respectievelijk D1 en G3
Specifieke doelstellingen i.k.v. startbeheer:
-aanpak erosieprobleem: in winter is er een erg aanzienlijke influx van afstromend oppervlaktewater
(van aanbelendende akkers)
-opruimen steenmassa’s in greppel (welke erosiemateriaal richting Sint-Pietersbosbeek stuurt).
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5

Knelpunten

We geven hierna een opsomming van de voornaamste knelpunten welke het realiseren van de
doelstellingen kunnen hinderen of deze zelfs ronduit in de weg staan.

•

Erosie-/sedimentatieproblematiek: oppervlakkige instroom van nutriënten (meststoffen),
sediment, puin, pesticiden e.d. (cf. aantasting integriteit Sint-Pietersbosbeek, degradatie
centrale bronbeek, ongewenste geulvorming en aanzienlijke jaarlijkse sedimentatie verspreid
doorheen het bos). Daarnaast bestaat het gevaar dat die instroom gekoppeld aan het fenomeen
piping ervoor zorgt dat de vervuiling zich ook snel ondergronds verspreid, in de toplaag.

•

Recreatief medegebruik door mountainbikers, motorcrossers en ruiters is ongewenst (cf.
toestand paden).

•

Oneigenlijk gebruik / beheer door landbouwer(s).

•

Herbicidengebruik door landbouwer(s).

•

Algemene milieudruk op de bosrand door aangrenzende gebruikers.

•

Exotenbeheer: Japanse duizendknoop maar zeker ook Amerikaanse eik is problematisch. T.a.v.
Japanse duizendknoop worden eradicatiemaatregelen voorgesteld. Wat Amerikaanse eik betreft
is de aanpak geheel verschillend: na initieel startbeheer en omvormingsbeheer wordt erop
gemikt dat de soort op termijn vanzelf afneemt in abundantie (door toenemende dominantie
van Beuk), en zelfs lokaal verdwijnt.
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6

6.1

Beheermaatregelen

Beheerrichtlijnen
Voor een overzicht verwijzen we naar onderstaande tabel (Tabel 6-1).
De beheerrichtlijnen/-maatregelen worden hierna opgegeven met de nodige aandacht voor het
realiseren van de IHD (instandhoudingsdoelstellingen). Het betreft hier de bijzondere habitattypes
en soorten welke relevant zijn voor het Sint-Pietersbos. Gezien deze habitats haast het volledige
Sint-Pietersbos betreffen (op graslanden na), zal er in het streefbeeld ook naar gestreefd worden
betreffende habitats uit te breiden of minstens te behouden (cf. Tabel 4-1):
9120 - Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) =
H2, H3
9130 - Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum = H1, G1, G2, G3, D6
(partim incl. 9130 - Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum, binnen natuurlijk areaal van
Wilde hyacint)
91E0 - Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) = D1, D4, D5
6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van montane en alpiene zones
6430_bz boszomen
6430_hf vochtige tot natte ruigten
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis)
6510_hu² Glanshaver-verbond (Arrhenaterion)

Als voorkomende soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn wordt Rivierdonderpad (Cottus gobio)
vermeld. Als voorkomende soorten van Bijlage III van de Habitatrichtlijn worden Franjestaart (Myotis
nattereri), Gewone grootoorvleermuis/Grijze grootoorvleermuis (Plecotus auritus/austriacus), Ruige
/ Gewone / Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus soorten), Watervleermuis (Myotis daubentonii) en
Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) opgegeven.
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Tabel 6-1: Overzicht van de beheermaatregelen

6.1.1

Maatregelen om de natuurlijke flora en fauna te herstellen of te behouden
We onderscheiden volgende (meer algemene) maatregelen welke toch (soort)specifieke doelen
impliceren:
actief (startbeheer): kap incl. exotenbestrijding, met aandacht voor vrijstellen van Mispel (of
tenminste schade aan de populatie voorkomen & stimuleren van populatievergroting en
areaaluitbreiding)
actief (startbeheer): (lokaal) selectieve dunning, met bijzondere attentie voor voorjaarsflora
actief (regulier): extensief graasbeheer
actief + spontaan: dik dood hout (stimulus via ringen van (vooral) Amerikaanse eik)
spontaan: waterhoudende depressies/'karrensporen', met potenties voor kevers en andere insecten,
maar ook voor amfibieën.
spontaan: boszoom (-mantel) / wastine
spontaan: humusarme paden (cf. strooisellaag) / bosbodem (attentie: vermijden van freeswerken)

Volgende aspecten vereisen specifieke maatregelen of tenminste attentie bij generiek toegepaste
beheerwerken.
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> attentie i.f.v. populatie-uitbreiding (flora): Gevlekt longkruid, Wilde narcis, Slanke zegge, Grote
veldbies, Heelkruid, Eenbes,. Bij beheerwerken dienen deze soorten gevrijwaard. Maatregelen op
maat betreffen o.a. het liquideren van een officieus wandelpad, behoud van nodige lichtinval
(halfschaduw) via beperkte en selectieve kap, verwijderen van afval (plastiek) en attentie voor
vrijwaren van relatief humusarme hellingen in halfschaduw (of creatie). Niet toevallig staan de
populaties Gevlekt longkruid, Grote veldbies (grotendeels), Slanke zegge en Heelkruid enkel en
alleen in de bosrand. Ook Eenbes staat in de flanken van de smalle Z-tip en het lijkt erop dat alvast
ook Wilde narcis eertijds ter plaatse in een bosrandsituatie voorkwam (cf. historische analyse).
> attentie i.f.v. populatie-uitbreiding (fungi/fauna): cf. generieke maatregelen, met bijzondere
attentie voor vissen (met name Rivierdonderpad) en vleermuizen. Wat vleermuizen betreft wordt
verondersteld dat de hier gesuggereerde werken (o.a. ringen, omvormen) enkel de potenties zullen
vergroten voor deze groep (gezien de inventarisatieresultaten tot op heden eerder tegen vielen
dient er verder tijdens kap niet bijzonder op te worden toegezien; wel kunnen bomen met holten
best blijven, ook i.f.v. avifauna dienen nestbomen gespaard). Voor vissen kunnen tevens specifieke
maatregelen worden genomen (generiek: verbetering van de waterkwaliteit, in het bijzonder m.b.t.
inspoeling van meststoffen, pesticiden, erosie e.d.).

6.1.2

Maatregelen om de inheemse boomsoorten te bevorderen
Naast het stimuleren van bosverjonging (via spontane verbossing en spontane verjonging) dienen
specifiek maatregelen m.b.t. exoten te worden genomen.
Exoten terugdringen:
-Amerikaanse eik
-Tamme kastanje
-Lork

Exoten uitroeien:
-Laurierkers
-Japanse duizendknoop
-Reuzenberenklauw
-Sneeuwbes

6.1.3

Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimuleren
Het overgrote deel van het bosdomein valt onder nulbeheer. Toch kunnen o.v.v. startbeheer (deels
omvormingsbeheer) enkele specifieke maatregelen genomen worden om bosverjonging te
stimuleren (naast natuurlijke, spontane processen zoals windval, solifluctie e.a.). Dit betreft dan het
ringen of lokaal kappen van exoten (Amerikaanse eik, Lork, deels Tamme kastanje), zodat lichtrijke
plekken ontstaan en andere soorten hun kansen kunnen grijpen. In het gericht gedeelte kan via
spontane boszoom-/struweelvorming en wastine-ontwikkeling natuurlijke verjonging plaatsvinden.
Volgende maatregelen stimuleren de natuurlijke verjonging:
actief (startbeheer): lokaal ringen van bomen (vooral Amerikaanse eik)
actief (startbeheer): lokaal open kappen van bestanden gedomineerd door Amerikaanse eik en/of
het verwijderen van naaldhout
actief (startbeheer): stimulatie van Mispel door deels ringen van aangrenzende soorten, deels
kappen van bestanden
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spontaan: ontwikkeling van zoom en wastine, enkel gestuurd via graasbeheer (incl. ruigtebeheer)
spontaan: windval, erosie, solifluctie, …

6.1.4

Maatregelen om de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid te bevorderen
De meest belangrijke factor (zeker onder nulbeheer) om ongelijkjarigheid te stimuleren is spontane
bosontwikkeling. Verder zijn er enkele actieve ingrepen mogelijk. Zo dienen er o.a. gelijkjarige
aanplanten deels gekapt te worden (bestand 5d, 5e), zodat via bosverjonging ook ongelijkjarigheid
gecreëerd wordt. Het ringen van bomen, bij voorkeur ‘solitaire’ Amerikaanse eik, biedt tevens
perspectief (cf. startbeheer). Hoe dan ook vormt spontane en geleidelijke verbossing van
landbouwgrond de hoofdmaatregel om bosverjonging en tegelijk ongelijkjarigheid te stimuleren. Het
is verder niet wenselijk om al te sterk in te grijpen in de kwetsbare bronboszones (cf. integraal
gedeelte). Tot slot dient bijzonder attentie besteed te worden aan de oude (dikke) bomen, vooral
van Zomereik en Beuk (we verwijzen in dit verband ook naar de diverse symbionten).

6.1.5

Maatregelen ten behoeve van de mantel-zoom
De voornaamste maatregelen zijn:
-spontane bosontwikkeling, niet in het minst t.h.v. perceel 5 (gericht gedeelte). Dit in combinatie
met graasbeheer ter plaatse (actueel reeds in 5b, toekomstig ook in 5a)
-kap in bestanden met dominantie van Amerikaanse eik

Het behoud en verdere ontwikkeling van de kwalitatieve bosranden in het integrale deel verdient de
nodige aandacht (cf. monitoring, populaties).
N.B. Open plekken maken deel uit van de zoomvegetatie

6.1.6

Maatregelen om het ecologisch evenwicht te bevorderen
De voornaamste maatregelen zijn:
-erosiebestrijding
-supprimeren van officieuze wandelpaden (o.a. perceel 2)
-afval verwijderen (kritieke plekken) / constructies afbreken

6.1.7

Bosbouwtechnische aspecten van het beheerplan
Veruit het grootste deel van het Sint-Pietersbos komt onder nulbeheer te staan. De gedeelten onder
gericht beheer bestaan verder in belangrijke mate uit open stukken (grasland, wastine, ruigte, open
water) en struweel (mantel-zoom). Enkel in het kader van een start- (deels omvormings)beheer
worden hierna specifieke facetten toegelicht. Wel is er de noodzakelijke veiligheidskap welke
permanent aandacht verdient langsheen de opengestelde paden (een zone van 2x30m dient als
veiligheidsstrook gerespecteerd te worden; bomen worden daarbinnen ook geveld en eventueel
afgevoerd). We verwijzen naar kaart 42 voor de meest dringende (gevaarlijke) bomen.
Selectieve dunning Amerikaanse eik, met nabehandeling stobben glyfosaat (deels eindkap voor
deelgebieden met homogeen voorkomen Amerikaaanse eik) (vooral 4b) (zie kaart 43)
Eindkap Amerikaanse eik, met nabehandeling glyfosaat, klepelen, frezen en inzaaien: bestand 2f (zie
kaart 43)
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Groepenkap met afvoer van hout: naaldhoutbestanden (1a, 2a, 3c 5d) (zie kaart 43)
Groepenkap zonder afvoer van hout: naaldhoutbestanden (2e) (zie kaart 43)
Selectieve dunning (‘hakhoutkap’): beperkt, enkel initieel in alle bestanden, uitgenomen 3c, 3d (zie
kaart 43, 48)

6.1.8

Kapregeling
Geheel het Sint-Pietersbos is uiterst gevoelig voor betreding, vooral indien machines ingezet worden.
Echter een en ander hangt samen met het biotoop dat betreden zou worden. In het gericht gedeelte
is een zekere mate van verstoring niet noodzakelijk contraproductief (cf. relatie paden). Ten behoeve
van beheerwerken worden een beperkt aantal exploitatiewegen aangeduid (zie kaart 44). Bijzondere
attentie geldt voor steile hellingen of bronsituaties (deze laatste komen in het gericht gedeelte
echter relatief beperkt voor). Wat steile hellingen betreft dient tegelijk gewezen op het nut van
beheerwerken in de nabijheid: o.a. Mispel kan sterk profiteren van lichtinval op hellingen waar
mogelijkheden voor kieming gegenereerd werden. Dikke pakketten zure humus (bladeren) werken in
dit opzicht contraproductief. Een zekere mate van verstoring in dergelijk biotoop (op de hoger
gelegen delen) is dus niet noodzakelijkerwijze nefast. Verder dient bij exploitatie wel gelet op het
beperken van rijroutes (sleeppistes).
De exploitatiewegen of ruimingspistes dienen strikt gevolgd. Langs deze ruimingspistes worden
gekapte bomen afgevoerd. Gekapte bomen worden bij voorkeur met een lier van op de
ruimingspistes uitgetrokken (periode 1/7 – 1/10). Betreffende de veiligheidskap langs de barondreef
(strook van 2x 30m): bomen worden geveld en weggesleept binnen de veiligheidszone.
In alle bestanden wordt de schoontijd gerespecteerd (15/3 - 30/6).

6.2

Bijzondere beheerrichtlijnen

6.2.1

Bosbouwkundige werken

6.2.1.1 Bosverjongingsprogramma
Geen specifiek verjongingsprogramma buiten reeds gestelde maatregelen i.k.v. spontane verbossing
en wastinebeheer (cf. supra). Hierna wordt ook beperkte aanplant toegelicht. Volgende maatregelen
i.k.v. startbeheer dragen wel bij tot verjonging:
-creatie van meer lichtrijke (halfschaduw) plekken in lagere zones of nattere delen (thv bronnen en
bronbeken)
-creatie van lichtrijke (halfschaduw) plekken op hellingen tbv Mispel e.a.

6.2.1.2 Be-/herbebossingswerken
Spontane verbossing en wastinebeheer met expliciete aandacht voor de mantel/zoom zijn het
belangrijkst. Verder is er sprake van beperkte aanplant. Volgende maatregelen worden genomen:
-de kap van bestand 1a (op 20-tal Lorken in de NO-tip na) wordt vergezeld van een aanplant van een
houtkant (aan de periferie). Deze aanplant wordt doorgetrokken naar bestand 1e waar, na
freeswerken, het weiland deels bebost wordt (en deels spontaan zal verbossen). Enkel aan de
periferie wordt een brede houtkant aangeplant. De rest zal spontaan verbossen.
-i.r.t. wastinebeheer (perceel 5) wordt spontane verbossing gestimuleerd, zij het dat de
mantel/zoom gestuurd wordt i.f.v. gewenst patroon. Immers de zichtas (300m) van het aanpalend
kasteeldomein richting Z dient gevrijwaard. Het beheer van struweel en grasland is dan ook een
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vereiste. Bebossing wordt hier niet voorzien, maar maakte recent wel deel uit van de activiteiten
(bestand 5e).

6.2.1.3 Omvormingen
De omvormingsmaatregelen kunnen als volgt worden samengevat (kaart 43, bijlagen):
-systematisch terugdringen van Amerikaanse eik impliceert niet enkel ringen maar tevens kap van
enkele kernzones, nl. in het O van 4b en in 2f.
Het schema is als volgt:
> bestand 2f: vanaf 2020 eindkap, met behandeling van stammen (glyfosaat) waarna in 2024
klepelen volgt. Verder wordt de bodem met een bosfrees bewerkt. Inzaaien met autochtoon
materiaal is dan het doel.
> bestand 4b: vanaf 2020 selectieve dunning van Amerikaanse eik (nabehandeling stobben met
glyfosaat). De homogene groepen bevinden zich dan feitelijk onder eindkap. Er wordt 3 jaar lang
nazorg gedaan (dunning met nazorg).
Voor de homogene delen met Amerikaanse eik is dus een eindkap (met nazorg) voorzien; voor het
overige is er een spectrum aan maatregelen (dunning, ringen, niets doen). Belangrijk is het ringen
van (individuele) Amerikaanse eik op plekken waar deze bedreigingen vormt, bv. t.o.v. Zomereik.
De omvorming wordt begeleid door de Adviescommissie.
-kappen van naaldhout (vooral in bestanden 1a en 5d maar ook in 2a, 2e, 3c), omvormen naar
loofhout via vooral spontane verbossing (beperkt bebossing via aanleg houtkanten).
-kappen van Populier zonder heraanplant (bestand 5a, N-zijde barondreef)

6.2.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken
Gezien er nauwelijks bosaanplantingen gebeuren dient er ook amper maatregelen t.b.v. vrijstelling
of zuivering voorzien te worden. Enkel in bestanden 1a en 1e zullen tijdelijk (gedurende 5 jaar)
dergelijke maatregelen nodig zijn.
Exotenbestrijding wordt onder 6.1.2 behandeld.

6.2.1.5 Brandpreventie
Er worden geen specifieke maatregelen genomen.

6.2.2

Werken m.b.t. de fytosociologische,
landschappelijke waarde

faunistische,

bodemkundige

of

6.2.2.1 Fytosociologie
Fytosociologisch dienen vooral de bronvegetaties opgewaardeerd (D4). Aansluitend verdienen ook
D5/D6 de nodige aandacht, mede gezien de erosieproblematiek. Een herstel dringt zich op.

6.2.2.2 Flora
Specifieke maatregelen i.k.v. startbeheer (kaart 48):
-Wilde narcis: creëren van voldoende licht en kansen op uitbreiding vergroten
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-Slanke zegge: afval verwijderen, voldoende lichtinval verzekeren; acuut risico op uitsterven!
-Grote veldbies: verstoring van betreffende locaties vermijden, halfschaduw promoten
-Heelkruid: hierlangs loopt (reeën)pad (?), specifieke maatregelen gewenst; acuut risico op
uitsterven!
-Eenbes: cf. lichtinval
-Gevlekt longkruid: groeit op de beekoevers; acuut risico op uitsterven! Cf. officieus wandelpad en
lichtinval (halfschaduw).

6.2.2.3 Fauna
Algemeen: meer dood hout, meer lichtrijke plekken, voldoende natte depressies (‘karrensporen’),
voldoende variatie in beekstructuur, garantie voor rustplekken avifauna.

Specifiek naar vissen toe (cf. habitatrichtlijnsoort: Rivierdonderpad): oplossen
erosieproblematiek, aandacht voor paaiplaatsen en een gevarieerd pool-rifflepatroon.

van

6.2.2.4 Fungi
Algemeen: meer dood hout, beperken verstoring ‘schrale’ (strooiselarme) paden in buurt van voor
symbionten interessante locaties (met variaties aan oude bomen, soorten e.d.). Het verdient
aandacht om (oudere) exemplaren van Beuk, Zomereik, Haagbeuk e.d. te ontzien bij eventuele
boswerkzaamheden (i.f.v. symbionten). Verder is het aangewezen om de aandelen dik staand dood
hout nog te vergroten, vooral op plaatsen waar nu weinig dik dood hout voorradig is.

6.2.2.5 Bodem
Heel wat bodemmateriaal (sediment) wordt aangevoerd vanuit het omringende akkerland. Her en
der langs bronbeken of midden in het bos vinden we jaarlijks massaal nieuwe afzettingen. Dit
hoogdynamische sedimentatieproces bedekt niet enkel de bestaande vegetatie maar wijzigt
geleidelijk ook de bodem. Actie om de erosie in te dijken dringt zich op aan de randen van het
bosdomein (kaart 46).

6.2.2.6 Landschap
Boszomen zullen het aanzicht van het Sint-Pietersbos ook in landschappelijke zin wijzigen, net als de
ontwikkeling van wastines, het kappen/verwijderen van bomen ... Dit zal vooral aan de O-zijde
merkwaar zijn.

6.2.2.7 Andere
In het algemeen kan best afval op een aantal plekken verwijderd worden (kaart 47, bijlagen).

6.2.3

Richtlijnen met betrekking tot de sociale functie
Het bosgebied is toegankelijk via opengestelde wandelpaden (zie ‘openstelling’ in bijlagen). Jacht en
visvangst zijn niet voorzien. Er wordt in sluizen voorzien aan elk van de ingangen (o.a. t.h.v. de
barondreef) om mountainbikers, crossers of ruiters te weren. Een doordacht geplaatste brug t.h.v.
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de centrale bronbeek met aangepast vlonderpad kan dan een bijkomende barrière vormen voor
ongewenste recreatie. I.f.v. recreatie en toegankelijkheid is in alle geval een herstel van de doorgang
t.h.v. de centrale bronbeek vereist. De huidige doorgang dient vervangen door een nieuwe brug met
knuppelpad. Dit impliceert het opruimen van het gestorte materiaal dat heden ter plekke aanwezig
is (kaart 47, bijlagen). Graafwerken dienen voorzien waardoor de erosiedynamiek ter plekke zijn
werk zal doen. Daarom kan de nieuwe doorgang (met brug) best een stukje stroomopwaarts
voorzien worden. Er dient dan voorzien te worden in een begeleidend knuppelpad. Een voorstel is
opgenomen op kaart 45 maar technische aspecten dienen in detail bekeken en uitgewerkt.
De barondreef zelf dient grondig aangepakt. Heden is het pad op sommige plaatsen haast
onbegaanbaar geworden (cf. klachten). Het voorstel is om een belangrijk deel van de barondreef te
voorzien van 30cm porfier (met een zate van 1,5m breed). Randen van de dreef dienen maximaal
gespaard te blijven.

6.3

Extern beheer
Van primordiaal belang is het weren van (externe) erosie / instroom en overvloedige sedimentatie
die er het gevolg van is (cf. kaart 46)! Er dienen duidelijk bijkomende maatregelen genomen te
worden die verder gaan dan het aanbrengen van cocosmatten. Deze laatste vormen momenteel een
zekere barrière maar het probleem heeft zich deels verplaatst. Afvoer van ongewenste nutriënten en
sedimenten blijft actueel doorgaan zoals voorheen (intensiteit is mogelijk verminderd maar
onvoldoende).
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Uitvoeringsprogramma incl. kostenraming
De uit te voeren maatregelen worden hierna per perceel overzichtelijk via tabel weergegeven. Een
ruwe kostenraming van de werken is voorzien (Tabel 6-2).
De maatregelen worden eveneens weergegeven op kaart (43 t.e.m. 50):
- aanduiding van de éénmalige maatregelen.
- aanduiding van het omvormingsbeheer (korte termijn).
- aanduiding van het eindbeheer (lange termijn).

Tabel 7-1: overzicht van kosten/opbrengsten (indicatief)
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Ontheffingen, meldings- en vergunningsplichtige activiteiten
Geen
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Openstelling
M.b.t. openstelling zijn er geen wijzigingen. Het centrale wandelpad (barondreef en verlengde) is
openbaar toegankelijk (cf. bijlage 2 ‘openstelling’ en goedgekeurd toegankelijkheidsreglement,
besluit van de AG van 16/5/2012, cf. bijlage 2bis). Overige wegen zijn haast allemaal afgesloten. We
verwijzen verder ook naar het beheerplan van het Muziekbos waarin het luik openstelling meer
uitgebreid wordt behandeld (i.r.t. omgeving).
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Monitoring
Aanwezige SBZ-soorten en habitats zullen worden gemonitord via de bio-ecologische
monitoringmethode (INBO). Onder meer boswachters kunnen hiertoe bijkomend worden
ingeschakeld. Dit houdt overigens ook een monitoring van de vissen in. Verder zullen
opportuniteiten inzake monitoring benut worden (cf. thesisstudenten e.d.).
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Samenvatting
Het Sint-Pietersbos omvat een structuurrijk mesofiel eiken-beukenbos met een hoog aandeel oude
bomen en een goed ontwikkelde struiklaag, goed voorzien van bronrijke ravijnen en
bronamfitheaters. Het terrein behoorde eertijds toe aan de fam. Gauthier de Rasse. Het gaat hier om
een relict van een voorheen veel groter boscomplex dat zich uitstrekte van Ronse tot
Geraardsbergen. Het actuele gebied ‘Sint-Pietersbos’ is het meest westelijke relict van het originele
Sint-Pietersbos, dat vele malen grote was en zich ver ten ZO van Koekamer uitstrekte.
De laatste eeuwen werden belangrijke delen van het Sint-Pietersbos ofwel gekapt ofwel in gebruik
genomen als weiland of akkerland. Langs sommige beekoevers lijkt de kap wat minder geweest te
zijn. Vermoedelijk bestond het vroegere beheer van het Sint-Pietersbos uit zowel middelhout- als
hakhoutbeheer. Van dit alles rest er weinig. Een beperkt aantal bestanden bevat nog hakhout. De
laatste decennia werd het Sint-Pietersbos dan ook gekenmerkt door uitgesproken hooghoutbeheer.
Vooral sinds WO I (massaal rooien en heraanplant) werden monotone bestanden met Beuk ingezet.
Het Sint-Pietersbos is bijzonder reliëfrijk wat ook typisch is voor een ravijnbos. De hoogteverschillen
doorheen het bosgebied variëren van 61 tot 125m. Deze verschillen zijn merkbaar over vaak erg
korte afstanden. Zo snijdt de ‘centrale bronbeek’ een diepe ravijn door het bos. In het SintPietersbos bevinden zich in totaal een drietal geulen, nl. de insijding van de Sint-Pietersbosbeek,
deze van de Trochbeek en, centraal een lokale bronbeek’. In het uiterste NW en O bevinden zich de
hoogst gelegen delen van het bosdomein. Wel komen meerdere kleine of grotere geulen verspreid
voor, vaak in brongebied maar ook erbuiten. Sommige daarvan zijn echter ontstaan als gevolg van
(massa-)erosie in landbouwgebied. Dit vormt meteen een van de voornaamste bedreigingen voor
het Sint-Pietersbos.
De bodems bestaan hoofdzakelijk uit leem en zandleem. Klei komt veel beperkter voor en zand duikt
slechts in een tweetal vlekken op. Ook in het N is droge leem frequent, vergezeld van vochtige leem
en langs de centrale bronbeek nat zandleem. Centraal in het Sint-Pietersbos komt erg plaatselijk
droog zand voor, omringd door droog zandleem en verder ook vochtig zandleem.
Wat de vegetatie aangaat zijn vooral de bostypes van aanzienlijk belang. In totaal beslaat de
oppervlakte Eiken-Beukenbos, het meest voorkomende type, ca. 20ha. In hoofdzaak betreft het
Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (subtype met dominantie van Adelaarsvaren – H3b). Het EssenEikenbos omvat ca. 16ha. Een ander bostype nl. het Essen-Elzenbos komt voor in fragmenten, voor
een totale oppervlakte van ca. 3ha (op hoofdtypes). Daarbij is het Essen-Elzenbos met Gevlekte
aronskelk het frequentste type. Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik, een derivaatgemeenschap
met Amerikaanse eik die vaak als dominante soort optreedt, komt tevens in enkele bestanden
nadrukkelijk terug. Overige vegetaties zijn o.a. zuur struisgrasgrasland en open water (poel). Verder
zijn er enkele aanplanten met Lork of jong gemengd loofhout.
Hierbij een overzicht van de bostypes met overeenkomstige Natura2000 habitattypes:
H1 – Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint
(9130 – beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)
H2a_Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring subtype met Brede en Smalle
stekelvaren
H2b_Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring, subtype met Ruige veldbies
en Bosanemoon
(9120 – Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en Taxus)
H3b_Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met dominantie van Adelaarsvaren
(9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en Taxus)
G2a_Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met Speenkruid
G2b_Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met Brede stekelvaren
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(9130 – beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)
G3_Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie
(9130 – beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)
D1_Essen-Elzenbos met Moerasspirea
(91E0 - Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae))
D4_Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart
(91E0 - Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae))
D5_Essen-Elzenbos met Bloedzuring
(91E0 - Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae))
D6_Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
(9130 – beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum [partim overgang naar
Stellario-Carpinetum, tevens onder 9130])
I4_DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik
(9190 - Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten)

Loofhout maakt het overgrote aandeel uit (86%) en de sluitingsgraad is in 78% van de gevallen >75%.
Gewone es, Beuk, Amerikaanse eik, Zomereik, Zwarte els, Gewone esdoorn en Tamme kastanje
vormen de belangrijkste boomsoorten naar stamtallen toe. Gewone es en Gewone esdoorn vormen
bij de zaailingen de frequentste boomsoorten.
Wat merkwaardige (dikke) bomen betreft met een omtrek van min. 350cm, werden in totaal 24 ex.
aangetroffen, op 2 na allemaal Beuk. De dikste Amerikaanse eik (met een omtrek van 394cm)
bevindt zich in een bestand in het W. De dikste Beuk (449 cm) bevindt zich op de valleirand van de
centrale bosbeek. De meerderheid van de dikke beuken bevindt zich op bijzonder reliëfrijk terrein.
In bepaalde bestanden is relatief veel dik hout aanwezig. Dit wordt mee in de hand gewerkt doordat
diverse grote beuken e.a. omvielen gedurende de laatste jaren. Toch zijn er enkele bestanden met
opvallend weinig dik hout. De evolutie gaat hoe dan ook snel en verloopt in de goede richting (tot
voor kort werd het Sint-Pietersbos overigens geplunderd door lokale houtverzamelaars die het
terrein onrechtmatig betraden).
Het aantal hagen of bomenrijen is erg beperkt.. In het N, tegen de akkerrand, kan een haag van
Haagbeuk van beperkte omvang worden aangetroffen. In het Z is er een gelijkaardige haag, als boord
tussen bos en grasland. Wel zijn er meerdere dreven aanwezig waaronder de barondreef die vrij
e
centraal door het gebied loopt. De dreven zijn resultaat van de 19 eeuwse ontginning.
Het Sint-Pietersbos herbergt talloze bijzondere, vaak zeldzame soorten. Toch wijzen de
inventarisatieresultaten niet (systematisch) op erg spectaculaire resultaten. Sommige soorten
werden verwacht maar werden niet waargenomen en komen wellicht ook niet voor. Aangetroffen
bijzondere soorten komen vaak maar beperkt voor, soms slechts op een enkele plek. We geven hier
een enkele van de voorkomende Rode Lijstsoorten of anderszins vermeldenswaardige taxa weer.
Wat flora aangaat werden zeer karakteristieke bronbossoorten aanghetroffen, zoals
Reuzenpaardenstaart, Paarbladig goudveil en Slanke zegge (vooral in het Z van het Sint-Pietersbos).
In tegenstelling tot deze typerende bronbossoorten bevinden de meest bijzondere voorjaarsbloeiers
(met name Kleine maagdenpalm, Witte klaverzuring, Heelkruid, Gevlekt longkruid, Eenbes,
Sneeuwklokje, Wilde narcis, Grote keverorchis, Slanke sleutelbloem, Gevlekte aronskelk) zich in de
regel veel nadrukkelijker aan de O-rand, t.h.v. de Sint-Pietersbosbeek, en strekken zij zich langs de
Trochbeek in het Z slechts beperkt uit.
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Ook andere merkwaardige en habitattypische soorten zoals Spekwortel, Bosroos of Aardbeiganzerik
werden meermaals aangetroffen. Bovendien is Mispel goed vertegenwoordigd in dit bosdomein. De
soort komt niet zelden voor op steilkantjes langs paden en op plekken waar kap/verstoring tot open,
relatief lichtrijke plaatsen geleid heeft. Overige autochtone bomen/struiken betreft o.a. Rode
kornoelje, Gelderse roos en Tweestijlige meidoorn. Ook Haagbeuk is vermeldenswaardig (cf.
beperkte haagstructuur).
Wat fungi en slijmzwammen aangaat konden in 2013 meer dan 550 taxa genoteerd worden. Het valt
daarbij op dat er wel meerdere bijzondere soorten aangetroffen werden, maar andere verstek lieten
gaan. Toch kan verwacht worden dat de soortenlijst nog sterk op zou lopen bij verder gezette
inventarisatie. Duidelijk is dat bepaalde bosgedeelten interessanter zijn voor symbionten dan andere
(cf. Russulales, Boletales…). Duidelijk is dat ook de dood hout fungi nog veel ruimte hebben om toe
te nemen.

Inzakze avifauna kunnen we wijzen op meer speciale broedvogels zoals Boompieper, Geelgors,
Glanskop, Goudvink en Middelste bonte specht. Voor Boompieper laten de waarnemingen niet toe
om te spreken van een zeker broedgeval. Kneu komt niet voor binnen het onderzoeksgebied, maar
wellicht broedt wel een koppel in / nabij de aangrenzende bosontwikkeling in het NW. Voor Patrijs
en Wespendief geldt dat deze broeden in de omgeving maar niet in het Sint-Pietersbos zelf. Globaal
bleef de aangetroffen soortendiversiteit iets onder de verwachtingen. Het waren voornamelijk
algemenere en ook wel te verwachten soorten die binnen het boscomplex tot broeden kwamen. Een
aantal mogelijk te verwachten soorten van grotere en oudere boscomplexen zoals de Zwarte specht
of Havik werden in 2013 niet waargenomen in het gebied. We kunnen wel besluiten dat de
dichtheden van de te verwachten soorten in het Sint-Pietersbos vrij hoog zijn. Voornamelijk de
aantallen boomklever waren hoog.
Voor habitatrichtlijnsoorten zoals vleermuizen bleken de resultaten eerder tegen te vallen. Gelet op
de kenmerken van het reliëfrijk en gevarieerd bosgebied (oud bos – Ferrarisbos) werd op voorhand
verwacht dat de vleermuizenfauna in het Sint-Pietersbos relatief divers zou zijn, mede gezien de
aanwezigheid van verschillende bosgebieden en halfopen landschap met veel kleinschalige
landschapselementen in de ruime omgeving. Volgende soorten werden met zekerheid vastgesteld:
Rosse vleermuis, Gewone dwergvleermuis, Watervleermuis, Grootoorvleermuis (gewone/grijze),
Franjestaart. Dit is dus vrij beperkt. Ook de aantallen waren laag voor de meeste soorten. De
centrale ‘kathedraalbestanden’ bleken vrij arm te zijn in aantallen, maar hier werden wel de minder
algemene soorten zoals de Franjestaart aangetroffen.
De groep van de loopkevers werd systematisch onderzocht via gericht looproute-onderzoek. Onder
meer Agonum nigrum (zeldzaam), Bembidion bruxellense (kwetsbaar), en andere zeldzaamheden
zoals Bembidion deletum, B. doris, B. varium of Chlaenius vestitus werden gezien. Echter het aantal
Carabussoorten bleef uiterst beperkt. Verder werden maar 8 soorten boktorren gevonden, waarvan
de meeste op Rubus werden aangetroffen. Voor de snuitkevers (waarnemingen via zicht, sleepnet)
een gelijkaardig patroon met bepaalde soorten min of meer gebonden aan bomen/bossen zoals o.a.
Caenorhinus germanicus, Stereonychus fraxini (erg frequent), Curculio glandium of Curculio nucum.
Een tiental soorten komen voor op vlinderbloemigen (voornamelijk klaversoorten). Auleutes epilobii,
voorkomend op wilgeroosje, is de meest bijzondere soort.
Enkele andere soortengroepen werden niet systematisch onderzocht (toevallige waarnemingen
werden opgenomen). Zo werd o.a. de Gewone beekloper op bijna alle kleine stromende wateren en
nauwelijks stromende stilstaande plasjes (tot zelfs karrensporen toe) gezien.. De zeldzame
beekkever Elmis aenea en de zeldzame waterkruipers Hydraena palustris, H. riparia en de bedreigde
waterroofkever Agabus melanarius (die gebonden is aan bronnen) komen voor. Een karrenspoor
herbergt de zeldzame waterkruiper Hydraena assimilis die gebonden is aan bronbeken en
kwelmilieus en de met uitsterven bedreigde waterroofkever Hydroporus discretus die gebonden is
aan bronnen en bronbeken. Agabus guttatus is een kwetsbare waterroofkever die beperkt is tot
bronbeken
Langs de bronbeken treffen we ook Gewone oeverlibel en Gewone bronlibel aan.
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Voor de spinnen werden maar een beperkt aantal bijzondere soorten waargenomen. De
inventarisatie was echter eerder beperkt te noemen (cf bodemvallen en net). Opvallend is wel de
aanwezigheid van Zelotes latreillei en Bianor aenescens.
Tot slot werden in 2013 ook vissen bemonsterd in de Sint-Pietersbosbeek. Concreet werd de
habitatrichtlijnsoort Rivierdonderpad aangetroffen. Volgende soorten werden anno 2013 niet
waargenomen en komen ter plaatse zeer waarschijnlijk niet voor: Beekprik en Bittervoorn

Wat invasieve uitheemse (planten)soorten betreft dienen volgende in de gaten gehouden te
worden: Laurierkers, Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Sneeuwbes. Tot slot zijn er nog
enkele geïsoleerde vondsten van tuinplanten e.a.: bv. Perzikbladig klokje, Akelei, Vrouwenmantel
(Alchemilla mollis), Cichorei, Narcis, Italiaanse aronskelk. Meestal een enkel exemplaar.

Het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor 9120, 9130, 91E0, 6510, 6430 is de
hoofddoelstelling, niet in het minst o.v.v. uitbreiding/behoud van habitats 9120 = Beukenbossen van
het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) [cf. bostypes H2, H3], 9130 =
Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum [cf. bostypes H1, G1, G2, G3, D6] en 91E0 =
overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) [cf. bostypes D1, D4, D5].
Verder kan in het gericht gedeelte een mozaïeklandschap met (op termijn) extensieve begrazing
worden nagestreefd, met o.a. habitattypes 6430 en 6510. De realisatie van de IHD-doelen wordt
opgevat in oppervlaktedoelen zoals weergegeven in onderstaande tabel.
IHD-type
9120
9130
91E0
6430
6510
overige

Huidige
(are)

oppervlakte
1910
1924
180
0
0
1056

Toekomstige
(are)

oppervlakte
2347
1881
433
159
250
0

Het Sint-Pietersbos wordt daartoe dus effectief opgedeeld in een integraal gedeelte en een gericht
gedeelte. In het NO wordt een (kleiner) aandeel gericht reservaat vooropgesteld. In dit gedeelte
wordt ook in belangrijke mate wastine nagestreefd. Het belang van een selectieve dunning dient er
benadrukt, alsook de passende bestrijding van enkele exoten.
Een nulbeheer voor alle overige bestanden is duidelijk het minst nadelig. Initieel dient daartoe voor
gans het Sint-Pietersbos wel een startbeheer of omvormingsbeheer ingesteld, i.e. exhaustief
verwijderen van soorten zoals Laurierkers, Japanse duizendknoop, Sneeuwbes of Reuzenberenklauw
over gans het bosdomein. Inperken (via ringen) van geïsoleerde groepjes Amerikaanse eik; hoewel
het niet realistisch is om de soort overal/eender waar aan te pakken (cf. kwetsbare vegetaties). In
sommige (hoge) beukenbestanden wordt de soort actueel quasi vanzelf geëlimineerd. In het
integrale reservaat is het de bedoeling om na initiële omvorming de zaak ‘op zijn beloop’ te laten. De
wetenschappelijke functie van dit deel verdient aandacht.
De verschillende functies die toegekend worden aan het Sint-Pietersbos worden hier beknopt
toegelicht. Voor de ecologische functie staat behoud en versterking van karakteristieke, vaak
zeldzame vegetaties, centraal. Daaraan gelinkt uitdrukkelijk alle bronvegetaties en (typerende)
beekbegeleidende vegetaties. Voor deze vegetaties wordt een goede staat van instandhouding
nagestreefd. Bovendien wordt ook voor alle relevante Bijlage I-soorten een goede staat van
instandhouding beoogd (cf. Rivierdonderpad, Vuursalamander; deze laatste werd evenwel
vooralsnog niet in het Sint-Pietersbos waargenomen, wel in de onmiddellijke omgeving). Idem voor
de voorkomende soorten van Bijlage III van de Habitatrichtlijn: Franjestaart, Gewone
grootoorvleermuis/Grijze grootoorvleermuis, Ruige / Gewone / Kleine dwergvleermuis,
Watervleermuis en Rosse vleermuis. Verder dient de invloed van externe erosie prioritair
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verminderd te worden door doelgerichte maatregele op korte termijn. Vooral de ‘centrale bronbeek’
ondervindt hinder van een sterk gewijzigde erosiedynamiek, waardoor het erosie- en
sedimentatiepatroon grondig veranderde, met negatieve gevolgen voor beekbegeleidende
bronbosvegetaties. Ook de kwaliteit van beken en beekwater in het algemeen verdient aandacht.
Verder behoud en versterking van typerende soorten, Rode Lijstsoorten of andere belangwekkende
bijzonderheden, in zover verenigbaar met het integraal reservaat (beheer niets doen). Het promoten
van meer (dik) dood hout (10% is streefdoel), is cruciaal. Meer dood hout in het bos, met bijzondere
aandacht voor meer staand dik dood hout, zal hopelijk ook meer houtbewonende soorten
aantrekken. We denken hierbij aan loopkevers, snuitkevers, boktorren e.d. maar ook aan
myxomyceten, ascomyceten, levermossen met begeleidende (micro)fauna e.a. De aanwezigheid van
stenen en hout in de bosranden en omliggende graslanden en akkers, levert veel soorten loopkevers
op. Verder zijn er de bevordering van voldoende gemengd loofhout, niet gedomineerd door slechts
1-2 soorten, de bestrijding van invasieve soorten of ongewenste dominantie van exoten. Onder de te
bestrijden/beheersen exoten noemen we Amerikaanse eik. Tot slot is de creatie van een
mozaïeklandschap of wastine in het O, van belang; daarbovenop expliciete attentie voor de mantelzoom (welke ter plaatse tot op heden erg beperkt ontwikkeld is); met brede, zonbeschenen
bosranden, mantels, zomen of zelfs ruigten; dit geeft meer levensruimte voor insecten allerhande.
Procesmatige ontwikkelingen, zoals spontane bosontwikkeling, worden volop gestimuleerd (met
meer afwisseling in verticale zowel als horizontale bosstructuur, met expliciete aandacht voor
lichtrijke plekken in het bos (cf. windval, randen…)). Het bos vervult ook een schermfunctie.
Bij de wetenschappelijke functie staat het bewaren van de integriteit van dit bos voorop. De
wetenschappelijke waarde zit vooral in de authentieke vegetaties zoals bronbegeleidende vegetatie/bostypes. In het Sint-Pietersbos zijn gelukkig nog meerdere dergelijke vegetaties aanwezig hoewel
het vaak nog slechts om relicten gaat. Dankzij deze relicten kan desalniettemin (wetenschappelijk)
inzicht verworven worden. Verder biedt de (in belangrijke mate) spontane ontwikkeling van het bos
in de toekomst perspectieven voor het monitoren van spontane bosdynamiek bij nulbeheer, evenals
voor het opvolgen van de relaties tussen bosbiodiversiteit en specifieke houtbewonende organismen
(kevers, fungi, levermossen…).
Voor de cultuurhistorische doelen wordt het behoud van de barondreef (niet als dreef wel als pad)
voorgesteld. Op archeologisch vlak dient alle verstoring vermeden. De erfgoedwaarden van de
ankerplaats dienen behouden. Ook is het behoud en de versterkingvan de zichtas of vista kasteel –
aanliggend bosgebied opgenomen. De vista zal ca. 300m lang zijn en gaat vervolgens spontaan over
in bos.
Onder de sociaal-educatieve doelstellingen hoort de recreatie en gepaste ontsluiting. Het SintPietersbos maakt deel uit van het door recreanten/toeristen druk bezochte complex op en rond het
Muziekbos. Voorzieningen zoals restaurants en jeugdherberg (Fiertel) benadrukken de
aantrekkelijkheid van dit gebied. Als onderdeel van een integrale toegankelijkheidskaart en
openstelling van de Muziekberg, werd in 2011 een wandelpad geopend door ANB in het SintPietersbos. Dit pad maakt onderdeel uit van een ruimer circuit. Er wordt geen bijkomende
openstelling geopperd gezien de ecologische waarde van het bos én het recreatief aanbod van de
Muziekberg in zijn geheel. Wel is het de bedoeling om het wandelpad beter toegankelijk te maken
en sluizen te plaatsen om mountainbikers/crossers te weren. De modaliteiten voor toegang worden
meer in de verf gezet.

Volgende knelpunten vormen het voornaamste obstakel voor het realiseren van de doelstellingen:
•

Erosie-/sedimentatieproblematiek

•

Recreatief medegebruik door mountainbikers, motorcrossers en ruiters

•

Oneigenlijk gebruik / beheer door landbouwer(s).

•

Herbicidengebruik door landbouwer(s).

•

Algemene milieudruk op de bosrand door aangrenzende gebruikers.
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•

Exotenproblematiek, met bijzondere attentie voor Japanse duizendknoop en Amerikaanse eik.

De beheermaatregelen die genomen worden betreffen voor het integraal gedeelte eenmalige
maatregelen. Ook in het gericht gedeelte is het niet de bedoeling om langdurig of intensief te gaan
beheren op langere termijn. De maatregelen die genomen worden omvatten dus ook
omvormingsbeheer en vallen onder vooral volgende rubrieken:
•

Maatregelen om de natuurlijke flora en fauna te herstellen of te behouden

•

Maatregelen om de inheemse boomsoorten te bevorderen

•

Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimuleren

•

Maatregelen om de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid te bevorderen

•

Maatregelen ten behoeve van de mantel-zoom

•

Maatregelen om het ecologisch evenwicht te bevorderen

Verder zijn er bijzondere beheerrichtlijnen m.b.t. bosverjonging of omvorming; zoals o.a. het
systematisch terugdringen van Amerikaanse eik wat niet alleen ringen impliceert maar tevens kap
van enkele kernzones. Maatregelen m.b.t. de fytosociologische, faunistische, bodemkundige of
landschappelijke waarde betreffen gerichte maar louter initiële maatregelen (bv. licht inbrengen
door lokaal wat te kappen). Nadien wordt gerekend op de effecten van spontane processen.
De richtlijnen t.b.v. sociaal-recreatieve aspecten betreffen in eerste instantie de barondreef. Heden
is het pad er op sommige plaatsen haast onbegaanbaar geworden (cf. klachten). Het voorstel is om
een belangrijk deel van de barondreef te voorzien van 30cm porfier (met een zate van 1,5m breed).
Randen van de dreef dienen maximaal gespaard te blijven.
Last but not least dient ook extern beheer gevoerd te worden. Van primordiaal belang is het weren
van (externe) erosie / instroom en overvloedige sedimentatie die er het gevolg van is! Er dienen
duidelijk additionele maatregelen genomen te worden. Afvoer van ongewenste nutriënten en
sedimenten blijft actueel al te veel doorgaan zoals voorheen en vormt een van de grootste
bedreigingen voor dit bosdomein..
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Bijlage 1

Kaarten

KAART 0 – OVERZICHT
KAART 1 – KADASTER
KAART 2 – RICHTLIJNGEBIEDEN
KAART 3A – BOSLEEFTIJD
KAART 3B – FERRARISKAART (1776)
KAART 4 – VANDERMAELEN (1851)
KAART 5 – TOPO 1864
KAART 6 – TOPO 1884
KAART 7 – TOPO 1937
KAART 8 – TOPO 1954
KAART 9 – TOPO 1978
KAART 10 – TOPO 1989
KAART 11 – TOPO 1995
KAART 12 – TOPO 2010
KAART 12BIS – PRIMITIEF KADASTER
KAART 13 – KADASTER DISCREPANTIE BEEKLOOP
KAART 14 – DIGITAAL HOOGTEMODEL
KAART 15 – BODEM
KAART 15B - SOLIFLUCTIES
KAART 16A – GEOLOGIE – TERTIAIR
KAART 16B – GEOLOGIE – TERTIAIR MET AANDUIDING BRONNEN
KAART 17 – BRONNEN
KAART 18 – PUNTELEMENTEN
KAART 19 – BESTANDEN
KAART 20 – BESTANDSOPNAMEN
KAART 21A – BIOTOPEN
KAART 21B – BIOTOPEN – NEVENETAGE
KAART 22 – DIKKE BOMEN
KAART 23 – DREVEN – HAGEN
KAART 24 – HOOFDBOOMSOORT
KAART 25 – DOOD HOUT
KAART 26 – BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART
KAART 27 – BRONBOSSOORTEN
KAART 28 – VOORJAARSBLOEIERS
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KAART 29 – HYACINTEN EN ANEMONEN
KAART 30 – BIJZONDERHEDEN – PLANTEN
KAART 31 – MISPEL
KAART 32 – EXOTEN
KAART 33 – FUNGY – MYXOMYCETEN
KAART 34 – AVIFAUNA
KAART 35 – MARTERACHTIGEN
KAART 36 – VLEERMUIZEN
KAART 37 – SNUIT- EN LOOPKEVERS
KAART 38 – SPINNEN
KAART 39 – BEHEERZONES
KAART 40 – POTENTIEEL NATUURLIJKE VEGETATIE
KAART 41A – STREEFBEELD
KAART 41B – STREEFBEELD INCLUSIEF BEHEER
KAART 41C – STREEFBEELD EU
KAART 42 – VEILIGHEIDSKAP
KAART 43 – OMVORMINGSBEHEER
KAART 44 – EXPLOITATIEWEGEN
KAART 45 – MAATREGELEN MBT WANDELPADEN
KAART 46 – EROSIEBESTRIJDING
KAART 47 – VERWIJDEREN AFVAL
KAART 48 – AANPLANT HOUTKANT, VERHOGEN LICHTINVAL
KAART 49 – EXOTENBEHEER
KAART 50 – REGULIER BEHEER
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Bijlage 2

Openstelling

2250923003 Opmaak van een uitgebreid beheerplan voor bosreservaat ‘Sint-Pietersbos’ in Ronse

Bijlage 2

Bijlage 3

Bestandsfiches & details opnamen
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