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1. IDENTIFICATIE
1.1. EIGENDOM, ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN
Het bosdomein Moerbekebos is eigendom van:
Agentschap voor Natuur en Bos
Het beheer van het domein wordt waargenomen door:
Ir. E. Peyskens
Houtvesterij Gent
Gebr. Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent
tel.: 09-265 45 85
Moerbekebos is gelegen op het grondgebied van de gemeente Geraardsbergen en is voor 56,4086 ha opgenomen in dit
beheerplan, alles is bebost.
Er zijn geen erfdienstbaarheden.
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1.2. KADASTRAAL OVERZICHT
Moerbekebos is terug te vinden op drie kadastrale kaarten:
Geraardsbergen, 3de afdeling, Onkerzele
Sectie B 2e blad
Schaal 1/2500
Van nr 286 tot 337/2

Geraardsbergen 11e afdeling, Grimmingen
Sectie A 2e blad
Schaal 1/2500
Van nr 547 tot 551

Geraardsbergen 15e afdeling, Moerbeke
Sectie B 1e blad
Schaal 1/2500
Van nr 1 tot 414-438 tot 440

Tabel 1 Overzicht kadastergegevens
Gemeente

Afdeling

Sectie

Grond-

Exponent

Macht

Kadastrale opp. (ha)

nummer
Geraardsbergen

Grimminge

A

551

d

4,302

Geraardsbergen

Grimminge

A

551

e

5,216

Geraardsbergen

Grimminge

A

551

h

2,148

Geraardsbergen

Grimminge

A

551

k

3,812

Geraardsbergen

Grimminge

A

551

b

0,32

Geraardsbergen

Grimminge

A

551

c

0,118

Geraardsbergen

Grimminge

A

551

f

0,114

Geraardsbergen

Grimminge

A

551

g

0,088

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

d

0,261

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

e

0,019

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

f

0,018

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

g

0,047

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

h

2

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

n

1,06

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

r

1,662

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

x
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Afdeling

Sectie

Grond-

Exponent

Macht

Kadastrale opp. (ha)

nummer
Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

l

0,062

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

k

0,37

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

m

0,077

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

p

0,031

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

z

0,023

Geraardsbergen

Onkerzele

B

319

w

Geraardsbergen

Moerbeke

B

344

d

0,187

Geraardsbergen

Moerbeke

B

344

e

2,245

Geraardsbergen

Moerbeke

B

344

f

0,188

Geraardsbergen

Moerbeke

B

344

g

1,964

Geraardsbergen

Moerbeke

B

345

b

3,48

Geraardsbergen

Moerbeke

B

345

c

0,097

Geraardsbergen

Moerbeke

B

345

d

0,097

Geraardsbergen

Moerbeke

B

345

e

3,49

Geraardsbergen

Moerbeke

B

345

f

2,59

Geraardsbergen

Moerbeke

B

345

g

6,0981

Geraardsbergen

Moerbeke

B

344

x

3

0,297

Geraardsbergen

Moerbeke

B

344

y

3

0,8519

Geraardsbergen

Moerbeke

B

344

z

3

0,0629

Geraardsbergen

Moerbeke

B

344

v

3

12,4577

Totaal bos

2

0,042

56,4086

Op Kaart 1.2 is het kadastraal overzicht van Moerbekebos weergegeven.

1.3. SITUATIEPLAN
Op Kaart 1.3 a is een situatieplan gegeven van Moerbekebos op topografische kaart, Kaart 1.3 b is een luchtfoto van het
gebied. Het domeinbos ligt in het zuidoostelijke deel van de provincie Oost-Vlaanderen, ten oosten van de stad
Geraardsbergen.
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1.4. SITUERING
1 .4 .1 .

TY P E R IN G V O L G E N S D E L A N D S C H A P S A T L A S
De landschapsatlas (Hofkens en Roossens (red.) 2001) geeft aan waar de historisch gegroeide landschapsstructuur - de
'relicten van de traditionele landschappen'- tot op vandaag herkenbaar gebleven is.
Relictzones werden afgebakend waar waardevolle landschapselementen voorkomen in relatief gave, herkenbare
onderlinge samenhang. Het zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- en lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en
zones waarin de samenhang tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke
waardering.
Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijke waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Ze vormen een geheel van
verschillende, maar samen voorkomende erfgoedelementen. Ze zijn binnen de relictzones uitzonderlijk inzake gaafheid
of representativiteit, nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke
omgeving, of zijn uniek. De precieze afbakening van deze ankerplaatsen vergroot de gebruiksmogelijkheden van de
atlas en maakt een betere integratie in de ruimtelijke ordening mogelijk.
Moerbekebos is volgens de landschapsatlas gelegen in Relictzone 24003, Nemerkensdries, Steenhault, Grote
Haarding, Ekelendries, Woestijn, Gapenberg en Oostvlaamse Pajottenland. De belangrijkste erfgoedwaarden voor dit
gebied volgens de landschapsatlas kunnen als volgt worden samengevat (zie Kaart 1.4.1):
Historische en wetenschappelijke waarden
Deze bossen zijn gelegen op de Moerbekeberg. Deze heuvel ligt in het overgangsgebied tussen de Vlaamse Ardennen
en het Pajottenland. Boscomplex maakte vroeger deel uit van het grote Kolenwoud (is tijdens de middeleeuwen sterk
versnipperd). Ten tijde van Ferraris (ca. 1775) was het bos nog iets uitgebreider dan nu, maar het is sindsdien
grotendeels bewaard. Verschillende grote vierkanthoeves bevinden zich in het gebied dat op Ferraris als bos was
aangeduid. Het gehucht 'Boskant' bevond zich in de tijd van Ferraris aan de bosrand, nu is die meer naar het zuiden
opgeschoven.
Door het Moerbekebos loopt een oude weg, mogelijks van Keltische ouderdom. Deze weg die van Boureng komt beklimt
de steile westerhelling van de Moerbekeheuvel en loopt dan verder in oostelijke richting.
Het 'Hof te Wambeze' of 'Hof te Wambas' ook wel 'Hof van Sint- Maarten' genoemd, was een hoeve die afhankelijk was
van de abdij van Geraardsbergen. Deze werd voor het eerst in 1641 vermeld. Het 'Hof ten Steenborre' is een
geïsoleerde semi-gesloten hoeve, gelegen aan de rand van het bos.
Esthetische en ruimtelijk structurerende waarden
Vooral de steile hellingen zijn bebost, valleien en andere hellingen worden door landbouw en nederzettingen ingenomen.
Er komen enkele valleitjes in het gebied voor. Er komen verschillende bronnen voor en amfitheatervormige dalhoofden;
in of aan de rand van het bos. In en rond het bos staan verschillende kapellen. In het Karkoolbos strekt het weiland
strekt zich uit tot in het bos. De overgang tussen bos en landbouwland is tegenwoordig vrijwel steeds vlijmscherp.
Hierdoor zijn talrijke plantensoorten van zomen en struwelen nagenoeg verdwenen uit de regio.
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De Ankerplaats ‘Moerbekebos, Raspaillebos, Karkoolbos (A24005) omvat het Moerbekebos. De landschapsatlas geeft
volgende omschrijvingen voor dit gebied:
Wetenschappelijke waarde:
Vanuit de steile heuvelhellingen ten zuidoosten van de Dender ontspringen tal van beken die in de Dender uitmonden
De beekjes ten zuiden van het interfluvium Moerbeke-Waarbeke-Kongoberg-Zavelberg monden in de Mark uit. De
noordhelling van de Markvallei is door permanente beekjes, tijdelijke afwateringsgeulen, droge dalen, bronhoofden holle
wegen en graften intens versneden. Tussen de Kongoberg en de Zavelberg bevindt zich een zadel op de heuvelkam
door regressieve bronerosie langs zowel de noordelijke als de zuidelijke zijde.
Esthetische waarde
Een schakering van gesloten landschap in de valleitjes met een open landschap op het onversneden plateau met tal van
prachtige vierkantshoeves (zeer gaaf tussen de Ekelendries en Strijland). De omgeving van Steenhoutbos en het
Kasteel van Steenhault heeft een sinds Ferraris ongewijzigd landschap en is meer gefragmenteerd tussen de beboste
valleitjes in. Er zijn talrijke door topografie en vegetatie bepaalde panoramische of gerichte vergezichten. De skyline
wordt meestal door de topografie bepaald.

1 .4 .2 .

AD M IN I S T R A T IE V E S IT U E R I N G :
HET BOS IS ADMINISTRATIEF GELEGEN IN:
Provincie:
Bestuurlijk arrondissement:
Gerechtelijk arrondissement:
Stad:
Bosbeheer:
Houtvesterij:

Houtvester:

Oost-Vlaanderen
Aalst
Oudenaarde
Geraardsbergen
Agentschap voor Natuur en Bos
Gent
Gebr. Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent
tel.: 09-265 45 85
ir. E. Peyskens

Boswachterij:

Ninove
Tel.: 0479-67 95 48

Boswachter:

Jerry Cox
Tel.: 0479-679548
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GEOGRAFISCHE SITUERING
Het bos bevindt zich op de Bosberg, één van de oostelijke uitlopers van de WZW-ONO georiënteerde parallelle heuvels
van het Zuidvlaamse Heuvellandschap. Deze geteugenheuvel ligt tussen twee rivierdalen. De Dender in het noorden en
de Mark in het zuiden zijn in rechte lijn ongeveer 2 km verwijderd van het bos.het deel ten zuiden van de Bosberg wordt
Karkoolbos genoemd en krijgt de bestemming bosreservaat, het deel ten noordwesten van de Bosberg is het
Moerbekebos. De Bosberg, een deel van de oude Romeinse heirbaan die ooit Kortrijk met Brussel verbond, is de laatste
helling van de Ronde van Vlaanderen.
Het grootste gedeelte van Moerbekebos ligt op het grondgebied van Moerbeke, de rest ligt op het grondgebied van de
gemeente Onkerzele (noordwestelijk deel) en de gemeente Grimminge (noordoostelijk deel).
Moerbekebos wordt in het oosten begrensd door het Raspaillebos, in het zuiden door de Kapellestraat, in het noorden
door de veldwegen Stuivenbergdreef en de Raspaillebosstraat en in het westen door agrarische gebieden.
KARTOGRAFISCHE COÖRDINATEN:
Graden

lat.:
long.:

tussen 50° 45’ 30’’ en 50° 46’ 30’’
tussen 3°55’30’’ en 3° 65’ 30’’

KAARTBLADEN:
NGI-kaartbladindeling: 30-4
Topografisch kaartblad: 30/7

1 .4 .3 .

RE L A T I E M E T A N D E R E G R O E N E D O M E I N E N
Volgens het gewestplan heeft de streek rondom het Moerbekebos een uitgesproken landelijk karakter. Slechts op
Schendelbeke en rond de grotere agglomeraties Geraardsbergen en Ninove is industrie gevestigd. Het boscomplex
Moerbekebos-Karkoolbos-Raspaillebos vormt als het ware een eiland temidden van akkers en weilanden. Verder liggen
er nog een paar boomgaarden, populieraanplantingen en kleine bosjes verspreid in het landschap.

1.4.3.1.

GROTE AANEENGESLOTEN BOSDOMEINEN
“Het Moerbekebos, Raspaillebos en Karkoolbos vormen een aanééngesloten boscomplex van 200 ha, waarin
verschillende vormen van bosbeheer te herkennen zijn. Het Kluysbos sluit hier dichtbij aan en hoewel het eigenlijke bos
slechts 12 ha groot is, heeft het veel van zijn oude eigenheid mogen bewaren. Deze bossen liggen alle op de flanken
van de Bosberg, met het Raspaillebos in het noordoosten, het Moerbekebos in het noordwesten, het Karkoolbos in het
zuidwesten en het Kluysbos in het zuiden. Het Raspaillebos en het Kluysbos zijn aankoopprojecten van Natuurpunt.
Moerbekebos en Karkoolbos zijn grotendeels eigendom van de Afdeling Bos en Groen. Een gezamenlijke gebiedsvisie
werd ontwikkeld voor het ganse bosgebied. Door de grootte van het ganse projectgebied zijn hier unieke kansen
weggelegd voor het behoud en herstel van de biotopen van een aantal planten- en diersoorten die in kleinere bossen
nauwelijks te houden zijn”. 1
De afbakening van het gebied dat onderwerp is van hert LIFE-project Be-7156 is weergegeven op Kaart 1.3 a.

1

Website van het LIFE-project LIFE-NATUUR Be-7156: “De bosgebieden van Grimminge”
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ERKENDE NATUURRESERVATEN (BRON: BELGISCH STAATSBLAD):
Kluysbos Een ministerieel besluit van 13 september 2001 verleent aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat
nr. E-175 « Het Kluysbos », met een oppervlakte van 2 ha 55 a 56 ca gelegen te Galmaarden (Vlaams-Branbant), het
statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999
houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende
natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies. De erkenning loopt tot 25 april 2027, einddatum van een
eerdere erkenning, zodat de totale erkende oppervlakte 9 ha 19 a 44 ca bedraagt.
Raspaillebos: Een ministerieel besluit van 4 oktober 2004 verleent aan het privaat natuurreservaat « Raspaillebos »,
met een oppervlakte van 34 ha 59 a 68 ca gelegen te Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen) en Galmaarden (VlaamsBrabant), het statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van
terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies. De erkenning geldt voor een periode van
zevenentwintig jaar vanaf de datum van dit besluit.
Markvallei: “Vanaf 1995 beheert Natuurpunt een oppervlakte van 14 ha langs de oevers van de Mark. De rivier de Mark
slingert in het zuidwesten van het Pajottenland door een glooiend gebied om zich in Oost-Vlaanderen in de Dender te
storten. Ter hoogte van het gehucht St.-Paulus dat bij de gemeente Galmaarden hoort, vertoont de omgeving van de
Mark een typisch profiel van oeverwallen en komgronden, die ’s winters regelmatig overstromen. In de nabijheid van het
riviertje liggen enkele oude turfputten die dank zij het ingrijpen van lokale natuurliefhebbers tot aantrekkelijke
waterplassen zijn omgetoverd waar de gele lis het voor het zeggen heeft. Langs de Mark zijn verder nog diverse
kleinschalige beheersprojecten aan de gang met het oog op het herstellen van inheemse begroeiing en kleine
landschapselementen.” 2
Een ministerieel besluit van 10 oktober 2005 verleent aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat nr. E-113 «
Markvallei », met een oppervlakte van 5 ha 7 a 23 ca gelegen te Galmaarden (Vlaams-Brabant) en Geraardsbergen
(Oost-Vlaanderen), het statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en
van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies. De erkenning loopt tot 13 december
2023, einddatum van een eerdere erkenning, zodat de totale erkende oppervlakte 18 ha 13 a 5 ca bedraagt.

1.4.3.3.

KLEINERE BOSCOMPLEXEN BINNEN EEN STRAAL VAN 10 KM
Tal van populierenaanplantingen sieren de oevers van de Dender. Ter hoogte van Overboelare zijn er echter nog enkele
gemengde bosbestanden op Vlaams grondgebied: het Arduinbos en de bossen ter hoogte van Grote Buizemont en
Bovenhoek. Ten zuiden van Moerbekebos ligt het complex Bois Long, Bois Tude en Bois d’Acren op Waals grondgebied
ten westen van de Arenbergebeek, met een oostelijke uitloper op Vlaams grondgebied, het Akrenbos.

1.4.3.4.

RECREATIE- EN EDUCATIEDOMEINEN
De Helix, een natuur- en milieueducatief centrum (NMEC) van de Vlaamse Gemeenschap is gelegen ten noorden van
Moerbekebos. De Helix biedt educatieve pakketten, themawandelingen en opleidingen en vormingen ivm natuur en
milieu.
Ten noordwesten van het grote boscomplex Moerbeke-Karkool-Raspaille, op enkele kilometers afstand, bevindt zich het
Provinciaal domein De Gavers. Dit recreatiedomein omvat een camping, een jeugdherberg en een zwembadcomplex
naast een groen domein met een plas van 20 ha groot.

2

Website Natuurpunt- Fiche van het natuurgebied “Markvallei” te Geraardsbergen
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1.5. STATUUT VAN DE WEGEN EN WATERLOPEN
WEGEN
Tussen het Moerbekebos en het Karkoolbos loopt de openbare weg Kapellestraat, ook wel Bosberg genaamd. De
toegangsweg tot het bos aan de oostzijde noemt Hazendans. Het is een buurtweg, maar is slechts goed berijdbaar tot
aan Hof ten Steenborre. Ten noorden van het bos loopt de Stuivenbergdreef, ook een openbare weg. Op Kaart 1.5 zijn
bovenstaande wegen aangeduid.
WATERLOPEN
In Moerbekebos komt er slechts één beek voor, een bronbeek waarvan de bron in het bos gelegen is. Op de Kaart van
wegen en waterlopen is het brongedeelte ervan niet aangegeven (dat ter hoogte van bestand 1c ligt), maar krijgt de
beek net buiten het bos de naam Steenborrebeek (cat 3). 500 m stroomafwaarts wordt de Steenborrebeek categorie 2
om dan op 2 km ten noorden van het bos uit te monden in de Dender.

1.6. BESTEMMING

VOLGENS HET GELDENDE PLAN VAN AANLEG OF RUIMTELIJK

UITVOERINGSPLAN

Bij de opstelling van het gewestplan werden aan het Moerbekebos en het Karkoolbos de bestemming van groengebied
en meer bepaald natuurgebied gegeven (aangeduid met ‘N’ p het gewestplan). Karkoolbos werd ondertussen
voorgesteld als ‘bosreservaat’. De omgevende vrije ruimten van het bosgebied werden als beschermde landbouwzones
ingetekend. Zie Kaart 2.2.1 Reliëf en hydrografie.
Op Kaart 1.6 is een afdruk van het gewestplan weergegeven.

1.7. LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES
1 .7 .1 .

INT ERN AT I ON ALE B ES CH E RMI N GSZ O NE S
Vijf internationale wetgevende initiatieven hebben gevolgen voor het Vlaamse gebiedsgerichte natuurbeleid. Het betreft
twee Europese richtlijnen - de ‘Vogelrichtlijn’ en de ‘Habitatrichtlijn’-. Verder zijn er de Ramsar-Conventie, de Conventie
van Bern en de Benelux-overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming.
In Moerbekebos is de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) van toepassing. Ze beoogt het behoud van de biodiversiteit en streeft
naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Deze richtlijn
werd in 1992 uitgevaardigd en de afbakening van de Speciale beschermingszones werd in België goedgekeurd in 1996.
Deze zones maken deel uit van het Europese Natura2000-netwerk. In België werden er 40 habitatrichtlijngebieden
afgebakend en één ervan is de ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen’ (BE2300007),
waartoe Moerbekebos behoort (zie Kaart 1.7). Een opsomming van de habitats en de fauna is weergegeven in Tabel 2.
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Tabel 2 Lijst van habitats, zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen van de Bossen van de Vlaamse
Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen (bron: www.instnat.be)
BE2300007

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen

Oppervlakte:

5548 ha

Lengtegraad:

3°45'0''E

Breedtegraad:

50°47'30''N

Biogeografische regio:

Atlantische regio

Habitats
2310

Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten

3140

Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie

3150

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

4030

Droge heide (alle subtypen)

6210

Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia)

6430

Voedselrijke ruigten

9110

Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

9120

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

9130

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum

9160

Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum

9190

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten

91E0

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

Zoogdieren
1321

Ingekorven Vleermuis

1318

Meervleermuis

Vissen
1096

Beekprik

1163

Rivierdonderpad

Amfibieën en Reptielen
1166

Kamsalamander

Uit inventarisatie blijkt dat 4 van de habitats die opgesomd worden in tabel 2 voorkomen in Moerbekebos. Het betreft:
•

Type 9120: Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxussoorten, rijk aan epifyten’ (Wintereiken-Beukenbos
in de zuidoostelijke tip)

•

Type 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum’ (=Atlantisch Eikenmengbos

•

Type 9160: Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum’ (arm Eiken-Haagbeukenbos)

•

Type 91E0: Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-glutinoso-incanae). Volgens de
'Beschrijving van de Habitattypes’ (IN, 2003) behoort het Elsen-Essenbos tot dit type.
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In de Bijlagen zijn de habitatfiches opgenomen ('Beschrijving van de Habitattypes’ (INBO, 2003). Ze bevatten een
beschrijving, kensoorten, milieukarakteristieken, verspreiding en de bedreigingen van de betreffende biotoop. Tevens
wordt advies gegeven voor een aangepast beheer, herstel- en ontwikkelingskansen.
Fauna-elementen
Er zijn geen data bekend van Beekprik, Rivierdonderpad of Kamsalamander binnen de perimeter van Moerbekebos.

1 .7 .2 .
1.7.2.1.

NA T I O N A L E B E S C H E R M IN G S Z O N E S E N R E G I O N A L E A A N D A C H T S G E B IE D E N
BESCHERMD LANDSCHAP
Het gebied Raspaillebos, Moerbekebos en Karkoolbos (Dossiernummer 00562, objectnummer 00538) werd, gelet op de
wet van 7 augustus 1931, op 25 april 1980 om redenen van natuurwetenschappelijke en esthetische waarde
gerangschikt als landschap (Dienst Monumenten en Landschappen).

1.7.2.2.

VEN
Het Natuurbehoudsdecreet van 21 oktober 1997, gewijzigd op 19 juli 2002, voorziet de afbakening van 125.000 hectaren
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en 150.000 hectaren Integraal Verwevend en Ondersteunend Netwerk (IVON). In het
VEN is natuur de hoofdfunctie. Ecologisch waardevolle fauna en flora wordt er zoveel mogelijk bewaard en hersteld. Het
VEN omvat de grote eenheden natuur (GEN) en de grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO). In het IVON is de
natuur nevengeschikt aan de andere sectoren.
Op 19 juli 2002 legde de Vlaamse regering de eerste selectie van de gebieden voor het Vlaams Ecologisch Netwerk in
ontwerp vast die is goedgekeurd op 18 juli 2003. Moerbekebos, behoort als onderdeel van het ‘Raspailleboscomplex en
het Geitebos’ (GEN-nr 237) tot het VEN (zie Figuur 6).
In ‘VEN’-gebied zijn er bepaalde rechten en plichten van kracht. Het belangrijkste punt is de noodzakelijke afstelling van
dit beheerplan op de natuurrichtplannen die binnen de 2 jaar na officialisering van het VEN moeten gepubliceerd
worden. Belangrijk voor het Ven-gebied zijn eveneens de artikels 25 en 26bis. Art. 25 bekrachtigt de verboden in Ven
waarbij enkel voor het verbod op wijzigen van vegetatie een afwijking geldt indien er een goedgekeurd bosbeheerplan is.

1.7.2.3.

NATUURRICHTPLAN
Moerbekebos behoort tot deelgebied 5 van het natuurrichtplan NRP017a ‘Dendervallei tussen de gewestgrens en
Ninove, envenals Geitebos en het Raspailleboscomplex’. Momenteel is men bezig met de opmaak van het
natuurrichtplan, maar voor de verschillende deelgebieden bestaat er reeds een ontwerpvisie. De volledige visie zit in
Bijlage. De belangrijkste streefbeelden met relevantie tot Moerbekebos zijn:
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Nat bos (nr 5.1 op bijhorende Kaart):
•

Voor habitattype 91EO* wordt een goede staat (A) van instandhouding beoogd. Om een goede staat van instandhouding

•

In de beekvalleien dichtst bij de actuele boskern wordt de ontwikkeling/herstel van habitattype 91EO* beoogd.

te bereiken is bosuitbreiding noodzakelijk.

Stroomafwaarts (groter debiet en aanwezigheid van kleine inundatiezones) wordt meer aandacht besteed aan habitattype
6430 (natte voedselrijke ruigte). Voor habitattype 6430 wordt een voldoende staat (B) van instandhouding beoogd.
•

Bronbos vegetaties zijn goed gebufferd. De overgang van beekbegeleidend en bronbos naar droog bos gebeurt
geleidelijk. Het bronbos wordt slechts in beperkte mate overschaduwd/gedomineerd door bovenstaanders uit de
aangrenzende drogere bosbestanden. •

•

Spontane processen als windworp zorgen voor een belangrijke dynamiek. • Het nat bos wordt gevoed door bronwater.
Grondwaterschommelingen zijn beperkt.

•

Afwatering gebeurt vanuit (tijdelijke) kwelzones en bronnen via (meanderende) bronbeekjes. De beekjes hebben een
goede oppervlakte-, waterbodem- en oever/structuurkwaliteit.

•
•

Vuursalamander, Grote gele kwikstaart, Beekprik, Wielewaal zijn doelsoorten
Natuurdoelen nat bos zijn: Essenbronbos (vc) (91e0), Vogelkers-Essenbos (va) (91e0) en Natte voedselrijke ruigte (hf)
(6430)

Droog bos (nr 5.1 op Kaart in Bijlage))
•

Voor habitattype 9130 wordt een goede staat (A) van instandhouding beoogd.

•

Voor habitattype 9120 wordt een voldoende staat (B) van instandhouding beoogd.

•

Voor habitattype 6430 (droge zoom), in het bijzonder langsheen zuid geëxposeerde oude bosranden, lichtrijke paden,
dreven, kapvlakten, beken, sloten en perceelsranden wordt een voldoende staat (B) van instandhouding beoogd.

•

In functie van de instandhouding van habitattypes 9120 en 9130 is bosuitbreiding noodzakelijk. Ten noorden en

•

De bostypes zijn goed gebufferd (in het bijzonder tegen erosie, inwaai pesticiden en mest). De overgang naar

noordoosten van het Moerbeke- en Raspaillebos neemt de bebossingsgraad geleidelijk af met de afstand tot de kern.

beekbegeleidend en bronbos gebeurt geleidelijk.
•

Spontane processen als windworp zorgen voor een belangrijke dynamiek.

•

Wespendief, Tortel, Zwarte specht, Middelste bonte specht, Boomvalk, Eikelmuis, Hazelworm, Ree, Boompieper zijn
doelsoorten.

•

Natuurdoelen droog bos zijn: Beukenbossen (Eikenmengbos) van het type Asperulo-Fsgetum (Fe, Qe) (9130) , Atlantisch
zuurminnend beukenbos met ondergroei van Hulst (Fs, Qs) (9120) en Droge voedselrijke ruigte (droge boszoom) (6430).

De vermelde bostypes zijn dezelfde als die van de habitatrichtlijn. Enkel Type 6430 (zomen en de natte strooiselruigten)
werd niet opgenomen in de inventarisatie van Moerbekebos aangezien die tot nog toe niet als duidelijke entiteit
voorkomen. In het hoofdstuk Beheermaatregelen is de inbreng van bosranden opgenomen, zodat ‘voedselrijke
zoomvormende ruigten’ in de toekomst wel zullen voorkomen. De Habitatfiche werd mee opgenomen in Bijlagen.
1.7.2.4.

LIFE PROJECT
Moerbekebos maakt als onderdeel van Raspaillebos deel uit van een goedgekeurd Life project met als titel ‘Actieplan
voor behoud en herstel van drie bossen in de Vlaamse Ardennen’. Het betreft het bos t’Ename, de bossen van Everbeek
en het Raspaillebos. Een extractie van dit dossier werd opgenomen in de Bijlagen. De belangrijkste implicaties voor
Moerbekebos hebben grotendeels betrekking op het in stand houden, herstel en areaal vergroten van de habitattypes en
het beschermen en herstellen van de biotoop van de doelsoorten die(mogelijk) voorkomen in het gebied. Bijkomend
wordt nog gesteld dat:
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Door aankopen kunnen (naar Vlaamse normen) grote aanééngesloten beheersblokken ontstaan, waar de nodige
beheersmaatregelen moeten worden getroffen voor het algemeen behoud en herstel van de habitatypes en doelsoorten.

•

Als gevolg van deze beheersmaatregelen worden de bossen optimaal beschermd en gebufferd tegenover negatieve
invloeden van buitenuit. De boskernen kunnen nu optimaal worden beheerd als niets-doen-bos of als middelhout, met o.a.
aandacht voor soorten die lichtrijke omstandigheden nodig hebben (habitatbeheer).

1.7.2.5.

•

De bosdelen waar het habitat door inplanten met populier niet optimaal is ontwikkeld, worden omgevormd (habitatherstel).

•

De aanwezige boshabitattypes krijgen de ruimte om uit te breiden.

•

De overgangszone bos-mantel/zoom-grasland wordt hersteld.

ERKENDE NATUURRESERVATEN
Zie 1.4.3.2
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ALGEMENE BESCHRIJVING
CULTUURHISTORISCHE BESCHRIJVING 3

2 .1 .1 .

HIS T O R I S C H O V E R Z I C H T
Het vroegere Raspaillebos (nu onderverdeeld in Moerbekebos, Karkoolbos en Raspaillebos) maakte deel uit van een
eertijds groot complex, het Kolenwoud, dat zich uitstrekte van Brussel tot in Geraardsbergen, Ronse en Lessen.
Volgens De Potter en Broeckaert bestand dit complex in het begin van de Middeleeuwen uit een ondoordringbaar bos,
waar honderdjarige eiken het dichte braamgewas en kreupelhout overschaduwden.
Het Raspaillebos was gedurende meerdere perioden een te mijden streek voor de gewone burger. De benaming
‘raspaille’ zal derhalve haar oorsprong gevonden hebben in raspeel, rappaige, raplage, rappaille, replaie en raspaille.
Woorden uit vroegere streekdialecten die allen verwijzen naar boef, schelm of schurk.
Bij de opstand van de Gentenaren in de 14de eeuw tegen de troonsbeklimming van Philip de Stoute werden steden en
dorpen versterkt. De Gentenaren vonden ook steun bij boeren uit de streek van Geraardsbergen en Ronse die van hun
land gejaagd waren en een schuilplaats hadden gezocht in het Raspaillebos. Vanuit het bos deden ze talrijke uitvallen
naar de kastelen en hoven van graafgezinde edelen en verwoestten ze hun woningen. Er zijn ook volksverhalen gekend
over de bende van Jan de Lichte (18de eeuw) die de streek jarenlang onveilig gemaakt heeft. Het bos was ten gevolge
van langdurige oorlogen een roversnest geworden, voorbijtrekkende reizigers werden aangerand, beroofd en vermoord.
In de 17de eeuw leefde een schaapherder, Adriaan van Schrevel, als kluizenaar in het Raspaillebos. Hij bezat een
houten Mariabeeldje dat hij dicht bij zijn hutje ophing aan een boom waar hij dikwijls ging bidden. De buren en reizigers
volgden zijn voorbeeld en kwamen tijdens hun doortocht in het bos de hulp van Moeder Gods inroepen. Later groeide
deze plaats uit tot een druk bezocht bedevaartsoord en gaf later aanleiding tot het ontstaan van een kapelletje dat op het
einde van de 17de eeuw werd uitgebreid tot een Dominicanenklooster. Na enkele tegenslagen werd de bidplaats, onder
bevel van Willem I, in 1798 gesloten en verkocht aan de Gentenaar N. Dirickx. Heden bestaat nog enkel het portaal van
de kapel (kapel van Atenbeke) die te bewonderen is aan de voet van de Bosberg. Waar het klooster stond, bevindt zich
nu een moderne boerderij.
De Steenborrebeek in Moerbekebos was reeds in de Middeleeuwen een geliefkoosde plaats voor edelen die er op
warme zomerdagen ontspanning zochten. Deze plaats was ooit het scheidingspunt van drie kloostergemeenschappen:
de St.-Adriaansabdij te Geraardsbergen, het klooster van Beaupré te Grimminge en de Dominicaners van Atembeke.
In de 17de eeuw behoorde het Raspaillebos toe aan verschillende eigenaars: de Heer van Boelare, de Heer van
Moerbeke de kloosters St.-Adriaansabdij, Beaupré, de St.-Cornelius abdij van Ninove en het hospitaal van
Geraardsbergen. Tijdens de Franse Revolutie werd al het kerkelijk bezit openbaar verkocht zodat het bos voor een groot
deel in handen viel van de familie Lippens. Willy De Smet, de boswachter van toen, regelde het onderhoud van het bos,
de verkoop van de houtoogst en de jacht. De woning van De Smet, gelegen aan de voet van de Bosberg bestaat nog
steeds en is nu in het bezit van Luc De Smet.
Vanaf 1981 heeft de Vlaamse Gemeenschap het Moerbekebos en het Karkoolbos gekocht van de verschillende privéeigenaars, waaronder de familie Lippens en De Smet de grootste grondbezitters waren.

3

Grotendeels overgenomen uit ‘Voorstel tot beheersplan voor het Moerbekebos en het Karkoolbos te Geraardsbergen, U. Ghesquiere,
1997.
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EV O L U T I E V A N H E T L A N D G E B R U IK
VAN 1228 TOT FERRARISKAART (1771-1778)
Volgens De Potter en Broeckaert begonnen de arme kloosterlingen in het jaar 1228 het vroegere Raspaillebos uit te
roeien. Zij hebben veel bijgedragen tot de akkerbouw in de streek. De nonnen verbleven in het nonnenklooster (van de
orde Cistercië) gesticht door Aleidis van Boelare. Aleidis bouwde het klooster, beter bekend als de Abdij van Beaupré, in
het noordelijk deel van het bos en schonk het bosgedeelte, dat zich toen uitstrekte van Grimminge tot Zandbergen, aan
de Abdij.
Naarmate het bevolkingscijfer steeg, werd het bos ten behoeve van de landbouw alsmaar kleiner. Aan de hand van de
Ferrariskaart (1771-1778, kaart 2.1.2.2) leiden we af dat het noordelijk deel van het bos in deze periode grotendeels
werd ontbost; de Abdij van Beaupré, die aanvankelijk door bos was omgeven, is op de Ferrariskaart omringd door
akkers en weiland.

2.1.2.2.

FERRARISKAART TOT VANDERMAELEN (1846-1854)
Het boscomplex waartoe Moerbekebos toen behoorde strekte zich ten tijde van ferraris nog uit tot de hoofdbaan die door
de gemeenten Zandbergen, Grimminge en Onkerzeel loopt. De agrarische activiteit werd in de streek echter alsmaar
belangrijker en het bos moest plaats maken voor akker- en weilanden. De vlakkere en meestal vruchtbare leembodems
werden gerooid terwijl de tertiaire getuigenheuvel bebost bleef. Het toenmalig beboste gebied ten en noorden en
oordwesten van het huidige Moerbekebos nam gedurende die tijd drastisch af in oppervlakte. Plaatsnamen zoals
Boskant en Boshof (heden op ruim 1 km van het bos gelegen), oude boswegen, het voorkomen van Wilde hyacinten en
Bosanemonen verraden dat het hier ooit anders was.
Enkele weilanden, grenzend aan het Karkoolbos zijn waarschijnlijk ontstaand gedurende deze periode ten gevolge van
te natte bodems.

2.1.2.3.

VANDERMAELEN TOT DÉPOT DE LA GUERRE (1876)
Over deze periode van ongeveer 30 jaar zijn er aanzienlijk veel veranderingen opgetreden.
Volgens de topografische kaart van Dépot de la Guerre en Vandermaelen zou nog meer bos grenzend aan het huidige
Karkoolbos verdwenen zijn ten voordele van weiland dat tot op heden weiland gebleven is. De westelijke flank van de
bronvallei in het zuidelijk deel van Karkoolbos daarentegen werd opnieuw bebost.
Moerbekebos heeft omwille van haar vlak tot zacht hellend reliëf nog grotere veranderingen ondergaan. Het bosgedeelte
ten westen van de Steenborrebeek werd omgevormd tot weiland en het gebied rond Hof ten Steenborre werd in cultuur
genomen. Het zuidwestelijk deel van het bos, dat zich uitstrekte tot aan de Kapelletjesstraat in Atenbeke werd
grotendeels in cultuur genomen. Hierbij kwamen de kapel van Atenbeke en het sedert 1798 verwaarloosd
Dominikanerklooster in een open omgeving gelegen.
Aan de hand van de bodemkaart kunnen we afleiden dat de goed gedraineerde leembodems in cultuur genomen werden
en de matig tot slecht gedraineerde bodems beter geschikt waren als weiland.

2.1.2.4.

DEPOT DE LA GUERRE TOT HEDEN
Met uitzondering van een smalle strook boven op het plateau in Karkoolbos die in cultuur genomen werd, is de toestand
van het boscomplex in deze periode vrij stabiel gebleven.
De topografische kaarten (1910) toont aan dat er niet veel bebouwing is bijgekomen. Het blijft beperkt tot lintbebouwing
in de onmiddellijke omgeving van de verschillende dorpjes. Het bos heeft aldus sedert de tijd van Ferraris geen terrein
moeten afstaan voor bebouwing. Boven op de Bosberg is er na WOII wel een camping aan de rand van het bos
aangelegd.
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KE N M E R K E N V A N H E T V R O E G E R E B E H E E R
Er zijn weinig gegevens bekend over het beheer dat er gevoerd werd in Moerbekebos voor de aankoop door de
Belgische Staat. Aangezien het particuliere eigendommen waren, was het beheer eerder economisch gericht, een
beheervisie die zich voornamelijk uitte in het aanplanten van populieren.
In 1959 en 1961 werden in het boscomplex op grote schaal populieren aangeplant. Men experimenteerde met
plantafstanden tussen 3 x 3 m en 8 x 8 m. vermoedelijk plantte men zeer dicht om ook dunningsproducten te kunnen
oogsten. Deze dunningen werden echter nooit uitgevoerd, wat resulteerde in een veel te dichte populierenstand. Ook in
de middelhoutbestanden werden willekeurig populieren aangeplant. Rond dezelfde tijd werden ook de
naaldhoutbestanden aangeplant.
De hakhout- en middelhoutbestanden werden op onregelmatige tijdstippen gekapt, afhankelijk van de vraag naar
geriefhout. Net voor de aankoop door de Staat in 1979 werden nog twee hakhoutbestanden gekapt.
Sinds 1979 werden achterstallige snoeiingen en dunningen uitgevoerd en werden stelselmatig verjongingsgroepen
ingevoerd. In het voorstel tot beheer van 1996 staat vermeld dat er 22,87 ha hakhout en middelhout terug te vinden zijn
in de vlakke gedeeltes van het Moerbekebos. De zuivere hakhoutbestanden waren beperkt tot slechts twee bestanden
(vroeger 21 en 22, heden het noordelijk gedeelte van bestand 4c) met een totale oppervlakte van 0,4460 ha. De rest van
de oppervlakte viel grotendeels onder de term middelhout, zij het in sommige gevallen zeer opperhoutarm middelhout.
Toen al leidde het achterstallige beheer ertoe dat de meeste bestanden verwaarloosd en uitgegroeid waren naar grotere
gemiddelde diameters. De meeste hakhoutbestanden hadden in 1996 een leeftijd van ongeveer 36 jaar. Enkel de
bestanden 6a en 6c (huidig bestand 5a) en bestand 20 (huidig deel van bestand 4c) waren relatief jong met
respectievelijke leeftijden van 2, 15 en 10 jaar.
Het opgaand hout (verder hooghout genoemd) bestond in 1996 uit gemengd loofhout dat voornamelijk op de
hellingsgebieden voorkwam, homogene populierenaanplantingen in de laagste gelegen gebieden van Moerbekebos en
uit 1,39 ha naaldhout, gelegen op de vlakke, goed gedraineerde zandleem- en leemgrond.
Heden kunnen bijna alle bestanden, uitgezonderd bestand 5a dat middelhout is, aangezien worden als hooghout, de
laatste tien jaar werden er immers geen hakhoutkappingen meer uitgevoerd.
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2.2. BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS
2 .2 .1 .

RE L IË F E N H Y D R O G R A F I E
Op Kaart 2.2.1 zijn het reliëf en de hydrografische toestand in Moerbekebos weergegeven.

2.2.1.1.

RELIËF
Het complex Raspaillebos-Moerbekebos-Karkoolbos situeert zich op de noordwestflank van de getuigeheuvel en kent er
een vlak tot ravijnachtig reliëf. Het hoogste punt van het Moerbekebos is gelegen in het oosten op 107.5 m en het
laagste punt bevindt zich in het noordwesten op ongeveer 30 m hoogte. Het reliëf is er vlak tot licht hellend van
noordwest naar zuidoost met uitzondering van het gebied net ten noorden van de Bosberg (bestand 6a) en in de
omgeving van de Steenborrebron, waar het licht tot sterk hellend wordt. Plaatselijk komen geulen voor van ongeveer 1,5
m diep en 6 m breed.

2.2.1.2.

HYDROGRAFIE
Als gevolg van de afwisselende zand- en kleilagen in de tertiaire afzettingen treden er verschillende bronniveaus op. De
doorlaatbare zandlagen zijn, wegens de grenzende klailagen, veelal sterk watervoerend. Waar het topografische
oppervlak de grenslaag tussen een watervoerende zandlaag en een ondoordringbare kleilaag snijdt, ontspringt een bron.
Moerbekebos is gelegen in een zeer uitgebreid en waardevol bronnencomplex ten oosten en ten zuiden van
Geraardsbergen, deels op de oostelijke valleiflank van de Dender en de noordelijke flank van de Markvallei. Tot
hetzelfde bronnencomplex behoren ook de bossengebieden Koolpot, Bovenhoek en Overboelarebos. 4 In het
Moerbekebos is er één beek, de Steenborrebeek die ontspringt vanuit de Steenborre, een bron in bestand 1c op een
hoogte van 52,5 m. De bron vormt snel een vrij diep bronbeekje dat plaatselijk werd uitgediept. Het bronhoofd heeft
weinig vertakkingen en vormt enkel in deze zone een natte plek met bronbosflora. Het overige bosgedeelte is vrij droog. 2
Deze beek stroomt verder in noordelijke richting en mondt vervolgens uit in de middenloop van de Dender. Moerbekebos
is dan ook gelegen in het stroombekken van de Dender, deelbekken 410.
De beekvallei is gedurende de laatste 15 jaar vochtiger geworden omdat de greppels en de beken niet meer
onderhouden werden.
Uit de gegevens van de Vlaamse Milieu Maatschappij (website VMM) halen we informatie over de waterkwaliteit.
Hieronder volgen de gemiddelde resultaten voor het jaar 2005. De kolom Gem geeft de resultaten weer rekening
houdende met de detectielimiet. De kolom Gem Dtl geeft de resultaten weer waarbij de detectielimieten gelijkgesteld
worden aan 0.
Parameter

Gem

Gem Dtl

Eenheid

EC 20

683.00

683.00

µS/cm

O2

12.14

12.14

mg/L

oPO4

0.03

0.03

mgP/L

O2 verz

92.27

92.27

%

NO3-

4.03

4.03

mgN/L

pH

7.91

7.91

-

Cl-

43.00

43.00

mg/L

NO2-

0.01

0.01

mgN/L

T

4.87

4.87

°C

NH4+

0.21

0.00

mgN/L

4

Uit De bronbossen van zuidelijk Oost-Vlaanderen, Econnection, 2002.
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PRATI INDEX VOLGENS ZUURSTOF VOOR DE RIVIER: (6338) STEENBORREBEEK - DE JUFFROUWBEEK
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de fysico-chemische waterkwaliteit da Prati-index voor zuurstofverzadiging
(PIO). Een belangrijke parameter voor de bespreking van de waterkwaliteit is immers de opgeloste zuurstof. De
aanwezigheid van een voldoende hoge concentratie aan opgeloste zuurstof is van zeer groot belang voor het leven in
het water en speelt een grote rol in zelfzuiverende processen van de waterloop. Aan de hand van de Prati-index kan de
kwaliteitsklasse bepaald worden. Deze index krijgt een lage score bij lage zuurstofspanningen, maar ook bij
oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring. Een hogere index wijst op een slechtere kwaliteit.
Meetpunt

1999

(531500)Onkerzele, Bosstraat

1.25

2000
1.13

2001

2002

1.80

1.55

2003
0.79

2004 *
1.16

= De prati-indices van het jaar 2004 kunnen nog wijzigen omdat nog niet alle analyseresultaten aan de eindvalidatie zijn onderworpen.
BIOTISCHE INDEX VOOR DE RIVIER: (6338) STEENBORREBEEK - DE JUFFROUWBEEK
Bij de beoordeling van de biologische waterkwaliteit wordt gebruikt gemaakt van de Belgische Biotische Index (BBI),
steunend op de aan- of afwezigheid van macro-invertebraten in het water. De BBI integreert twee factoren: de aan- of
afwezigheid van verontreinigingsgevoelige soortengroepen en de diversiteit (het totaal aantal aangetroffen
soortengroepen). De BBI geeft een geïntegreerd beeld van de chemische, biotische en fysische karakteristieken van
zowel de waterkolom, als de waterbodem, de oevers, etc. De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit)
en 10 (zeer goede kwaliteit).
BI

Kleur

Beoordeling

9 - 10

zeer goede kwaliteit

7-8

goede kwaliteit

5-6

matige kwaliteit

3-4

slechte kwaliteit

1-2

zeer slechte kwaliteit

0

uiterst slechte kwaliteit

Meetpunt

1999

(531500)Onkerzele, Bosstraat

6

2000

2001

2002

7

8

De biologische waterkwaliteit van de Steenborrebeek is in de jaren tussen 1999 en 2002 dus verbeterd van matig tot
goede kwaliteit. Gegevens van de laatste jaren zijn niet voorhanden.
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BO D E M E N G E O L O G I E 5
GEOLOGIE
De formaties die rechtstreeks van belang zijn voor de bodemgesteldheid bestaan uit tertiaire en kwartaire afzettingen
(zie Kaart 2.2.2 a Geologie).
Tijdens het tertiair werd deze reeks overspoeld door transgessies die afwisselend zandige en kleiige lagen afgezet
hebben. De lagen hellen af naar het noorden. De tertiaire afzettingen die op geringe diepte voorkomen dateren uit het
Eoceen en Plioceen. Het Ieperiaan, als eerste substraat, wordt achtereenvolgens bedekt met het Paniseliaan en het
Diestiaan.
In het Kwartair, na de daling van de zeespiegel tijdens een IJstijd werden deze sedimenten in het Pleistoceen door
erosie aangetast. Als gevolg van de 100 à 70m hoge planatie vormt het Ieperiaan de ondergrond (Vanmaercke en
Gottigny, 1978). De kleifaciës van deze afzetting ligt in de lage gebieden (beneden 50m hoogte), zoals het noordelijk
deel van Moerbekebos. Het zand of het kleizand complex vormt het substraat van de hoger gelegen gebieden (tot 70 m
hoogte). Tussen de 70 en 100 m hoogte is het Paniseliaan boven het Ieperiaan bewaard gebleven. Dit is bijgevolg het
hoofdsubstraat op de getuigeheuvels in het landschap. Van het Diestiaan zijn slechts enkele relicten op de hoge
heuveltoppen (> 100m) overgebleven.
Het resulterend landschap werd tijdens de laatste IJstijd (Würmglaciaal) bedekt met niveo-eolische zandleem en vooral
met leem (5 tot 15 m). Wegens de overheersende noordwestenwinden is de lössafzetting op de steile naar het
zuidwesten of westen gerichte hellingen en heuveltoppen meestal dun of afwezig. Hierdoor komt het tertiair substraat
plaatselijk aan of nabij de oppervlakte te liggen zoals men kan waarnemen op de bodemkaart. Tussen het tertiair
substraat en het kwartair dek wordt op sommige plaatsen een basisgrint aangetroffen, dat een erosieresidu is van de
tertiaire afzettingen. Deze grintlaag treft men op geringe diepte aan in de lager gelegen gebieden ten noordwesten van
het Moerbekebos.
In het Holoceen kan men twee perioden onderscheiden: deze vóórdat de mens de plantengroei massaal vernietigde en
deze er na, meer bepaald de recente tijd.
Bij de aanvang van de eerste periode namen zowel riviererosie als ruisellementerosie (regen en sneeuwsmeltwater)
plaats van het Pleistoceen leemdek. De valleien werden gedeeltelijk opgevuld met oud alluvium en aan de voet van de
hellingen werd oud colluvium afgezet. Vanaf het Atlanticum werd het land grotendeels door bossen bedekt. De valleien
werden gedeeltelijk opgevuld met het door het water aangebracht terrigeen lemig of kleiig materiaal en ten dele ook met
veen ( verklarende tekst bij de bodemkaart 100 W, 1975, p. 18).
In recente tijd bracht de mens, ingevolge ontbossingen en landbouwaktiviteiten, erosie teweeg op de hellingen. Waar het
leemdek dun was, kwamen de tertiaire lagen aan het oppervlak. Het afgespoelde materiaal werd grotendeels als
colluvium aan de voet van de hellingen afgezet. Een gedeelte van dat materiaal werd door het water meegevoerd en
vervolgens afgezet als recent alluvium op de oeverwallen van de Dender en de Mark tijdens overstromingen
(verklarende tekst bij de bodemkaart 100 W).

5

Grotendeels overgenomen uit ‘Voorstel tot beheersplan voor het Moerbekebos en het Karkoolbos te Geraardsbergen, U. Ghesquiere,
1997
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BODEM
Het bos kent een grote verscheidenheid aan bodemtypen. Men kan ze onderverdelen in vier verschillende
ontwikkelingsgroepen (verklarende tekst bij bodemkaart 100 W, 1975):
1.
2.
3.
4.

Grijsbruine podzolachtige bodems
Gronden met niet bepaalde profielontwikkeling
Bruine bodems
Gronden zonder profielontwikkeling

Bijna 95% van de bodems hebben een leemtextuur. Deze bodems komen voor in de beekvalleien, op de plateaus en op
de minder steile hellingen van het bos (zie Kaart 2.2.2 b Bodemkaart). De overige bodems, gelegen op de top van de
hellingen of langs de steile hellingen, hebben een zandleem- of kleitextuur.
De Grijsbruine podzolachtige bodems vormen de grootste groep in het bos. Het zijn de leemgronden en
zandleemgronden op de plateau- en hellingsgronden met textuur B horizont of gevlekte textuur B horizont.
De diepe leemgronden met een gevlekte tectuur B horizont vertonen een gunstige natuurlijke drainage en beslaan de
grootste in het bos. Dit zijn de meer gedegradeerde leembodems. Deze met een textuur B horizont hebben een matige
tot onvoldoende drainering en liggen verspreid in de lager gelegen gebieden in het zuidwesten en het noorden van het
Moerbekebos.
De zandleemgronden komen voor op de top van de hellingen of langs de steile hellingen waar het leemdek grotendeels
weggeërodeerd is. Het klei- of kleizandsubstraat komt bijgevolg op geringe diepte voor, waardoor de leemgronden
opgebouwd zijn uit een mengsel van niveo eolisch leem met tertiaire sedimenten. De ondiepe zandleemgronden hebben
wegens het weinig doorlatend substraat op geringe diepte een matige tot onvoldoende drainering. De diepere
zandleemgronden hebben daarentegen een gunstige drainering.
In het Moerbekebos komt in het midden van de ondiepe zandleemgronden rustend op de kleisubstraat een bodemtype
voor met niet bepaalde profielontwikkeling. Het leemdek is er plaatselijk verdwenen zodat de tertiaire klei dagzoomt.
In de beekvalleien treft men jonge bodems aan zonder profielontwikkeling. Dit zijn bodems op colluviale en alluviale
afzettingen die wegens de jonge sedimenten en/of de hoge waterstand de kans niet gekregen hebben om een
uitlogings- of aanrijkingshorizont te vormen. In de kern van de beekvalleien komen de tamelijk slecht tot zeer slecht
gedraineerde alluviale gronden voor. Iets hoger gelegen, aan de rand van de beekvallei, treft men matig tot onvoldoende
gedraineerde gronden op colluviale lemig sedimenten aan. Tenslotte komen de goed gedraineerde gronden, eveneens
op colluviaal leem, voor aan de benedenkant van de leemrug.
BESCHRIJVING VAN DE BODEMTYPES
Tabel 3 Plateau en hellingsgronden
Leemgronden
Diepe leemgronden (tenminste 80 cm lössleemdek)
(x)Aba

Leemgronden met textuur B horizont met matig diepe fase (80-125cm) en goed gedraineerd.

Aba(b)0

Leemgronden met een gevlekte textuur B horizont en een fase met dikke A horizont (> 40cm).

Aba(b)1

Leemgronden met een gevlekte textuur B horizont en een fase met dunne A horizont

Aca0

Zwak gleyige leemgronden met textuur B horizont en een fase met dikke A horizont. Matig goed

(< 40cm).

gedraineerd met gleyverschijnselen tussen 80 en 125cm diepte.
(x)Aca

Zwak gleyige leemgronden met textuur B horizont met een matig diepe fase. De natuurlijke drainage
is hetzelfde als hierboven
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Leemgronden
Diepe leemgronden (tenminste 80 cm lössleemdek)
Ada0

Matig gleyige leemgronden met textuur B horizont en een fase met dikke A horizont. Onvoldoende
gedraineerd met gley voorkomend tussen 50 en 80cm.

AdB

Leemgronden met textuur B horizont of met structuur B horizont en goed gedraineerd.

Ondiepe leemgronden (lössleemdek < 80 cm rustend op tertiaire substraat)
wAba

Leemgronden met textuur B horizont met een kleizandsubstraat beginnend op geringe diepte

Zandleemgronden
Diepe zandleemgronden (>60 cm zandleem bestaande uit een mengsel van niveo-eolisch leem met tertiair zandige sedimenten).
Lba

Zandleemgronden met textuur B horizont. Goed gedraineerd met gleyverschijnselen beginnend op
meer dan 125cm.

(x)Lba

Idem als voorgaande maar met een matig diepe fase (80-125cm)

Ondiepe zandleemgronden (Zandleem rust op minder dan 80cm diepte op tertiair zand en/of klei).
wLba

Zandleemgronden met textuur B horizont met een kleizandsubstraat beginnend op geringe diepte.
Goed gedraineerd met gleyvlekken voorkomend op een diepte van meer dan 125cm.

uLDa

Zwak of matig gleyige zandleemgronden met textuur B horizont; kleisubstraat beginnend op geringe
diepte. Een matig tot onvoldoende drainering met gleyverschjnselen tussen 50 en 125cm.

wLDa

Heeft dezelfde kenmerken als hierboven maar bevat een kleizandsubstraat op geringe diepte.

Kleigronden
Edx

Zwak of matig gleyige kleigronden met niet bepaalde profielontwikkeling. Dit zijn bodems op tertiair
kleiig materiaal.

Tabel 4 Vallei en depressiegronden
Gronden op lemig materiaal
Abp

Gronden op leem. Diepe fase (> 125cm) en fase met begraven textuur B horizont op matige diepte
(80-125cm). Goede gedraineerde gronden op colluviaal leem waarbij gleyverschijnselen niet
aangetroffen worden op minder dan 125cm diepte

Acp

Zwak gleyige gronden op leem. Diepe fase en fase met begraven textuur B horizont op matige
diepte. Matig goed gedraineerde gronden op colluviaal leem met gleyverschijnselen tussen 80 en
125cm

Acp(c):

Idem zoals de voorgaande bodemserie maar met een fase met begraven textuur B horizont op
geringe diepte (40-80cm).

Adp

Matig gleyige gronden op leem met diepe fase en fase met begraven textuur B horizont op matige
diepte. Deze gronden op colluvium vertonen gleyverschijnselen tussen de 50 en 80cm.

Adp(c):

Zoals hierboven maar met een fase met begraven textuur B horizont op geringe diepte

Ahp

Sterk gleyige gronden op lemig materiaal met diepe fase en fase met begraven textuur B horizont op
gematigde diepte. Deze gronden bestaan uit lemig tot zwaar lemig colluvium en/of alluvium. De
gleyverschijnselen beginnen tussen 20 en 50cm.

Ahp(c):

BOSBEHEERPLAN MOERBEKEBOS
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Gronden op lemig materiaal
Aep

Sterk gleyige gronden op lemig materiaal met een reductiehorizont beginnend op 80cm. De tamelijk
slecht gedraineerde gronden op alluviale afzettingen vertonen gleyverschijnselen tussen de 30 en
50cm

Afp

Zeer sterk gleyige gronden op lemig materiaal met reductiehorizont tussen 40 en 80cm. Dit zijn zeer
sterk hydromorfe alluviale bodems met gleyvlekken op minder dan 30cm

Agp

Gereduceerde gronden op lemig materiaal. De uiterst hydromorfe alluviale bodems hebben een
verveende bovengrond die rust op een gereduceerde (op < 40cm) ondergrond.

BOSBEHEERPLAN MOERBEKEBOS

02BGO73

HOOFDSTUK 2: ALGEMENE BESCHRIJVING

22

2.3. BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU
2 .3 .1 .

BE S T A N D S K A A R T
Op kaart 2.3.1a is de bestandsindeling weergegeven. De hiërarchie bij een bosindeling bestaat uit het bosdomein
(Moerbekbos), die kan opgesplitst zijn in bosplaatsen (in dit geval slechts één, Moerbekebos), percelen (6 in
Moerbekebos) en bestanden (in totaal 19, verdeeld over de verschillende percelen, zie kaart). De oude bestandsindeling
die in het beheerplan van 1997 gehanteerd werd, is weergegeven op Kaart 2.3.1b.

2 .3 .2 .

BE S T A N D S B E S C H R IJ V I N G E N D E N D R O M E T R I S C H E G E G E V E N S
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van dendrometrische metingen verricht in de loop van het jaar 2004. In alle
beboste bestanden werden zo mogelijk representatieve proefcirkels gelegd. Omdat de meeste bestanden zeer
heterogeen in samenstelling zijn en het soms moeilijk is om in een stamsgewijze of groepsgewijze menging de
proefcirkel zodanig te situeren dat de juiste verhoudingen van de aanwezige boomsoorten worden geïnventariseerd.
Daarom worden bij onderstaande gegevens, die verwerkt werden met het Bosdat-programma, soms nuanceringen
aangebracht en wordt de boomsoortensamenstelling van elk bestand nog eens apart beschreven.

2.3.2.1.

BESTANDSBESCHRIJVINGEN
Algemeen: Moerbekebos telt 19 bestanden waarvoor telkens een bestandsbeschrijving werd opgemaakt. De totale
oppervlakte (GIS-oppervlakte), die vanaf nu gehanteerd zal worden bij berekeningen bedraagt 56,70 ha. Al deze
bestanden zijn bebost.
Op kaart 2.3.2.1 zijn de onderstaande vier bestandskenmerken, namelijk bestandstype, mengingsvorm, bedrijfsvorm en
sluitingsgraad weergegeven.
Bestandstype: Bijna alle bestanden bestaan uitsluitend uit loofhout, enkel de bestanden 5c en 5e betreffen naaldhout. In
5c staan Corsikaanse dennen met enkele Amerikaanse eiken ertussen, 5e is een Lorkenbestand met een weinig
bijmenging van Gewone esdoorn en Tamme kastanje. Niet toevallig zijn deze bestanden gelegen op de vlakke, goed
gedraineerde, zandleem- en leemgronden.
Mengingsvorm: Sommige bestanden zijn zowel groepsgewijs als stamsgewijs gemengd. Altijd werd de voorkeur
gegeven aan de term stamsgewijs. Zo zijn de bestanden 1b en 1c deels groepsgewijs gemengd en binnen de groepen
soms ook stamsgewijs gemengd. In de detailbespreking is telkens terug te vinden welke delen en welke boomsoorten
gemengd zijn.
Bedrijfsvorm: een aantal bestanden werden vroeger beheerd als hakhout of middelhout, maar zijn reeds geruime tijd niet
meer gekapt en worden nu dus beter omschreven als hooghout. Zo bestaan de bestanden 1B en 1C uit een tweedelige
boomlaag van Populier en een gemengd nevenbestand van oud hakhout. In de bestandsfiches wordt wel telkens
vermeld indien het om oud hakhout gaat.
Sluitingsgraad: 80% van de bestanden is zeer dicht. De bestanden waar een sluitingsgraad van minder dan 25% geldt,
zijn pas aangeplante bestanden die nog geen kronsluiting hebben.
Leeftijden: Bij ongelijkjarigheid van het bestand wordt de leeftijd van de oudste klasse weergegeven. Altijd zijn er dus
ook bomen in lagere leeftijdsklassen aanwezig in het bestand. (vb. bestand 1b en 1d). Een nauwkeurigere beschrijvig
van de ouderdom van de bestanden en bomen is terug te vinden onder 2.3.2.3 Boomsoortensamenstelling Hoofdboomsoorten en leeftijden.
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In het beheerplan van 1997 wordt een groot deel van de bestanden omschreven als ‘middelhout’ en worden enkel de
bestanden 6a en 4b aangezien als ‘gemengd loofhout’, waarmee ‘gemengd hooghout’ wordt bedoeld. Op Kaart 2.3.1 is
zowel de bestandstypering uit 1997 als de huidige te zien.

Mengingsvorm

Bestandstype

13%

2%

8%
79%
98%
LH

NH

Groepsgew ijs

Homogeen

Stamsgew ijs

Sluitingsgraad

Bedrijfsvorm

13%

33%

6%

61%
6%

Hooghout

81%
Middelhout

oud hakhout

< 25 %

50 % - 75 %

> 75 %

Leeftijdsklasseverdeling
13%

56%

29%
2%

1-20

21-40

41-60

ongelijkjarig

Figuur 1 Grafiekweergave van de bestandskenmerken

2.3.2.2.

BESCHRIJVINGEN BOOMSOORTENSAMENSTELLING
Op volgende bladzijde is een overzicht gegeven van de bestanden met een gedetailleerde boomsoortensamenstelling
en de bestandskenmerken.

BOSBEHEERPLAN MOERBEKEBOS

02BGO73

HOOFDSTUK 2: ALGEMENE BESCHRIJVING

24

Tabel 5 gedetailleerde beschrijving van de bestanden
Bestand

Opmerkingen
Kapvlakte met aanplant van bK, gEs en Hb

1a

Leeftijd

Bedrijfsvorm

Mengingsvorm

Sluitingsgraad

Bestandstype

Gelijkjarig

Hooghout

Groepsgewijs

< 25 %

LH

Ongelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

LH

Ongelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

LH

Ongelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

LH

Gelijkjarig

Hooghout

Groepsgewijs

< 25 %

LH

Gelijkjarig

Hooghout

Homogeen

> 75 %

LH

Ongelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

LH

Gelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

LH

Ongelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

LH

Rand: rPo, Acer v, gEs, Haz, Zw els, cPo, Sleed
Deel vh bestand in het Z: zE-aanplant en beetje bK van 20-40 j oud met beetje hH van gEd en tKa in de rand.
deels HH van cPo en deels stamsgewijs gemengd: cPo met nevenetage van gEd, Acer sachharinum, tKa, Be, Hb

1b

(hH), Es, aE, nEd
Struikl: Haze, Vl, Hb, rI

1c

1d

HH van cPo met beprekte nevenetage van tKa, Hb, Be, gEd, gEs, nEd, Gr ab, aE
Struikl.: Vlier, Haz, Mei, Lijst, aE
Gemengd HH en oud hH van tKa, aE, wWi, gEd, cPo met nevenetage van Be, tKa, gEd en Acer sp.
Struikl.: Vlier, Haz, rI
Aanplant van gEs, zE, Spork, Geld roos, Sp aak, Korn, bK
Oude stoven van tKa, Haz, aE, gEd, Zw els,

2a

Opslag van Be, tKa, rI, aE, gEd, Geld roos, Pluimes, wWi, Ac, Zw els, gEs, Gr wi
In de rand: tKa, wWi, sWi, Haz, aE, Vlier, Hb, Ac, gEd, Lijst, Be, zE, rI
Enkele overstaanders gEs
Westelijkdeel: veel meer overstaanders van gEs, groep Ac, ook gEd en Hb, nog geen aanplant. Gr ab in de rand.

2b

Aanplant zE en enkele bK
Vlier in struiklaag
HH van cPo met ongelijkjarige nevenetage van oud hH van aE, tKa, Be, Hb, gEd. sporadisch zE, Gr ab en andere
Acer sp. in boomlaag.

2c

cPo 50 à 75% bedekking
Totaal >75%
Struikl: Haz, rI, Lijst

2d

Oud hH van aE (meeste), ook tKa, Be enkele wWi, cPo
Struikl.: Vlier, Haz, gEd
Twee gedeeltes:

3a

1, Ten noordoosten van wegje: oud hH, nu HH van aE, tKa, gEd, Be , enkele gEs, Wilg, zE en cPo
Vlier en Haz in de struiklaag.
2, zE aanplant ten westen vd weg en ten oosten van de geul
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Opmerkingen

Leeftijd

Bedrijfsvorm

Mengingsvorm

Sluitingsgraad

Bestandstype

Gelijkjarig

Hakhout

Stamsgewijs

> 75 %

LH

Gelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

LH

Gelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

LH

Ongelijkjarig

Middelhout

Stamsgewijs

50 % - 75 %

LH

B-aanplant ten westen van de geul. In de geul: vooral bK

Oud hH van aE, gEd, tKa (westelijke helft)
4a

deels gekapt met nog hH (jonge stoven) van Es, Be, Hb NV van Be, zE, tKa, aE, gEd
Struikl: Haz (ook afgezette stoven) en Vlier
Rij dikke cPo (+-150 à 200 cm omtrek) ad noordrand

4b
HH van aE, bijmenging van zE (30%) en sporadisch tKa en enkele L in opperetage
Nevenatage: sporadisch E, gEd, Be, geen volledige nevenetage, eerder diffuus
Struiklaag: Vlier, Lijst, Haz, gEd, Es, Hb, Peterselievlier
Vooral stoven vanl aE, enkele tKa en gEd
Klein deeltje L
Struikl: (vooral langs pad) Spork, Vlier, Haz, Spork, zBe
4c

Stuk verjonging:
1) Hb bK, Meid, Sp a, Sleed wLi
2) zE-aanplant 20 à 30j, tussen 1 en 2 stuk hH blijven staan
Geul tussen deel 2 en hH in het oosten met rij cPo er in.

5a

Bovenetage: cPo, Be, Es sp, aE, gEd, tKa, gEs, Gr ab, hH van gEd, wWi, Haz (meeste), gEs, rI, nEd en wLi

5b

zE-aanplant

Gelijkjarig

Hooghout

Homogeen

> 75 %

LH

5c

HH van Pc met enkele aE en gEd ertussen. hH van aE en tKa loopt tussen 5c en 5d

Gelijkjarig

Hooghout

Homogeen

> 75 %

NH

5d

Oud hH van aE en gEd (twee meeste), tKa en Hb met enkele Be

Gelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

LH

5e

L met gEd, Haz, aE en tKa sporadisch in nevenetage

Gelijkjarig

Hooghout

Homogeen

> 75 %

NH

5f

Aanplant van zE met enkele bK

Gelijkjarig

Hooghout

Homogeen

> 75 %

LH

Ongelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

LH

6a

HH van vooral aE met bijmenging van zE, B, tKa, Be, enkele Ro in de rand tegen straat
Struikl: gEd, Lijst, Vlier, Haz, Hb,..
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BOOMSOORTENSAMENSTELLING
In totaal werden er 29 dendrometrische proefvlakken gelegd in Moerbekebos, verdeeld over alle beboste bestanden.
ZAAILINGEN
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 m. In onderstaande tabel is per
boomsoort het gemiddeld aantal zaailingen per hectare per hoogteklasse weergegeven. Het gemiddeld aantal zaailingen
over het ganse bos bedraagt 2048 per hectare, maar men mag hieruit echter niet afleiden dat natuurlijke verjonging van
de gewenste boomsoorten dus overal mogelijk is.
Tabel 6 Zaailingen per ha
Gemiddelde hoogte (cm)
150-199

100-149

50-99

0-49

Boomsoort
Tamme kastanje

108

Vlier

62

Gewone esdoorn

29

Vlier

273

Gewone esdoorn

139

Tamme kastanje

48

Lijsterbes

41

Zwarte els

23

Hazelaar

16

Esdoorn

286

Vlier

84

Ulmus sp.

41

Hazelaar

0

Gewone esdoorn

593

Amerikaanse eik

100

Vlier

93

Tamme kastanje

55

Haagbeuk

36

Zomereik

21

Totaal
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STRUIKLAAG
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 m en een omtrek kleiner dan 20 cm. In
onderstaande tabel is per boomsoort het gemiddeld aantal struiken per ha weergegeven. Het gemiddeld aantal struiken
per hectare voor het ganse bos bedraagt 1064.
Tabel 7 Struiken per ha
Gemiddelde hoogte (cm)
400-600

200-400

Boomsoort

Stamtal (/ha)

Stamtal dood (/ha)

Gewone esdoorn

97

6

Vlier

67

0

Hazelaar

55

0

Zwarte els

30

0

Lijsterbes

6

0

Gewone es

5

0

Amerikaanse eik

2

0

Gewone esdoorn

254

0

Hazelaar

160

5

Vlier

95

0

Lijsterbes

70

1

Tamme kastanje

64

12

Vlier

40

0

Amerikaanse eik

35

12

Ulmus sp

30

0

Hazelaar

20

0

Zwarte els

12

0

Meidoorn

10

0

Es

10

0

Haagbeuk

3

0

Zomereik

0

6

1064

42

Totaal

BOOMLAAG
De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. Zowel op basis van grondvlak als op basis
van volume is Amerikaanse eik de meest voorkomende soort. Andere belangrijke soorten met een aanzienlijk volume
zijn Tamme kastanje, Zomereik, Populier en Gewone esdoorn. De overige boomsoorten maken elk 10 % of minder van
de boomlaag uit op basis van grondvlak en volume. Op basis van stamtal kunnen we stellen dat dezelfde soorten
overheersen, behalve de populieren. De dominantie van deze soorten is dus duidelijke te wijten aan het vroegere
middelhoutbeheer, waardoor oude stoven momenteel voor een hoger volume zorgen dan het geval zou zijn bij een
hooghoutbeheer.

Op niveau van het bosdomein nemen de inheemse boomsoorten 33% en de exoten 67% van het gemiddeld
bestandsgrondvlak in, op basis van volume is dit respectievelijk 30% en 70%.
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In onderstaande tabellen zijn per boomsoort het aantal, het grondvlak en het volume per hectare weergegeven. In de
tweede tabel staan enkel de exoten vermeld.
Tabel 8 Dendrometrische gegevens per boomsoort
Boomsoort

Stamtal /ha

Grondvlak (m²/ha)

Volume (m³/ha)

Amerikaanse eik

241

10,81

112,17

Tamme kastanje

155

5,47

50,46

Zomereik

143

3,06

25,50

Populier

14

2,76

29,32

Gewone esdoorn

154

2,57

20,59

Berk

24

1,23

12,37

Fraxinus sp.

16

0,91

9,39

Corsicaanse den

9

0,50

4,99

Larix

7

0,37

3,72

Olm

17

0,31

2,40

Beuk

4

0,28

2,61

Haagbeuk

17

0,17

1,00

Hazelaar

18

0,10

0,35

Lijsterbes

6

0,06

0.21

Boskers

9

0,10

0,52

Gewone es

1

0,06

0,60

Grauwe abeel

0

0,04

0,43

Zwarte els

4

0,04

0,22

Wilg

2

0,04

0,07

Acer sp.

6

0,03

0,15

Ulmus sp.

2

0,03

0,07

Noorse esdoorn

1

0,01

0,02

Meidoorn

1

0,01

0,02

Vlier

1

0,01

0,01

Linde

1

0,01

0,04

Totaal

863

29

277

Stamtal /ha

Grondvlak (m²/ha)

Volume (m³/ha)

Amerikaanse eik

241

10,81

112,17

Tamme kastanje

155

5,47

50,46

Populier

14

2,76

29,32

9

0,50

4,99

Tabel 9 Exoten in de boomlaag
Boomsoort

Corsicaanse den
Larix

7

0,37

3,72

Noorse esdoorn

1

0,01

0,02

Subtotaal

418

19

196

% van totaal

48

67

71
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Hoofdboomsoorten en leeftijden

In Tabel 10 wordt een overzicht gegeven van de leeftijdsverdeling. De leeftijd die in de bestandsfiches werd toegekend is
gebaseerd op het hoofdbestand, of maw het grootste gedeelte van de boomlaag. Indien het een ongelijkjarig bestand
betreft, werd indien relevant de hoogste leeftijdsklasse vermeld. Hoewel er in onderstaande tabel geen leeftijden boven
de 60 jaar vermeld worden, zijn er in de meeste ongelijkjarige bestanden wel boomsoorten aanwezig die ouder zijn dan
60 jaar en zelfs leeftijden tot 80 à 100 jaar komen voor. De oudste bomen bevinden zich in de bestanden 4a en 6a
Tabel 10 Hoofdboomsoorten en leeftijden
Bestand

Hoofdboom-

Leeftijd

soort
1a

zE/tKa/bK

Hoogste

Omschrijving Hoofd- en nevenetage

klasse
1-20

Kapvlakte met aanplant van bK, gEs en Hb
Deel vh bestand in het Z: zE-aanplant en beetje bK van 20-40 j oud met
beetje hH van gEd en tKa in de rand.

1b

gEd/Po

ongelijkjarig

21-40

deels HH van cPo en deels stamsgewijs gemengd: cPo met nevenetage
van gEd, Acer sachharinum, tKa, Be, Hb (hH), Es, aE, nEd

1c

Po

ongelijkjarig

21-40

HH van cPo met beprekte nevenetage van tKa, Hb, Be, gEd, gEs, nEd, Gr

1d

Berk

ongelijkjarig

41-60

Gemengd HH en oud hH van tKa, aE, wWi, gEd, cPo met nevenetage van
Be, tKa, gEd en Acer sp.

2a

gemengd

1-20

ab, aE

Aanplant van gEs, zE, Spork, Geld roos, Sp aak, Korn, bK

LH

Oude stoven van tKa, Haz, aE, gEd, Zw els,
Westelijk deel: overstaanders van gEs, groep Ac, ook gEd en Hb, nog geen
aanplant.

2b

zE

21-40

2c

tKa

ongelijkjarig

Aanplant zE en enkele bK
41-60

HH van cPo met ongelijkjarige nevenetage van oud hH van aE, tKa, Be,
Hb, gEd.
cPo 50 à 75% bedekking

2d

aE/gEd

21-40

3a

zE

ongelijkjarig

Oud hH van aE (meeste), ook tKa, Be enkele wWi, cPo
Struikl.: Vlier, Haz, gEd
60-80

Twee gedeeltes:
1, Ten noordoosten van wegje: oud hH, nu HH van aE, tKa, gEd, Be ,
enkele gEs, Wilg, zE en cPo
.2, zE aanplant ten westen vd weg en ten oosten van de geul
B-aanplant ten westen van de geul. In de geul: vooral bK

4a

aE/gEd

21-40

Oud hH van aE, gEd, tKa (westelijke helft)
deels gekapt met nog hH (jonge stoven) van Es, Be, Hb
NV van Be, zE, tKa, aE, gEd

4b

aE/zE

ongelijkjarig

41-60

HH van aE, bijmenging van zE (30%) en sporadisch tKa en enkele L in
opperetage
Nevenetage: sporadisch E, gEd, Be, geen volledige nevenetage, eerder
diffuus

4c

aE/tKa

21-40

Vooral stoven vanl aE, enkele tKa en gEd
Klein deeltje L
Stuk verjonging:
1) Hb bK, Meid, Sp a, Sleed wLi
2) zE-aanplant 20 à 30j, tussen 1 en 2 stuk hH blijven staan
Geul tussen deel 2 en hH in het oosten met rij cPo er in.

5a

aE/gEd

ongelijkjarig

41-60

Bovenetage: cPo, Be, Es sp, aE, gEd, tKa, gEs, Gr ab,
hH van gEd, wWi, Haz (meeste), gEs, rI, nEd en wLi

5b

zE

21-40

zE-aanplant

5c

Pc

41-60

HH van Pc met enkele aE en gEd ertussen. hH van aE en tKa loopt tussen
5c en 5d
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Hoofdboom-

30

Leeftijd

soort

2.3.2.4.

Hoogste

Omschrijving Hoofd- en nevenetage

klasse

5d

aE/tKa

21-40

Oud hH van aE en gEd (twee meeste), tKa en Hb met enkele Be

5e

Larix

41-60

L met gEd, Haz, aE en tKa sporadisch in nevenetage

5f

zE

21-40

6a

tKa/aE

ongelijkjarig

Aanplant van zE met enkele bK
61-80

HH van vooral aE met bijmenging van zE, B, tKa, Be

DENDROMETRISCHE GEGEVENS
In bestand 2a werden geen proefvlakken gelegd, aangezien het een jonge aanplanting betreft. De gemiddelde
dendrometrische gegevens (stamtal, grondvlak en volume) op niveau van het bos werden eenmaal berekend zonder
deze oppervlakte en eenmaal met de oppervlakte van bestand 2a inbegrepen.
Moerbekebos wordt gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 958/ha, een gemiddeld bestandsgrondvlak van
32,53m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 311,23 m³/ha (alle opp. 2a inbegrepen). Onderstaande tabellen
geven een samenvatting van de belangrijkste dendrometrische parameters. De gegevens zijn enkel afkomstig van de
bemonsterde bestanden en zijn per hectare weergegeven. De gegevens over dood hout zijn te vinden onder 4.11 Dood
hout en oude bomen.
Tabel 11 Dendrometrische gegevens per bestand
Bestand

Oppervlakte
(ha)

Hoofdboomsoort

Leeftijd

Stamtal (/ha)

Grondvlak
(m²/ha)

Volume
(m³/ha)

1a

1,4552

zE/tKa/bK

43831,00

865

10,72

54,39

1b

1,0291

gEd/Po

ongelijkjarig

1c

3,6993

Po

ongelijkjarig

609

15,39

128,11

924

41,78

404,96

1d

0,5101

Berk

ongelijkjarig

1299

27,56

232,03

2a*

6,1951

gemengd LH

43831,00

/

/

/

2b

1,3951

zE

21-40

138

19,99

137,80

2c

1,6382

tKa

ongelijkjarig

320

36,54

319,79

2d

3,5846

aE/gEd

21-40

301

31,08

300,74

3a

3,2719

zE

ongelijkjarig

1269

23,16

173,93

4a

4,7147

aE/gEd

21-40

1889

45,08

438,1

4b

4,7030

aE/zE

ongelijkjarig

492

34,33

359,87

4c

4,2324

aE/tKa

21-40

1534

42,95

416,59

5a

3,5762

aE/gEd

ongelijkjarig

698

26,73

264,11

5b

0,6613

zE

21-40

1180

22,7

152,35

5c

0,6233

Ps

41-60

1081

52,86

520,62

5d

0,9768

aE/tKa

21-40

1819

58,2

513,55

5e

0,7872

Larix

41-60

756

31,64

308,05

5f

0,7907

zE

21-40

1691

21,74

156,97

6a

12,8530

tKa/aE

ongelijkjarig

330

28,74

293,15

Gem/ha

56,6973

853

28,97

277,02

*zonder 2a

50,5021

958

32,53

311,23

BOSBEHEERPLAN MOERBEKEBOS

02BGO73

HOOFDSTUK 2: ALGEMENE BESCHRIJVING

2 .3 .3 .
2.3.3.1.

31

FL O R A
LITERATUUR
In de studie ‘Inventaris van potentieel ecologisch waardevolle bossen in Vlaanderen –Een GIS-analyse, door A. Leyman
en K. Vandekerkhove, 2004’ kwam het complex Moerbekebos-Karkoolbos-Raspaillebos te Geraardsbergen als
belangrijke vertegenwoordiger van het Atlantisch Eikenmengbostype naar voren. De belangrijkste bevindingen van dit
rapport zijn hieronder overgenomen:
Atlantisch eikenmengbos Endymio-Carpinetum (NOIRFALISE, 1969)
Beschrijving
Korte beschrijving: dit is het natuurlijke bostype van de rijke leemgronden met ondiepe stuwwatertafel van het
Atlanticum. Het is vergelijkbaar met het Endymio-Fagetum in het bekken van Parijs. In tegenstelling met dit laatste type,
waar de loesslaag is afgezet op goed doorlatende kalkgronden, is de ondergrond hier slecht doorlatend (vaak Yperiaanklei). Vandaar dat men veronderstelt dat de Beuk hier van nature niet zal domineren gezien zijn gebrekkige stabiliteit bij
ondiepe grondwatertafels. Eik en es domineren, aangevuld met Gladde iep, Zoete kers,... In de struiklaag vooral
Hazelaar, Gewone esdoorn en soms ook Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier en Gelderse roos (in Wallonië vaak ook
Haagbeuk). De karakteristieke soorten van de kruidlaag zijn de Atlantische soorten : vooral Wilde hyacint, ook vaak
Wilde narcis, (en Spekwortel, Stengelloze sleutelbloem en de Schedegeelster); opvallend voorjaarsaspect. Zuidelijker
wordt dit bostype vervangen door het Rusco-Carpinetum (ROGISTER, 1985)
Andere benamingen :
- naam ook overgenomen in ROGISTER (1985, 1988b) en in CORINE-code
- (EUROPEAN COMMUNITIES, 1991) : 41.21 : Mixed Atlantic Bluebell oak forests
- NOIRFALISE & SOUGNEZ (1963); HERMY (1985) : Querco-Fraxinetum excelsioris
- MAYER (1984) : Fraxino-Quercetum roboris
- ROISIN & THILL (1952) : Quercetum atlanticum typicum
- BWK-code :
Qe Eiken haagbeukenbos met wilde hyacint (Endymio-Carpinetum);
Fe Beukenbos met wilde hyacint (Endymio-Fagetum)
Voorkomen : Brabants district (leemstreek), vooral op zwaardere leemgronden met vrij ondiepe grondwatertafel
(hydromorfe gronden), met vorming van pseudogley, ten westen van de lijn Antwerpen-Brussel. Deze grens komt in
grote lijnen overeen met het verspreidingsgebied van Wilde hyacint (Hyacinthoides non-scriptus) zoals weergegeven
door ROISIN (1969) en HERMY (1985). Potentieel enkele tienduizenden ha; actueel 1000 à 2000 ha goed ontwikkeld
bos aanwezig.
Minimum Structuur Areaal : 15 ha; Ontwikkelingsduur : 300-1000 jaar (KOOP in : AL, 1995)
Voorkomen (potentiële A-locaties)
Het Atlantisch eikenmengbos komt voornamelijk in het Brabants district voor, ten westen van de lijn Antwerpen-Brussel.
Een duidelijke concentratie van deze bossen is te zien in de regio van de Vlaamse Ardennen. Ook in het West-Vlaamse
Heuvelland zijn mooie voorbeelden van Atlantische eikenmengbossen terug te vinden, zoals de Rodenberg.
Daar vele van deze bossen gelegen zijn in de regio van de Vlaamse Ardennen, werd voor de bespreking ervan
teruggegrepen naar het interne rapport “Wetenschappelijk achtergronddocument bij de opmaak van Natuurrichtplannen Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen: Habitatrichtlijngebied SBZ-H 7” (Thomaes &
Vandekerkhove, 2003). Deze bespreking is een heel stuk uitgebreider dan wat voor de andere bossen mogelijk is in het
kader van deze onderzoeksopdracht.
Bossites met een aaneengesloten oppervlakte groter dan 40 ha
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Het boscomplex Moerbekebos-Karkoolbos-Raspaillebos te Geraardsbergen is 140 ha groot en bevat, volgens onze
GIS-analyse, een vrij compacte zone van 76 ha die voldoet aan de uitsluitende criteria voor de selectie van het
Atlantisch eikenmengbos (zie Figuur 2). In de rest van het bos komt nog 22 ha voor. Van deze 98 ha is er 70 ha loofhout
(geen populier), en daarvan is er 15 ha oud of ongelijkjarig loofhout (tweede verfijning). Dit oud of ongelijkjarig loofhout
concentreert zich in het zuidelijke deel van het bos, dat grotendeels ingesteld is als bosreservaat (28 ha) en het
Karkoolbos wordt genoemd. Het noordelijke deel is voor de helft domeinbos, Moerbekebos genaamd, en voor de helft
(nog) niet erkend natuurreservaat, Raspaillebos genaamd. Het boscomplex is volledig ‘oud bos’. Op bepaalde plaatsen
met armere bodemomstandigheden vinden we het Rijker Zomereiken-berkenbos terug. Het grootste deel van het bos
wordt echter ingenomen door een complex van het Wintereiken-beukenbos met overgangen naar het Atlantisch
eikenmengbos. Hier zijn rijke Wilde hyacintvegetaties weer te vinden. De struiketage is wisselend van dichtheid. Verder
zijn er aanplantingen met Japanse lork, Zwarte den, Tamme kastanje en Gewone esdoorn. Het bos is ecologisch zeer
waardevol door de aanwezigheid van vele gradiënten en calcifiele planten.
Het Karkoolbos heeft een zeer rijke structuur door de aanwezigheid van vele ontwortelde bomen en spontane
verjonging. Het Raspaillebos bestaat uit oude delen met oude eikenbossen van het Atlantisch eikenmengbos en het
Subatlantisch eikenmengbos, zure, arme variant. Recent en begin deze eeuw zijn er uitbreidingen gebeurd aan de
zuidwest kant en in de vallei (zuidoost) met Populier. Hier komen restanten voor van het Essen- Olmenbos en het
Essenbronbos.

Figuur 2 Kaart van het boscomplex Moerbekebos-Karkoolbos-Raspaillebos, met aanduiding van de potentiële
Alocaties (ingekleurd volgens bostype: roze voor het Atlantisch eikenmengbos), met hun eerste en tweede verfijning
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De vegetatietypering is gebaseerd op vegetatieopnames, uitgevoerd door Aeolus in mei 2004. De opnames gebeurden
proefvlaksgewijs (16m x16m) waarbij als bedekkingsschaal de Braun-Blanquetschaal werd gebruikt. Zie Kaart 2.3.3.2 a.
Braun-Blanquet schaal
r : zeer weinig individuen (1-2) in het proefvlak
+: weinig individuen (2-20), bedekking kleiner dan 5%
1: individuen talrijk (20-100), bedekking kleiner dan 5%
2m: individuen zeer talrijk (“ontelbaar”), bedekking kleiner dan 5%
2a: individuen willekeurig, bedekking tussen 5 - 12.5%
2b: individuen willekeurig, bedekking tussen 12.5 - 25%
3: individuen willekeurig, bedekking tussen 25 - 50%
4: individuen willekeurig, bedekking tussen 50 - 75%
5: individuen willekeurig, bedekking tussen 75 - 100%

Voor de verwerking van de gegevens worden verschillende hulpprogramma’s gebruikt. Enerzijds zijn er de vegetatietools
die ontwikkeld zijn bij Bos&Groen in het kader van de ‘Bosinventarisatie van het Vlaamse gewest’ (Roelandt B., 2001).
Op basis van de plantengegevens verzameld in het kader van de bosinventarisatie van het Vlaamse gewest, werden
voor Vlaanderen 32 bostypen onderscheiden (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Met behulp van de
‘Tropresanalyse’ kan men per opname of per groep van opnames de mate van verwantschap met elk van deze 32
bostypes visueel voorstellen.
Anderzijds wordt gebruik gemaakt van Twinspan en bijhorend identificatieprogramma Associa. Twinspan rangschikt
vegetatieopnames in groepen, op basis van gelijkende plantensoortencombinaties. Associatie geeft per opname de
meest verwante (bos)vegetatietypes uit de ‘Vegetatie van Nederland’ (Schaminée et al., 1996 – 2001) weer.
Ten slotte worden individuele opnames manueel gecontroleerd en geïnterpreteerd. Het gebruik van verschillende
methodes samen heeft als voordeel dat bij twijfelgevallen (bv. zwak ontwikkelde gemeenschappen met weinig typische
soorten of overgangsvormen tussen meerdere bostypes) zoveel mogelijk informatie kan geraadpleegd worden alvorens
een bepaald bostype toe te kennen aan een vegetatieopname.

moerasbossen

R o d o d e nd ro n- b o s
1
El z e n- Eike nb o s
s o o rt e na rm B e rke n- Ei ke nb o s
Elz e nb ro e kb o s
B o c ht ig e s me l e - ri jk B e rke n- Eike nb o s
0 ,9
R uig t - El z e nb o s
B o s b e s rijk B e rke n- Eike nb o s
0 ,8
M o e s d is t e l- Elz e nb ro e k
t y p i s c h B e rke n- Ei ke nb o s
0 ,7
0 ,6

W il g e nv l o e d b o s

Eiken-Berkenbos

A me ri ka a ns e v o g e lke rs B e rke n- Ei ke nb o s

0 ,5
D uinb o s

0 ,4

W i t b o l B e rke n- Eike nb o s

0 ,3
0 ,2

P o p ul ie re n- b e e md

W i t b o l Ei ke n- B e uke nb o s

0 ,1
0

P o p ul ie re n- rui g t e

A me ri ka a ns e v o g e l ke rs Eike n- B e uke nb o s

B ra nd ne t e l- V li e re nb o s

B ra me nrijk Ei ke n- B e uke nb o s

El z e n- Es s e nb o s

valleibossen

A me ri ka a ns e e ik- Ka s t a nje b o s

Elz e nri jk Ie p e n- Es s e nb o s

t y p is c he W int e re ike n- B e uke nb o s

d ro o g Ie p e n- Es s e nb o s

A d e la a rs v a re nrijk W i nt e re ike n- B e uke nb o s

Es s e nb ro nb o s

M e ikl o kje s ri jk G i e rs t g ra s - B e uke nb o s

v o c ht i g Eike n- Ha a g b e uke nb o s
t y p is c h G i e rs t g ra s - B e uke nb o s
Hy a c int ri jk Eike n- Ha a g b e uke nb o s
a rme Eike n- Ha a g b e uke nb o s
d ro o g Eike n- Ha a g b e uke nb o s

Eiken-Haagbeukenbossen
Figuur 3 Vlaamse bostypes uit de Bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest
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VEGETATIETYPERING BRAUN – BLANQUETOPNAMES: RESULTATEN

Moerbeke
Lokaal bostype 1 RG Wintereiken-Beukenbos

Lokaal bostype 2: arm Eiken-Haagbeukenbos

Lokaal bostype 3: Hyacintenrijk Eiken-Haagbeukenbos

Lokaal bostype4: vochtig Eiken-Haagbeukenbos
Lokaal bostype 5 Essenbronbos
Figuur 4 Twinspandiagram Moerbeke op basis van inventarisatie door Aeolus (2004)
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VEGETATIETYPERING BRAUN – BLANQUETOPNAMES: RESULTATEN
Voor totale soortenlijsten per braun-blanquetopname verwijzen we naar bijlage 6.5.2
In eerste instantie werd op basis van hoger vermelde verwerkingstools aan elk vegetatieproefvlak een vegetatietype
toegekend. Vertrekkende van deze ‘voorlopige’ vegetatiekaart werd in een volgende fase een verfijning of een
groepering uitgevoerd en werden homogene vegetatiezones afgebakend. De weerhouden types zijn voorgesteld op
kaart 2.3.3.2.b Actuele vegetatie.
Uit de vegetatieanalyse blijkt dat het Hyacintenrijk Eiken-Haagbeukenbos en het arm Eiken-Haagbeukenbos de meest
voorkomende bostypes zijn in Moerbekebos. De natte zones in het bos herbergen vegetaties die getypeerd worden
als Elzen-Essenbos. Vlak langs de bronbeek vindt men smalle zones met mooi ontwikkeld Essenbronbos . Op de
drogere zandige delen komt een bramenrijke rompgemeenschap voor van het Wintereiken-Beukenbos.
BESPREKING VAN DE ONDERSCHEIDEN BOSTYPES (ZIE KAART 2.3.3.2.B) .
Voor de synoptische tabellen per lokaal bostype verwijzen we naar bijlage 6.5.3
•

LOKAAL BOSTYPE 1: WINTEREIKEN-BEUKENBOS; RG MET BRAAM

Lokaal bostype 1: Wintereiken-Beukenbos
RG met Braam

Rododendron-bos
Elzen-Eikenbos
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bocht ige smele-rijk Berken-Eikenbos
Ruigt -Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
M oesdist el-Elzenbroek
t ypisch Berken-Eikenbos

15

Wilgenvloedbos
Duinbos
Populieren-beemd
Populieren-ruigte

10

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Wit bol Berken-Eikenbos

5

Wit bol Eiken-Beukenbos

0

Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos

Brandnetel-Vlierenbos
Elzen-Essenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos

Tpab-score BSK

Bramenrijk Eiken-Beukenbos
Amerikaanse eik-Kast anjebos
typische Wintereiken-Beukenbos

droog Iepen-Essenbos
Adelaarsvarenrijk Wint ereiken-Beukenbos
Essenbronbos
M eiklokjesrijk Gierst gras-Beukenbos
vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
Gierst gras-Beukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
armetypisch
Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Figuur 5 Tropresdiagram van lokaal bostype 1

Het (Winter)Eiken-Beukenbos, in de literatuur Fago-quercetum, heeft een zeer hoge natuurhistorische waarde door
zijn lange ontwikkelingstijd en door zijn specifieke flora. Het doet zich voornamelijk voor als een door Zomereik
gedomineerd bos met bijmenging van Beuk, voornamelijk een gevolg van het hakhout of middelhout beheer dat de
Beuk benadeelt (Roelandt, 2001).
Van dit bostype worden verschillende subtypes onderscheiden. Mooi ontwikkelde voorbeelden van het Fagoquercetum zijn momenteel niet aanwezig in het Moerbekebos. Op de zandige hoger gelegen delen van het bos zien
we een Bramenrijke variant van het Fago-Quercetum, met naaldhout in de boomlaag. Doordat tussen de braam
sporadisch nog wel enkele Eiken-Haagbeukensoorten staan (vooral in de niet scherp afgelijnde overgangen met
andere bostypes) zijn deze Eiken-Haagbeukenbostypes ook aangeduid op het bovenstaande Tropresdiagram (zie
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figuur 5). Toch is er op terrein een duidelijk verschil tussen dit iets armer Wintereiken-Beukenbos en de overige types
in Moerbeke.
•

LOKAAL BOSTYPE 2: ARM EIKEN-HAAGBEUKENBOS

Lokaal bostype 2: arm Eiken-Haagbeukenbos

Ro do dendron-bo s
Elzen-Eikenbos
soortenarm
Elzenbroekbo
s 15
BochtigeBerken-Eikenbos
smele-rijk Berken-Eikenbos
Ruigt-Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
M oesdistel-Elzenbroek
typisch Berken-Eikenbos
10
Wilgenvloedbos
Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbo s
Duinbos
Witbo l Berken-Eikenbos
Po pulieren-beemd
Populieren-ruigte
Brandnetel-Vlierenbos
Elzen-Essenbos

5
0

Witbol Eiken-Beukenbo s
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Tpab-score
Bramenrijk Eiken-Beukenbos

BSK

Amerikaanse eik-Kastanjebos
Elzenrijk Iepen-Essenbos
typische Wintereiken-Beukenbos
droog Iepen-Essenbos
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos
Essenbronbos
M eiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
vo
chtig
Eiken-Haagbeukenbo
s
typisch
Gierstgras-Beukenbo s
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dro og Eiken-Haagbeukenbo s

Figuur 6 Tropresdiagram van lokaal bostype 2

Het arm Eiken-Haagbeukenbos manifesteert zich in Moerbeke ook als een door Braam gedomineerd type. In
tegenstelling tot het vorige type (Bramenrijk Wintereiken-Beukenbos) zien we hier echter overal inmenging van
meerdere typische Eiken-Haagbeukenbossoorten (Gewone salomonszegel, Gele dovenetel, …). Het overvloedige
voorjaarsbloementapijt van vooral Bosanemoon, dat zo typerend is voor het Stellario-Carpinetum ontbreekt hier echter
door de dominante positie van Braam. Uit het Tropresdiagram (zie figuur 6) blijkt dat er hier en daar ook Wilde hyacint
voorkomt, doch veel minder uitgesproken dan in lokaal bostype 3
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LOKAAL BOSTYPE 3:HYACINTENRIJK EIKEN-HAAGBEUKENBOS (ENDYMIO – CARPINETUM)

Lokaal bostype 3: Hyacintenrijk Eiken-Haagbeukenbos

Rododendron-bos
Elzen-Eikenbos
soort enarm Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Ruigt-Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
M oesdist el-Elzenbroek
t ypisch Berken-Eikenbos
Wilgenvloedbos
Duinbos
Populieren-beemd
Populieren-ruigte

20
15
10
5
0

Brandnet el-Vlierenbos
Elzen-Essenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Witbol Berken-Eikenbos
Wit bol Eiken-Beukenbos
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Tpab-score BSK

Amerikaanse eik-Kastanjebos
typische Wintereiken-Beukenbos

droog Iepen-Essenbos
Adelaarsvarenrijk Wint ereiken-Beukenbos
Essenbronbos
M eiklokjesrijk Gierst gras-Beukenbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
typisch Gierst gras-Beukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Figuur 7 Tropresdiagram van lokaal bostype 3

Dit is het natuurlijke bostype van de rijke leemgronden met ondiepe stuwwatertafel van het Atlanticum. Het is
vergelijkbaar met het Endymio-Fagetum in het bekken van Parijs; In tegenstelling met dit laatste type, waar de
lösslaag is afgezet op goed doorlatende kalkgronden, is de ondergrond hier slecht doorlatend (vaak Ieperiaanklei).
Vandaar dat men veronderstelt dat de Beuk hier van nature niet zal domineren gezien zijn gebrekkige stabiliteit bij
ondiepe grondwatertafels. Eik en Es domineren, aangevuld met Gladde iep, Zoete kers,… In de struiklaag vooral
Hazelaar, Gewone esdoorn en soms ook Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier en Gelderse roos (in Wallonië vaak ook
Haagbeuk). De karakteristieke soorten van de kruidlaag zijn de Atlantische soorten: vooral Wilde hyacint, ook vaak
Wilde narcis, (en Spekwortel, Stengelloze sleutelbloem en de Schedegeelster); opvallend voorjaarsaspect.
Het hyacintenrijk Eiken-Haagbeukenbos komt vooral voor ten westen van de lijn Antwerpen-Brussel. Deze grens komt
in grote lijnen overeen met het verspreidingsgebied van Wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta). In Moerbekebos
komen zeer mooi ontwikkelde vormen voor van dit bostype (zie kaart 2.3.3.2.b).
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LOKAAL BOSTYPE 4: VOCHTIG EIKEN-HAAGBEUKENBOS

Lokaal bostype 4: vochtig Eiken-Haagbeukenbos

Ro do dendro n-bo s
Elzen-Eikenbo
so o rtenarm B erken-Eikenbo s
Elzenbro
ekbo s s
B o chtige smele-rijk B erken-Eikenbo s
Ruigt-Elzenbo s
B o sbesrijk B erken-Eikenbo s
M o esdistel-Elzenbro ek
typisch B erken-Eikenbo s
Wilgenvlo edbo s
A merikaanse vo gelkers B erken-Eikenbo s
Duinbo s
Witbo l B erken-Eikenbo s

20
10

P o pulieren-beemd
P o pulieren-ruigte

Witbo l Eiken-B eukenbo s

0

B randnetel-Vlierenbo s

A merikaanse vo gelkers Eiken-B eukenbo s

Tpab-score BSK

B ramenrijk Eiken-B eukenbo s

Elzen-Essenbo s
A merikaanse eik-Kastanjebo s
Elzenrijk Iepen-Essenbo s
typische Wintereiken-B eukenbo s
dro o g Iepen-Essenbo s
A delaarsvarenrijk Wintereiken-B eukenbo s
Essenbro nbo s
M eiklo kjesrijk Gierstgras-B eukenbo s
vo chtig Eiken-Haagbeukenbo s
typisch
Gierstgras-B eukenbo
s
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbo s
arme Eiken-Haagbeukenbo
s
dro o g Eiken-Haagbeukenbo s

Figuur 8 Tropresdiagram van lokaal bostype 3

Het vochtig Eiken-Haagbeukenbos is een rijk bostype dat zich zowel ruimtelijk als floristisch situeert tussen de EikenHaagbeukenbossen en de valleibossen (Elzen-Essenbos of Iepen-Essenbos) (Roelandt, 2001). Ten opzichte van het
Elzen-Essenbos telt het vochtige Eiken-Haagbeukenbos minder vochtminnende soorten en meer soorten van rijke
bodems. Donkersporig bosviooltje en Groot heksenkruid zijn zeer typische soorten voor vochtig Eiken haagbeukenbos.
De vochtige zones van Moerbekebos bevatten relatief weinig echte moerasplanten, vandaar dat we deze boszones
getypeerd hebben als vochtig Eiken-Haagbeukenbos, en niet als het nauw aanliggende Elzen-Essenbos. Dat beide
bostypes erg verwant zijn met mekaar is ook te zien op figuur 8. Niet alleen het vochtig Eiken-Haagbeukenbos piekt
uit, maar ook de alluviale bostypes. (Opmerking: dit type is gebaseerd op 1 vegetatieopname. Vandaar dat de syntabel
overal een presentie van 100% toont).

•

LOKAAL BOSTYPE 5: ESSENBRONBOS

Het Essenbronbos is als bostype niet alleen zeer beperkt in oppervlakte, maar ook in areaal. Het wordt aangetroffen
rond bronnen en langs bronbeken, waar kalkrijk water aan de oppervlakte komt. De grootste bedreiging van dit
bostype ligt in het kleine areaal ervan, waardoor de kans op verdwijnen van sites zeer groot is.
Typische soorten zijn onder andere Verspreidbladig goudveil (Chrysosplenium alternifolium), Paarbladig goudveil
(Chrysosplenium oppositifolium), IJle zegge (Carex remotum), Hangende zegge (Carex remota) en Bittere veldkers
(Cardamine amara)
Dit bostype komt heel lokaal in bossen voor in de heuvelstreek, waar een kalkhoudende ondergrond aanwezig is. De
mooist ontwikkelde vormen kennen we uit de Vlaamse Ardennen en het Westvlaamse heuvelland. Langs bepaalde
Kempense beken komen echter ook mooi ontwikkelde voorbeelden voor van Essenbronbos.
Het Essenbronbos is in Moerbekebos lokaal zeer mooi ontwikkeld, met kenmerkende en zeldzame soorten als
Hangende zegge (Carex pendula), IJle zegge (Carex remota), Reuzenpaardenstaart (Equisetum telmatea), Bittere
veldkers (Cardamine amara), Verspreidbladig en Paarbladig goudveil (Chrysosplenium alternifolium en C.
oppositifolium). Het is gelocaliseerd langs de bronbeek in bestand 1c.
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Opmerking: dit type was duidelijk aflijnbaar op terrein. Enkel de kensoorten werden opgenomen, zonder volledige
flora-opname. Vandaar dat het tropresdiagram niet kon gegenereerd werd. Ook de syntabel ontbreekt hierdoor.
2.3.3.2.4.

BESPREKING VAN DE BWK EN VERGELIJKING MET DE ACTUELE VEGETATIE
Zeer waardevolle en waardevolle vegetaties die volgens de Biologische Waarderingskaart (zie Kaart 2.3.3.2 c)
voorkomen in het domeinbos zijn hieronder opgesomd. Beschermde vegetaties conform het Besluit van 23 juli 1998
van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en conform het Bosdecreet zijn aangegeven in vet.
MESOFIELE EIKENBOSSEN
Qe
Qs

Eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint (Endymio-Carpinetum)
zuur eikenbos (vaak met ruderale ondergroei)

VALLEI-, MOERAS- EN VEENBOSSEN
Va

alluviaal essen-olmenbos (Ulmo-Fraxinetum)

NAALDHOUTAANPLANTEN
Pa

naaldhoutaanplant zonder ondergroei (niet grove den)

BESPREKING
In de BWK worden de rijkere types gegroepeerd onder Qe (Eiken-Haagbeukenbos met Wilde hyacint). In de
vegetatietypering onderscheiden we echter ook het arm EikenHaagbeukenbos, dat meer gedomineerd is door Braam.
De BWK onderscheidt, evenals in de huidige vegetatietypering, een armer (Qs Wintereiken-Beukenbostype) en een
vochtig bostype (Va alluviaal essen-olmenbos). Omwille van de afwezigheid van moerasplanten, zoals hoger
besproken, wordt deze laatste zone in de actuele vegetatietypering aangeduid als vochtig Eiken-Haagbeukenbos.
2.3.3.2.5.

BESPREKING VAN DE PNV EN VERGELIJKING MET VEGETATIETYPERING
De typering volgens de BWK komt on grote lijnen overeen met de typering volgens de PNV-kaart (zie kaart 2.3.3.2.d).
Het grootste deel van het bos heeft als PNV het ‘Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos’,
waartoe het Endymio-Carpinetum en het arm EikenHaagbeukenbos gerekend worden.
Evenals op de vegetatiekaart (Wintereiken-Beukenbos, RG Braam) vinden we ‘typisch Eiken-Beukenbos,droge
variant’als PNVtype in een aantal bestanden.
Op terrein gebeurde een verfijning van de PNV tot een Potentiële vegetatiekaart (PV, zie kaart 2.3.3.2 e). De vochtige
zone in bestand 1c werd correcter ingetekend en de grenzen van het Eiken-Beukenbostype in het zuidoosten van het
Moerbekebos werden aangepast.

2.3.3.2.6.

OUD-BOSPLANTEN
In totaal werden 19 oudbosplanten aangetroffen, hetgeen relatief veel is. Het hoge aantal oud bosplanten wijst erop
dat Moerbekebos mooi gerijpt bos met een stabiele bosbodem bevat gedurende reeds meerdere decennia. De tabel
hieronder bevat een overzicht van de oud-bosplanten.
Tabel 12 Tabel met oud-bosplanten
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Adelaarsvaren

Pteridium aquilinum

Bosandoorn

Stachys sylvatica
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Bosanemoon

Anemone nemorosa

Bosbingelkruid

Mercurialis perennis

Bosgierstgras

Milium effusum

Dalkruid

Maianthemum bifolium

Daslook

Allium ursinum

Gewone salomonszegel

Polygonatum multiflorum

Groot heksenkruid

Circaea lutetiana

Grote muur

Stellaria holostea

IJle zegge

Carex remota

Kleine maagdenpalm

Vinca minor

Mannetjesvaren

Dryopteris filix-mas

Muskuskruid

Adoxa moschatellina

Smalle stekelvaren

Dryopteris carthusiana

Wijfjesvaren

Athyrium filix-femina

Wilde hyacint

Scilla non-scripta

Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum

Wilde narcis s.l.

Narcissus pseudonarcissus

BESPREKING TANSLEY-OPNAMES
In Moerbekebos werden 4 tansley-opnames uitgevoerd (zie kaart 2.3.3.2 a). Het betreft een opname van het weiland
aan de zuidrand van bestand 1c en enkele opnames in bestand 2a (kapvlakte – jonge heraanplant). De totale
soortenlijst van de tansley-opnames is hieronder weergegeven.
Tabel 13 Totale soortenlijst van de Tansley-opnames
Tansley-opnames Moerbeke

rode lijst
kl

T1
.

T2

r

T4

Ajuga reptans

Kruipend zenegroen

Allium ursinum

Daslook

kl

.

lf

.

.

Anemone nemorosa

Bosanemoon

kl

.

o

f

r

Anthoxanthum odoratum

Gewoon reukgras

kl

-

.

.

.

vrij zeldzaam

.

T3
f

Arum maculatum

Gevlekte aronskelk

kl

.

r

.

.

Athyrium filix-femina

Wijfjesvaren

kl

.

.

.

r

Blechnum spicant

Dubbelloof

kl

.

.

r

.

Cardamine hirsuta

Kleine veldkers

kl

.

.

.

r

Cardamine pratensis

Pinksterbloem

kl

o

.

.

.

Carex hirta

Ruige zegge

kl

.

.

.

r

Carex sylvatica

Boszegge

kl

.

r

r

.

Cerastium fontanum s.l.

Gewone en Glanzige hoornb

kl

.

.

.

r

Cerastium glomeratum

Kluwenhoornbloem

kl

r

.

.

.

Chamerion angustifolium

Wilgeroosje

kl

.

.

.

r

Cirsium arvense

Akkerdistel

kl

r

.

.

r

Cirsium palustre

Kale jonker

kl

.

r

r

o

Deschampsia cespitosa

Ruwe smele

kl

.

r

f

r

Epilobium hirsutum

Harig wilgeroosje

kl

.

.

.

r

Eupatorium cannabinum

Koninginnekruid

kl

.

.

.

r

Galeobdolon luteum

Gele dovenetel

kl

.

r

.

.

Galeopsis tetrahit

Gewone hennepnetel

kl

.

.

.

r
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Tansley-opnames Moerbeke
Galium aparine

Kleefkruid

Glechoma hederacea
Hedera helix

rode lijst

T1

T2

T3

T4

kl

.

r

r

r

Hondsdraf

kl

.

r

.

.

Klimop

kl

.

r

.

.

Holcus lanatus

Gestreepte witbol

kl

a

r

.

o

Holcus mollis

Gladde witbol

kl

.

.

r

.

Hypericum perforatum

Sint-Janskruid

kl

.

r

.

r

Juncus effusus

Pitrus

kl

.

r

r

d

Lolium perenne

Engels raaigras

kl

a

.

.

.

Lonicera periclymenum

Wilde kamperfoelie

kl

.

r

.

r

Lotus uliginosus

Moerasrolklaver

kl

.

.

.

r

Luzula campestris

Gewone veldbies

kl

.

.

.

r

Mercurialis perennis

Bosbingelkruid

kl

.

a

.

.

Moehringia trinervia

Drienerfmuur

kl

.

r

.

r

Poa annua

Straatgras

kl

o

.

.

.

Poa trivialis

Ruw beemdgras

kl

a

.

.

.

Polygonatum multiflorum

Gewone salomonszegel

kl

.

r

r

r

Primula elatior

Slanke sleutelbloem

kl

.

r

.

r

Ranunculus repens

Kruipende boterbloem

kl

a

.

r

r

Ribes rubrum

Aalbes

kl

.

o

.

.

Rubus fruticosus agg.

Gewone braam

kl

.

o

a

o

Rumex obtusifolius

Ridderzuring

kl

.

r

.

.

Sambucus nigra

Gewone vlier

kl

.

r

.

.

Scilla non-scripta

Wilde hyacint

kl

.

o

o

r

Scrophularia nodosa

Knopig helmkruid

kl

.

.

.

r

Stachys sylvatica

Bosandoorn

kl

.

r

r

.

Stellaria holostea

Grote muur

kl

.

r

r

.

Stellaria media

Vogelmuur

kl

r

.

.

.

Taraxacum officinale s.s.

Gewone paardebloem

kl

.

r

.

.

Taraxacum species

Paardebloem (G)

kl

r

.

.

.

Teucrium scorodonia

Valse salie

kl

.

.

r

o

vrij zeldzaam

Trifolium repens

Witte klaver

kl

f

.

.

.

Urtica dioica

Grote brandnetel

kl

.

r

r

.

Veronica serpyllifolia

Tijmereprijs

kl

r

.

.

.

Vinca minor

Kleine maagdenpalm

kl

.

f

o

.

Betula pubescens

Zachte berk

s1

.

.

.

r

Carpinus betulus

Haagbeuk

s1

.

.

o

.

Castanea sativa

Tamme kastanje

s1

.

.

.

r

Corylus avellana

Hazelaar

s1

.

.

f

lf

Fraxinus excelsior

Gewone es

s1

.

.

f

a

Prunus avium

Zoete kers

s1

.

.

o

.

Quercus rubra

Amerikaanse eik

s1

.

.

o

.

Het weiland (T1) is een vrij voedselrijk weiland gedomineerd door Gestreepte witbol en Engels raaigras. Hier komen
geen bijzondere soorten voor.
Tansley 2 was een kapvlakte (opname van 2004) die zeer veel Daslook en Bosbingelkruid bevat. Vooral omwille van
het Bosbingelkruid, een typische oudbosplant, is het van belang dat dit perceel zo snel mogelijk herbebost wordt.
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Tansley 3 en 4 zijn opnames in recent herbeboste percelen. Het zijn vrij soortenrijke percelen met zowel bossoorten
als soorten van open kapvlaktes. Geleidelijk zal zich hier weer een meer typische bosflora instellen, als de
beschaduwingsgraad toeneemt.
2.3.3.2.8.

RODE LIJSTSOORTEN
Moerbeke bevat 3 rode lijstsoorten (zie hieronder)
Tabel 14 Rode lijst-soorten
Nederlandse naam
Bosbingelkruid

Wetenschappelijke naam
Mercurialis perennis

Groot springzaad

Impatiens noli - tangere

Wilde narcis s.l.

Narcissus pseudonarcissus

RL categorie
vrij zeldzaam
zeldzaam
vrij zeldzaam

We vermelden ook nog Wilde narcis en Dauwbraam, die op de rode lijst gecatalogeerd staan als ‘onvoldoende
gekend’.
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FA U N A
VOGELS
1. ALGEMEEN
De inventarisatie werd uitgevoerd op 11 mei 2004. De integrale methode van karteren werd gebruikt waarbij de
algemene en zeer algemene soorten geturfd werden (niet op kaart gezet) en de bijzondere broedvogels territoriaal
werden opgetekend (Van Dijk, 1996 Anselin e.a., 1999). Moerbekebos werd omwille van de vegetatie onderverdeeld.
De gegevens werden in drie categorieën van broedzekerheid onder gebracht waarbij code 1: mogelijk broedend; code
2: waarschijnlijk broedend en code 3: zeker broedend aanduidt. Deze categorieën vindt men terug in de laatste kolom
van de overzichtstabel.
In totaal werden 38 verschillende soorten broedvogels waargenomen. Er werd geen onderzoek verricht naar schemeren nachtvogels zoals uilen. De aanwezigheid van Bosuil en Ransuil werden toch ontdekt.
De minder algemene soorten of indicatoren, werden van een * voorzien in de tabel en op de overzichtskaart gezet. Het
aantal geregistreerde broedparen bedraagt minimaal 616.
Ofschoon het slechts een eenmalig bezoek betreft, werden niet alle soorten en/of territoria van de aanwezige
broedvogels genoteerd. Soorten als Wespendief, Houtsnip, Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger ontbreken
maar zijn hier wellicht aanwezig. Uit het rapport “erkenningsdossier ‘Raspaillebos’ (Afdeling Natuur, 2002), blijkt dat de
dagroofvogelpopulatie in het aanpalende gebied vrij goed vertegenwoordigd is:
“Sinds 1999 broeden jaarlijks met succes een paar haviken in de percelen met lorken. Met de komst van de havik is
de sperwerpopulatie enigszins teruggelopen. In 1999 en 2000 werden uitvliegende jongene van Wespendief
waargenomen. Naar schatting 4 tot 6 Torenvalken broeden langs de bosranden. In 2001 brachten minimum 3
Buizerdparen hun jongen groot binnen het boscomplex.”
Ook werd in het verleden gedurende meer dan 10 jaar de uilenpopulatie in en rond het Raspailleboscomplex onder de
loupe genomen. Enkele conclusies die van belang zijn voor het beheer in Moerbekebos zijn:
“Het totaal aantal uilenparen in het bos en langs de randen is 14. De laatste jaren is de toename van de Bosuil
beginnen te stagneren. Een andere vaststelling is dat de soort het bos verlaat en uitwijkt naar populierenbossen of
wilgenrijden in het weide- en akkerland rond het bos, bij voorkeur in een vochtige beekvallei.
Uit mondelinge overlevering weten we dat het Raspailleboscomplex steeds een goede winterverblijfplaats is geweest
voor Ransuilen.Traditionele winterroestplaatsen waren te vinden in dennen- en lorkenaanplantingen midden in het
bos. Deze slaapkolonies hebben inmiddels het bos verlaten, wellicht onder druk van de toenemende en dominantere
Bosuilen. Minstens twee paren broeden jaarlijks langs de noordrand van het bos” (Erkenningsdossier ‘Raspaillebos’
(Afdeling Natuur, 2002).
Ook worden de Kerkuil en de Steenuil vermeld als soorten die in het gebied broeden, maar niet in het boscomplex
zelf. Bij de Steenuil is dit wellicht te wijten aan predatiedruk vanwege de Bosuil.
We mogen dus veronderstellen dat bovenvermelde soorten zich mits een verbetering van de structuur, ook naar het
Moerbekebos kunnen verspeiden. De soortenlijst is nochtans vrij volledig, het aantal territoria van de indicatoren niet.
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2. INVENTARISGEGEVENS VAN MOERBEKEBOS
Hier werd onderscheid gemaakt tussen een oostelijk en aangrenzend noordelijk bos en een zuidwestelijk bosgebied.
Het oostelijk bos (groene arcering) bestaat voornamelijk uit loofhout zowel inheems als exoten. In de struik- en
kruidetage komen veel kensoorten van het zeer waardevolle Karkoolbos voor. Als dominante boomsoorten zijn er:
Zomereik, Ruwe berk, veel Amerikaanse eik, Gewone esdoorn, weinig Beuk, Canadapopulier, wat Europese lork en
Gewone es. Het noordelijk bos werd grotendeels gekapt en gedeeltelijk weer opgeplant. In de struik- maar vooral de
kruidlaag komen soorten voor die wijzen op een vroeger rijk bostype met o.a. plaatselijk veel Bosbingelkruid.
Het oostelijk en aangrenzend noordelijk bos omvatten 28 soorten broedvogels verdeeld over 160 territoria. Als
belangrijke soorten zijn te vermelden: Torenvalk, Holenduif, Koekoek (randzone kapvlakte), Bosuil, Groene Specht,
Zwarte Specht, Grote Bonte Specht, Tuinfluiter, Grauwe Vliegenvanger, Glanskop, Zwarte Mees (camping),
Boomklever en Boomkruiper. De algemene bosvogels zoals Houtduif, Winterkoning, Roodborst, Merel, Zwartkop,
Tjiftjaf en Koolmees scoren behoorlijk in aantal maar het aantal territoria van de Vink is vrij beperkt. Niet alleen het
geïsoleerde voorkomen van dit bosgeheel is hiervoor verantwoordelijk maar vooral de jarenlange vogelvangst. Ook
het ontbreken van de meeste bomen met een normale kruin kan een verklaring zijn voor lagere aantallen van vele
soorten.
Voor de vogels is dit bostype matig waardevol.
Het zuidwestelijk bosgebied is voornamelijk een Amerikaans eikenbos met weinig verteerbare humuslaag. Hier en
daar (in de valleitjes) verraden de aanwezige struiken en kruiden de vroegere rijke bossamenstelling. Dit deel is eerder
arm aan soorten en omvat slechts 19 soorten verdeeld over 118 territoria. Boerenzwaluw en Huismus nestelen in
boerderijen aan de rand van dit bos. Enkel Holenduif, Grote Lijster en Boomkruiper zijn niet algemene indicatoren. De
algemene bosvogels zijn vrij talrijk.
Dit bostype is voor de vogels weinig tot matig waardevol.
Tabel 15 Vogelwaarnemingen
Soort/gebieden

Moerbekebos
Oostelijk en noordelijk bos

Zuidwestelijk bosgebied

Buizerd*

Code

2

Torenvalk*

1

Fazant

2

Holenduif*
Houtduif

3
4

3

1

1

3

8

12

3

Turkse Tortel

3

Koekoek*

2

2

Bosuil*

1

3

Ransuil*

2

Groene Specht*

2

2

Zwarte Specht*

1

2

Grote Bonte Specht*

5

5

Kleine Bonte Specht*

3
2

Boerenzwaluw

5

3

Winterkoning

26

17

3

Heggenmus

2

2

3

Roodborst

26

17

3
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Soort/gebieden

Moerbekebos
Oostelijk en noordelijk bos

Zuidwestelijk bosgebied

Code

Merel

20

8

3

Zanglijster

5

1

3

1

2

Grote Lijster*
Tuinfluiter*

2

2

2

Zwartkop

10

11

3

Tjiftjaf

16

15

3

Vuurgoudhaantje*

2

Grauwe Vliegenvanger*

1

2

Staartmees

1

3

Glanskop*

2

3

Zwarte Mees*

1

2

Pimpelmees

4

3

3

Koolmees

9

5

3

Boomklever*

1

Boomkruiper*

3

1

3

3

2

3

3

Gaai

2

Zwarte Kraai
Spreeuw

3

Huismus

2

Vink

3

3
6

Appelvink*

3
2

Aantallen/gebied

160

118

Diversiteit

28

19

3. BESLUITEN
•

Het oostelijke en noordelijke deel van het Moerbekebos bezit een rijke struik- en kruidetage. Nochtans is er
geen echte boomlaag (boomkruinen) en er komen te veel Amerikaanse eiken in voor om een rijke
vogelpopulatie te herbergen. Deze laatste dienen verwijderd te worden waardoor inheemse boomsoorten
meer kans krijgen en meer vogelsoorten kunnen profiteren van deze verscheidenheid.

•

Door de aanwezige struik- en kruidetage zijn beide bossen zeker ecologisch waardevol. Voor de vogels
ontbreekt een duidelijke boomlaag waardoor heel wat soorten ontbreken of in lage aantallen aanwezig zijn.
Daarom zijn beide bossen ornithologisch maar matig waardevol. Tijdens de inventaris werden geen
dagroofvogels waargenomen, wat mogelijk te maken heeft met de aanwezige wandelroute.

•

Het westelijke bosgebied, overwegend Amerikaans eikenbos met weinig of geen voorjaarsflora in het centrale
en zuidelijke deel, behalve dan langs de populieren-beukendreef, is voor de avifauna van weinig tot geringe
waarde. Men heeft goede voorbeelden hoe het Moerbekebos zich dient te ontwikkelen door de
vegetatiestructuren te bevorderen die men aantreft in het Karkool- en Raspaillebos.

•

Aankopen langs de randen (vooral plateauranden) lijken nuttig om de negatieve invloed van de landbouw te
neutraliseren en eventueel meer zoomvegetaties te ontwikkelen.
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AMFIBIEËN EN REPTIELEN
In het bosbeheerplan Moerbeke-Karkoolbos van 1997 staat vermeld dat de bronbeekjes belangrijke paaiplaatsen zijn
van amfibieën waaronder de Gewone pad, de Bruine kikker en de Alpenwatersalamander. Van de Kamsalamander
(Habitatsoort) is er geen sprake. Vuursalamander zou wel nog voorkomen, evenals de Hazelworm.

2.3.4.3.

ZOOGDIEREN
In kader van dit bosbeheerplan werden geen nieuwe inventarisaties van zoogdieren uitgevoerd. Gegevens
opgevraagd bij het Instituut voor Natuurbehoud leverde tot nog toe geen gegevens op. Wel kunnen we uit het
“Erkenningsdossier Raspaillebos (2002)” enkele waarnemingen vermelden die mogelijk ook in het Moerbekebos
aanwezig zijn, aangezien deze bosgebieden in de praktijk een groot geheel vormen.
“In 2001 werden aan de hand van 70 Kerkuilbraakballen (geproduceerd in de periode maart-augustus 2001) minimum
281 en maximum 310 prooidieren herkend. De braakballen waren afkomstig van een paar dat sinds voorjaar 2001 zijn
intrek had genomen in het Natuur- en Milieu Educatief Centrum De Helix, dat gelegen is op enkele honderden meters
ten noorden van het boscomplex. Het actieterrein van deze vogels bestrijkt de weilanden en akkers ten noorden van
het bos en geeft dus een goede weergave van de (knaag)dieren die daar huizen. In volgorde van pakfrequentie waren
dit: Aardmuis, Bosspitsmuis, Huisspitsmuis, Ondergrondse woelmuis, Bosmuis, Dwergspitsmuis, Veldmuis, Bruine rat,
Dwergmuis, Rosse woelmuis en Huismuis. Ook een vogel en een mol behoorden tot de prooien. Gezien de nabijheid
van de vondsten komen een groot aantal van deze soorten waarschijnlijk ook voor binnen de perimeter van het
Moerbekebos. In het bosbeheerplan van 1997 worden met zekerheid het voorkomen van Bosmuis, Eikelmuis en
Spitsmuis in het Moerbekebos vermeld.
Verder staan in het rapport over Raspaillebos ook de egel als veel geziene gast en enkele marterachtigen zoals
Wezel, Hermelijn en Bunzing vermeld. Ook de Rode eekhoorn, hazen en wilde konijnen en de vos komen laten zich
vaak zien. En sinds enkele jaren huist er een kleine reeënpopulatie die zich langzaam uitbreidt op de Bosberg. In
oktober 2001 werden 5 dieren waargenomen.”

2.3.4.4.

VISSEN
Er zijn geen gegevens over afvissingen in de Steenborrebeek voorradig.

2.4. OPBRENGSTEN EN DIENSTEN
De opbrengsten voor Moerbekebos zijn afkomstig van openbare houtverkopen. Ze kunnen echter niet losgekoppeld
worden van Karkoolbos, aangezien dit tot voor kort (sinds Karkoolbos bosreservaat is) één domeinbos was.
Onderstaande tabel geeft de houtvolumes en opbrengsten weer sinds de aankoop van het bos door de Vlaamse
Gemeenschap in 1981.
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Tabel 16 Houtopbrengsten
Dienstjaar
Volume of aantallen

1983
V (m³)

1986
#

1987
V (m³)

1988
#

1989
#

1993
#

39

18 stere

166
200

298 stere
52
12
3
1
75 + 298 st

18 st

145 stere
8
184
105
12
130+145 st

/
184
105
20
130

?
/
1008*
12
147
290

304000
7536

203000
5032

6000
149

64000
1587

schaarhout
populier
eik
beuk
allerlei
benaderend V
Prijs (Bef)
Prijs (€)

1994
1995
V (m³) V (m³)

1999
V (m³)

2000
V (m³)

2002
V (m³)

/

66

710

409
567

332

200
200

64
130

114
844

215
1221

30
362

80000 150000 96000
1983
3718
2380

57000 745000 590705
1413
18468
14643

/
/

* eik en allerlei werden samengenomen

In onderstaande grafiek worden per jaartal de volumes weergegeven van de bomen die gekapt werden, opgedeeld in
‘allerlei’ en ‘populier’. Omdat niet in elk jaartal volumes gekend zijn, werd voor de eerste twee jaren een schatting

2000
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1600
1400
1200
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200
0

allerlei
gekende volumes Pop

20
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20
00

19
99

19
95

19
94

19
93

19
89

19
88

geschatte volumes Pop

19
86

19
83

volumes (m³)

Volumeopbrengsten (m³)

jaartal
gemaakt van de geoogste volumes populier.
Figuur 9 Volumeopbrengsten van 1983 tot 2002

Opvallend is dat de dunningen en kappingen de eerste 16 jaar beperkt bleven tot kleine volumes. Pas vanaf 1999
werden door eindkappingen van populierenbestanden, maar ook door intensievere dunningen in de overige bestanden
aanzienlijke volumes gekapt.
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3. BEHEERDOELSTELLINGEN
3.1. LANGE TERMIJN-TOEKOMSTBEELD
Het Moerbekebos valt niet los te koppelen van het grotere boscomplex Raspaillebos-Karkoolbos-Moerbekebos,
waarbij Raspaillebos natuurreservaat is en Karkoolbos bosreservaat. Er wordt gestreefd om op lange termijn
gelijksoortige waarden terug te vinden in het ganse bosgebied. In Moerbekebos zal ook aandacht geschonken worden
aan het recreatieve aspect.
In tal van studies werd het belang van dit waardevolle gebied reeds benadrukt en werden beheerdoelstellingen
geformuleerd. In wat volgt zullen de relevante doelstellingen uit voorgaande studies voor Moerbekebos worden
aangehaald en nieuwe specifieke doelstellingen worden geformuleerd. In hoofdstuk 4 Beheermaatregelen, zullen we
ons beperken tot de concrete, relevante bosbeheermaatregelen voor Moerbekebos, rekening houdende met het
beheer dat gevoerd wordt in de aanpalende bosgebieden. In het Erkenningsdossier ‘Raspaillebos” (Afdeling Natuur
2002) worden een aantal doelstellingen en beheeringrepen voorgesteld die ook van toepassing kunnen zijn op
Moerbekebos. Niet in het minst omdat men in Raspaillebos op bosbouwkundig-ecologisch vlak het beheer wil
optimaliseren om de aanwezige potenties te benutten, maar omdat men bovendien gebruik wil maken van de
recreatieve en educatieve aspecten van dergelijk waardevol, gevarieerd, maar tegelijk druk bezocht bosgebied.
Het beheer in de komende 20 jaar moet in de eerste plaats focussen op:
•

Het behoud, het herstel en de optimalisatie van de natuurwaarde van de habitattypes van het
habitatrichtlijnengebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen”. Het betreft het
bronbos, alluviaal Elzen-Essenbos en Eiken-Haagbeukenbos met Wilde hyacint.

•

Een inrichtingsbeheer dat leidt tot het herstel van natuurlijke bostypes met een rijke en gestructureerde
boven- en onderetage.

•

Herstel van hakhout- en middelhoutbeheer in daarvoor geschikte percelen

•

De omvorming van de bestanden die gedomineerd worden door exoten naar inheemse gemengde
loofhoutbestanden

•

Het behoud, herstel en uitbreiding van bepaalde biotooptypes die vereist zijn om de habitat- en andere
typische soorten die voorkomen in het gebied een geschikte foerageer- en nestplaats te bieden. Deze
soorten zijn o.a. de Kamsalamander, de Vuursalamander, de Hazelworm, de ree, de Sleedoornpage,
dagroofvogels en uilen.

•

De uitbouw van een educatief-recreatief aanbod met aandacht voor de cultuurhistorische achtergrond van het
gebied, het ecologische beheer, het beschermd statuut van het aanpalende gedeelte Karkoolbos.

De belangrijkste knelpunten die moeten overwonnen worden om bovenstaande doelstellingen in Moerbekebos te
verwezenlijken zijn:
•

De habitattypes zijn zeer gefragmenteerd aanwezig en zijn bovendien slechts op een beperkte oppervlakte in
optimale toestand aanwezig. De kruidlaag is meestal wel grotendeels representatief voor het betreffende
habitatype, maar de boomlaag is grotendeels bepaald door exoten.

•

In de meeste bestanden is er een zeer arme structuurdie grotendeels te wijten is aan de dominantie van
Amerikaanse eik.

•

Aangezien het hakhout- of middelhoutbeheer reeds gedurende tientallen jaren achterwege werd gelaten, zijn
een deel van de stoven uitgegroeid tot volwaardige bomen, waardoor de afweging tussen hakhout,
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middelhout en hooghout niet louter afhangt van historisch beheer, maar ook
regeneratiemogelijkheden en relevantie van het gekozen beheer voor het betreffende perceel.

van

de

•

De dominantie van exoten in Moerbekebos is dusdanig hhog dat een volledige omvorming naar inheems
loofhout binnen de termijn van 20 jaar niet haalbaar is. Er moet gewerkt worden met streefbeelden op lange
termijn.

•

Speciale maatregelen voor faunadoelsoorten in het gebied moeten gezien worden in een ruimere context dan
enkel de perimeter van Moerbekebos. Dieren houden immers geen rekening met juridische grenzen.
Specifieke maatregelen mbt dit thema zullen dus enkel genomen worden indien ze een meerwaarde
betekenen voor de doelsoort en niet tegenstrijdig zijn aan meer waardevolle doelstellingen op de betreffende
locatie.

•

In een studie over de Bronbossen van zuidelijk Oost-Vlaanderen: (Econnection, 1994) werd recreatie als het
belangrijkste knelpunt aangehaald: “Vooral de bronzone is strek door recreatie aangetast waarbij een sterke
vertrappeling van het gebied plaatsvindt. Ook het uitdiepen van de bronbeek op de rand van het bos, wordt
niet als wenselijk beschouwd.” Dit terwijl de bron wordt aanzien als één van de hoogtepunten van de
excursies die vanuit De Helix vertrekken.

3.2. ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN
3 .2 .1 .

TH E O R E T IS C H E B E N A D E R I N G
De economische functie in Moerbekebos bestaat enkel uit de houtopbrengst. In het kader van de criteria duurzaam
bosbeheer blijft de economische functie een rol spelen, maar gekaderd binnen de draagkracht van het ecosysteem.
Bij de houtoogst wordt het duurzaamheidsprincipe gehanteerd, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de productieve
duurzaamheid maar ook gekeken wordt of de ingrepen de duurzaamheid van de andere bosfuncties blijven
garanderen. Hierbij worden principes aangehouden zoals beperking van kaalslagen tot 1 hectare, tenzij in het kader
van omvormingen van (agressieve) exoten; een aangepast gebruik van machines en een goede keuze van de
tijdstippen van exploitaties. De economische functie wordt tevens in overweging genomen bij de boomsoortenkeuze,
waarbij de standplaatsgeschiktheid van de soort van groot belang is.
Uiteraard is het duurzaamheidsprincipe bij de economische functie vooral aanwezig bij de houtoogsten. De intensiteit
van deze ingrepen dient binnen de grenzen van de productiekracht van de bossen te blijven. Om te komen tot een
objectief criterium wordt een kapkwantum gedefinieerd. Dit is een objectieve norm die een maximaal mogelijk te
kappen houtvolume definieert. Bij een “stand-still” scenario met als doel de huidige bossamenstelling op niveau te
houden qua verhouding bos-open plekken, qua bestandsdichtheid en qua samenstelling, is het kapkwantum vrij
eenvoudig te berekenen als het product van de gemiddelde jaarlijkse aanwas (GJA) 6 per ha met de totale beboste
oppervlakte. Op die manier bekomt men het jaarlijks toelaatbare te kappen volume in het bos.
De drie boomsoorten die het grootste volume bepalen zijn exoten. Naar aanleiding van de aangehaalde
beheerdoelstellingen op lange termijn, namelijk het omvormen van door exoten gedomineerde bestanden naar
inheemse gemengde bestanden, zal de GJA in Moerbekebos in de komende 20 jaar drastisch dalen (Populier,
Amerikaanse eik en Tamme kastanje hebben immers een veel grotere GJA dan de beoogde soorten Zomereik,
Haagbeuk, Beuk,…). Het stand-still-principe is dus niet van toepassing en het berekenen van een theoretisch
kapkwantum dat gebaseerd is op de GJA dus zinloos. Door de geplande omvormingen zou het te exploiteren
houtvolume immers veel hoger liggen dan de GJA.

6

De jaarlijkse aanwas of bijgroei is de volumetoename van een boom (of opstand) per jaar per oppervlakte-eenheid ten gevolge van
groei (=aanwas)
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PR A K T IS C H E U IT W E R K I N G
In het ‘Voorstel tot beheersplan voor het Karkoolbos en Moerbekebos’ (Ghesquiere, 1997) werd reeds voorgesteld om
de (kaprijpe) populierenbestanden te kappen en meer intensief te dunnen in bestanden die een dunningsachterstand
hadden opgelopen. Tot op heden werden deze maatregelen in Moerbekebos echter niet in de praktijk omgezet. De
doelstelling om alle vellingen en kappingen uit te voeren met het oog op het streven naar de productie van
kwaliteitshout, moet echter genuanceerd worden zodat in bestanden of niches met hoge natuurwaarden of
waardevolle potentie toch kan ingespeeld worden op deze kenmerken door een aangepast beheer of nulbeheer te
voeren waarbij het streven naar kwaliteitshout geen prioriteit is. Ook voor de toenmalige hakhout- en
middelhoutbestanden werd vanuit economisch standpunt (o.a. de lage vraag naar brandhout) geopteerd om ze
gedeeltelijk om te vormen naar hooghout. Intussen zijn de meeste van deze bestanden inderdaad geëvolueerd naar
hooghout bestaande uit uitgegroeide hakhoutstoven. Niet uit economische overwegingen, maar louter uit
cultuurhistorische optiek zal op bepaalde plaasten het hakhout- en middelhoutbeheer weer hersteld worden. Deze
beheermaatregel wordt ook in het Raspaillebos toegepast.
Een schatting van de volumes die per bestand zullen geoogst worden in de komende 20 jaar is deels gebaseerd op de
proefvlakopnames en deels op de bestandsbeschrijvingen. Zo bestaat bestand 4c bijvoorbeeld uit verschillende
entiteiten. Het te kappen en te dunnen volume moet dus gekoppeld worden aan de bestandsbeschrijving.
Voor de berekeningen werd uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
•

De te oogsten volumes in de jonge aanplantingen (bestanden 1a en 2a) zijn te verwaarlozen in het totale
volume.

•

Voor de eindkappen van (deel)bestanden of individuele boomsoorten werd het huidige opgemeten volume
genomen, zonder rekening te houden met GJA..

•

Voor de dunningsvolumes werd verondersteld dat bij de eerste dunning ¼ van het bestandsvolume wordt
weggenomen, bij een tweede dunning ongeveer 1/5, rekening houdende met een lager totaal
bestandsvolume (dunningsomloop van 12 jaar). Bij heel wat bestanden zal het uitgegroeid hakhout immers
opnieuw in hakhout gebracht worden (als onderetage in middelhout), waardoor het eerste dunningsvolume
hoger ligt dan de volgende dunningvvolumes.

•

Alle Populieren gaan in eindkap en van alle Amerikaanse eiken zal in de komende 20 jaar ongeveer ¼ van
de ingenomen bestandsoppervlakte gekapt worden.

•

Per bestand werd rekening gehouden met het opgemeten bestandsvolume dat gecorrigeerd werd aan de
hand van de beschrijving (vb. naar bestandsoppervlakte).

•

Het totale te oogsten volume (zonder de populieren) mag ongeveer ¼ van het totale houtvolume op stam
bedragen (over 20 jaar = huidige volume + volumeaanwas). Dit wil zeggen dat indien de te oogsten volumes
op basis van bovenstaande veronderstellingen nog te hoog bleken, de schatting werd aangepast.

Tabel 17 Schatting van de te oogsten volumes in de komende 20 jaar.
Bestand

Opp. (ha)

Hoofdboomsoort

Totaal vol (m³)

Vol. (m³) te

Opm

oogsten
1a

1,4552

zE/tKa/bK

16

0

jonge aanplant

1b

1,0291

gEd/Po

132

100

afzetten hH en E Po

1c

3,6993

Po

1498

1200

E Po

1d

0,5101

Berk

118

2a

6,1951

gemengd LH

2b

1,3951

zE
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2c

1,6382

tKa

524

350

E Po en afzetten hH

2d

3,5846

aE/gEd

1078

650

1ha Eg, afzetten hH, E Po

3a

3,2719

zE

569

350

1 ha Eg, 2 dunningen

4a

4,7147

aE/gEd

2065

600

1,5 ha Eg

4b

4,7030

aE/zE

1692

600

2 x afzetten hH en X

4c

4,2324

aE/tKa

1763

650

2/3 afzetten

5a

3,5762

aE/gEd

944

310

2 dunningen naar mH

5b

0,6613

zE

101

25

1 dunning

5c

0,6233

Ps

324

160

2 dunningen

5d

0,9768

aE/tKa

502

200

2 dunningen met afzetten hH

5e

0,7872

Larix

242

230

E (L)

5f

0,7907

zE

124

31

1 dunning

6a

12,8530

tKa/aE

3768

1450

2 dunningen

Totaal

56,6973

15655

7026

Uitgaande van een fictieve GJA van 6m³/ha/j (hoofdboomsoorten Amerikaanse eik, Tamme kastanje en Zomereik), zal
de volumeaanwas op 20 jaar voor het ganse bos ongeveer 6000m³ (6m³/ha/j x 50ha x 20 jaar) bedragen. Tellen we
deze aanwas bij het huidige totale volume, dan bedraagt de som 21655 m³. De eindkap van Populier is goed voor een
houtvolume van 1615m³ (volume(Po)/ha/bestand x opp. bestand). Het resterende te oogsten volume bedraagt dan
nog 5411m³ en het houtvolume op stam (zonder populier) 20039m³. Het te oogsten volume bedraagt dus iets meer
dan ¼ van het totale volume.

3.3. ECOLOGISCHE FUNCTIE
Volgende algemene doelstellingen maken deel uit van de gebiedsdekkende visie om de aanwezige natuurwaarden te
versterken, maar tegelijk wordt rekening gehouden met kleinschalige, pleksgewijze habitats:
•

OMVORMINGEN
Slechts 12 ha van de 56 ha betreft bestanden of deelbestanden met enkel inheems loofhout als hoofdboomsoort.
40 ha betreft exoten waarvan 35 ha gemengd met inheems loofhout. Om aan de doelstellingen van de
Inhoudelijke richtlijnen en de algemene ecologische doelstellingen te voldoen, zullen een groot deel van de
bestanden dus omgevormd worden naar gemengde bestanden met inheems loofhout in de hoofdrol. De helft van
het grondvlak van alle boomsoorten bestaat uit exoten, vooral Amerikaanse eik (één derde van het gemiddelde
grondvlak) en Tamme kastanje (één zesde van het gemiddelde grondvlak). Een volledige omvorming van door
exoten gedomineerde bestanden naar inheemse bestanden binnen deze beheertermijn van 20 jaar zou dus
leiden tot een drastische wijziging van het bosbeeld in Moerbekebos. Daarom zal in de meeste bestanden het
beheer gericht zijn op een geleidelijke omvorming. Enkel de bestanden met populier worden in eindkap gebracht,
aangezien deze reeds lang hun bedrijfstijd voorbij zijn.

•

STREVEN NAAR NATUURDOELTYPE
De soortenrijkdom en boomsamenstelling van het huidige bosbestand wijkt op veel plaatsen af van de ken- en
doelsoorten van de doelhabitats. Delen van de gemengde bestanden zijn ooit ingeplant met populieren of worden
overheerst door Amerikaanse eik of Tamme kastanje. Daarnaast zijn er een aantal homogene
naaldhoutbestanden. De kruid- en struiklaag zijn veelal echter vrij goed ontwikkeld, met soorten typisch van de
oorspronkelijke habitats: Eiken-Haagbeukenbos met Wilde hyacint, Beuken-Eikenbos en Essenbronbos. Uit de
vegetatieanalyse kwamen volgende streefdoeltypes naar voor:
 (Winter)Eiken-Beukenbostypes.
 Arm Eiken-Haagbeukenbos
 Hyacintenrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio – carpinetum)
 vochtig Eiken-Haagbeukenbos met lokaal Essenbronbos langs de bronbeek
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Om het fenotype van deze vegetatievormen te bereiken, zal in eerste instantie ingegrepen worden in de boomlaag
door kappingen en dunningen, in de tweede plaats wordt geopteerd voor natuurlijke verjonging van
standplaatsgeschikte soorten en pas in derde instantie zal aangeplant worden met streekeigen plantgoed indien
voorgaande maatregelen niet voldoende blijken om het streefdoeltype te bereiken.
•

HERSTEL VAN HAKHOUT- EN MIDDELHOUTBEHEER
In een aantal bestanden werd vroeger een middelhoutbeheer gevoerd, veelal de combinatie van Populier als
hoofdetage en een hakhoutetage van Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Gewone esdoorn en andere
loofhoutsoorten die zich hiertoe lenen. Aangezien er gedurende tientallen jaren nog nauwelijks gekapt werd, zijn
bijna alle hakhoutstoven inmiddels uitgegroeid tot in de hoofdetage, zodat er nog nauwelijks onderscheid kan
gemaakt worden tussen hakhout, middelhout en hooghout. In een aantal bestanden werd reeds een aanzet
gegeven tot hakhout- of middelhoutbeheer: in bestand 4a werd over de helft van de oppervlakte de het hakhout
afgezet en in bestand 5a werd reeds een aanvang genomen tot middelhoutbeheer. In totaal is er ongeveer 28%
van de bosoppervlakte voorzien voor middelhoutbeheer en 8% voor hakhoutbeheer. De concrete uitwerking van
deze maatregel wordt toegelicht onder 4.5 kapregeling.

8%
33%

28%

61%

64%

6%
Hooghout

Middelhout

oud hakhout

Hooghout

Figuur 10 Huidige bedrijfsvorm

•

Middelhout

Hakhout

Figuur 11 Toekomstige bedrijfsvorm

BRONBEEK EN –VEGETATIE BESCHERMEN
Het Essenbronbos is een bosassociatie waarin de Gewone es fysionomisch de meest typische soort is, maar
waar ook Zwarte els en Hazelaar de boom- en struiklaag codomineren. In de bronbosvegetaties of op plaatsen
met potentie tot bronbos (zie kwelzones en beken op Figuur 2.2.1 Reliëf en hydrografie en 2.3.3.2 b Actuele
vegetatie) zal na de eindkap van populier niet meer geëxploiteerd worden en zal het takkenhout rond de
bronhoofden en langs de bronbeken verwijderd worden. Door populier uit te kappen wordt verwacht dat meer
standplaatsgeschikte soorten kunnen verjongen en dat het bostype in de meeste gevallen evolueert naar een
nattere en soortenrijkere variant.
Om Essenbronbos te beschermen en optimaal te laten ontwikkelen zijn volgende maatregelen nodig:
•
•
•
•
•
•

•

niet exploiteren in de Essenbronbosvegetatie (veel te kwetsbare bodem)
eventueel wel exploiteren in de nabije omgeving, vanop afstand met lier uitslepen
overmatig beschaduwen van de bronvegetatie vermijden – lichtrijk bos nastreven.
betreding vermijden
ontwatering en opstuwing vermijden
eutrofiëring vermijden van omliggend landbouwgebied

MEER DOOD HOUT
Dode staande en liggende bomen vormen een belangrijke factor in de structuur, de mate van biodiversiteit en
stabiliteit in een bosecosysteem. Zowel voor de flora als voor de fauna (ongewervelden, vogels, vleermuizen,
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knaagdieren,…) is een minimum hoeveelheid hout in verschillende afmetingen vereist. Naast het bieden van nesten schuil- en voedselmogelijkheden, speelt dood hout bovendien een belangrijke rol in de mineralenkringloop.
Bij de inventarisaties werd een zeer laag percentage aan dood hout gemeten in de proefvlakken. Een toename
van zowel het liggend als het staand dood hout is dus een belangrijke doelstelling in het streven naar een
natuurlijker bosbeeld. Zowel een ruime soortenvariatie als verschillende afmetingen van dood hout zijn belangrijk
voor het brede scala aan organismen die er van afhankelijk zijn.
•

AANLEG VAN INTERNE EN EXTERNE BOSRANDEN
Zowel aan de oost- als de zuidzijde grens Moerbekebos aan andere bossen: respectievelijk het natuurreservaat
Raspaillebos en het (nog niet erkend bosreservaat) Karkoolbos. In het noorden en het westen liggen bijna
uitsluitend weilanden en enkele akkers. De overgang van bos naar open terrein is meestal nogal abrupt. Door
bosranden aan te leggen zal een geleidelijke overgang gecreëerd worden die ook ruimte biedt aan tal van planten
en dieren die vooral vertoeven in dergelijke overgangsvegetatie.
Hetzelfde beheer kan (gedeeltelijk) toegepast worden langs enkele dreven zodat interne bosranden ontstaan.
Bosranden die aansluiten bij middel- of hakhoutbeheer kunnen mee in de hakhoutomloop van 8 of 12 jaar
gebracht worden, terwijl de zomen geregeld gemaaid moeten worden willen we de structuurvariatie behouden.

3.4. SOCIAAL-RECREATIEVE FUNCTIE
Gelegen in een uitzonderlijk waardevol bosgebied en omgeven door het zeer gediversifieerde landschap van de
Vlaamse Ardennen, kan men niet anders dan aan Moerbekebos ook een sociaal-recreatieve functie toekennen. Het
Erkenningsdossier Raspaillebos vermeldt hetvolgende:
Er zijn in de omgeving 13 kilometer bospaden en veldwegen. Via nog eens 2,2 kilometer weldwegen kan men
aansluiting vinden op het Kluysbos en de Markvallei in het zuiden (beide erkende Natuurreservaten) en op de
Dendervallei in het noorden (met ondermeer het provinciaal domein De gavers). Al deze paden laten toe lange
parkoers uit te stippelen van variabele lengte en karakter en met slechts een heel beperkte hoeveelheid rijweg erin. Er
zijn bovendien de startplaatsen, allen openbaar toegankelijk en voorzien van parkeergelegenheid: de parking van het
NMEC De Helix, de parking bij de ingang van het moerbekebos aan de voet van de Bosberg en de parking bij café
Den Uitkijktoren op de top van de Bosberg. Er zijn reeds twee wandelpaden uitgestippeld door Natuurpunt vzw, de
beheerders van Raspaillebos. Deze zijn weergegeven op Kaart 4.12 Toegankelijkheid.

3.5. MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE
Moerbekebos vervult geen schermfunctie als dusdanig, hoewel het als onderdeel van het grotere boscomplex
Raspaillebos-Karkoolbos-Moerbekebos een beschermende rol speelt op vlak van erosie en nutriënteninspoeling. Als
bronbos gelegen op steile hellingen heeft het een invloed op de waterhuishouding van de lager liggende percelen en
de aangrenzende beken. Ten oosten en zuiden wordt het bos gebufferd door andere bossen waardoor Moerbekebos
zelf weinig hinder ondervindt van nutriënteninspoeling en stikstofdepositie. De omliggende, lager gelegen percelen
bestaan uit akkerland en weiland die staan gecatalogeerd als ‘(minder) waardevol gebied’.

3.6. WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE
Moerbekebos is reeds onderwerp geweest van tal van studies. In de toekomst moet het mogelijk blijven om onderzoek
uit te voeren in Moerbekebos, mits toestemming van het bosbeheer.
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4. BEHEERMAATREGELEN
4.1. BOSVERJONGING
De algemene regel voor de bosverjonging is het induceren van natuurlijke verjonging van inheemse soorten. Bij een
ideaal scenario is er zowel in ruimte als in tijd een continuïteit van natuurlijke verjonging van inheemse soorten,
waarbij een ongelijkjarig en ongelijksoortig bos met intieme menging het streefbeeld is. In de praktijk moet er
uitgegaan worden van een situatie waarin vooral exoten zich plaatselijk natuurlijk verjongen en zodoende de inheemse
zaailingen grotendeels verdringen, terwijl er op andere plaatsen geen tot weinig natuurlijke zaailingen voorkomen.
Huidige verjongingsgroepen:
•

In de huidige bossamenstelling zijn er twee bestanden, namelijk bestanden 1a en 2a, samen ongeveer 7,65
ha groot, die kunnen aangezien worden als verjongingsgroepen (<10 jaar oud). Dit is ongeveer 13% van de
totale bosoppervlakte in Moerbekebos. In 2000 werden deze bestanden gekapt en 1a werd terug opgeplant
met Es, Zomereik en Boskers. Een deels van het bestand in het zuiden (vroeger bestandsnummer 15, zie
Kaart 2.3.1 b) werd tussen 1988 en 1993 aangeplant met Zomereik, Lijsterbes en Boskers.

•

Het westelijke deel van bestand 2a was op het ogenblik van inventarisatie (2002-2004) nog niet beplant,
maar overstaanders van Gewone es, Gewone esdoorn en Haagbeuk moeten voor natuurlijke verjonging
zorgen. Dit deel is intussen ook opgeplant. De groep Acacia’s in de rand zou beter verwijderd worden,
aangezien deze soort goed verjongt, hoewel ze niet echt gewenst is in Moerbekebos. In het oostelijke deel
van bestand 2a zijn Essen, Boskersen, Zomereiken, Sporkehout, Gelderse roos, Spaanse aak en Rode
kornoelje geplant, waarvan de laatste vier soorten vooral als bosrandgordel fungeren.

•

In de bestanden 3a, 4c en 5b zijn er jongere groepen (ongeveer 20 jaar) Zomereik en Boskers van telkens
ongeveer 0.5 ha groot

Toekomstige verjongingsgroepen:
•

Aangezien er heel wat bestanden of deelbestanden zullen omgevormd worden, zullen er automatisch open
plekken ontstaan. In de meeste gevallen is het de bedoeling dat de (oude) hakhoutlaag wordt afgezet en na
eindkap van (meestal Populier) regenereert zodat deze samen met overstaanders van inheemse
loofhoutsoorten zorgen voor natuurlijke verjonging. Dit geldt voor de bestanden 1b, d, 2b, c en d. Zie 4.2
Bosomvorming en Kaart 4.2 Bosverjonging.

•

In bestand 1c is de nevenetage niet overal voldoende ontwikkeld om het hoofdbestand te kunnen opvolgen.
Gedeeltelijke kunstmatige aanplanting is hier vereist. Deze maatregelen gelden niet voor de zone rond de
bronbeek waar Essenbronbos wordt beoogd.

•

In een aantal bestanden is de bedekking van Amerikaanse eik echter zo hoog dat natuurlijke verjonging van
inheemse soorten weinig succesvol zal blijken. In de bestanden 2d, 3a en 4a zullen groepenkappen van
maximaal 1 ha worden uitgevoerd en kan aangeplant worden na behandeling van de zaailingen van
Amerikaanse eik. In de overige bestanden met dominantie van Amerikaanse eik of Tamme kastanje (4b, 4c)
is de kans na het afzetten en behandelen van de stoven toch nog groot dat de natuurlijke zaailingen van
inheemse soorten zich niet voldoende kunnen vestigen. Inboeten is waarschijnlijk aan te raden om een
voldoende dichte, soortenrijke samenstelling te verkrijgen. Op kaart 4.1 Bosverjonging staan de
verjongingsgroepen aangeduid.

•

Tenslotte zal in enkele bestanden een eindkap worden doorgevoerd. Het betreft de bestanden 5c en e. Tot
het jaar van eindkap (2028 en 2022, zie 4.5 Kaptabel) zullen ze normale dunningen ondergaan, steeds met
het behoud van inheems loofhout.
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Wijze van verjonging:
•

Er wordt steeds de voorkeur gegeven aan natuurlijke verjonging. Om op termijn toch te komen tot een meer
gevarieerde en standplaatsgeschikte, inheemse boomsoortensamenstelling, kan kunstmatige verjonging
worden toegepast indien na 3 à 5 jaar blijkt dat de natuurlijke verjonging niet voldoet aan de eisen. Zo zal in
bestanden met dominantie van Amerikaanse eik, Tamme kastanje of andere exoten die agressief verjongen
steeds kunstmatige verjonging worden toegepast na behandeling van de exoten.

•

De verjongingssoorten die beoogd worden zijn verschillend en afhankelijk van het bosdoeltype. Bijmenging
van andere inheemse loofhoutsoorten wordt natuurlijk als een verrijking aangezien, maar zaailingen van
exoten wordt preferentieel verwijderd bij de vrijstellingen. Bij inbrengen van plantsoen uit de kwekerij zal de
voorkeur gegeven worden aan streekeigen herkomsten. De beoogde boomsoorten, inclusief struiksoorten,
worden hieronder weergegeven:

Tabel 18 Beoogde boom- en struiksoorten
Bostype
Boomsoorten
Ruwe iep
Gewone es
Zwarte els
Haagbeuk
Gewone esdoorn
Winterlinde
Zomerlinde
Spaanse aak
Wilde lijsterbes
Boswilg
Zomereik
Wintereik
Ruwe berk
Zachte berk
Zoete kers
Wilde appel
Grauwe abeel
Ratelpopulier
Beuk
Grove den
Fladderiep
Struiksoorten
Gladde iep
Gewone vlier
Hazelaar
Vogelkers
Rode kornoelje
Eenstijlige meidoorn
Gelderse roos
Aalbes
Wilde kardinaalsmuts
Mispel
Trosvlier
Grauwe wilg
Hulst
Taxus
Sporkehout
Legende
X
XX
XXX
r
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CRF
Ulmus glabra
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Acer campestre
Sorbus aucuparia
Salix caprea
Quercus robur
Quercus petraea
Betula pendula
Betula pubescens
Prunus avium
Malus sylvestris ssp. sylvestris
Populus canescens
Populus tremula
Fagus sylvatica
Pinus sylvestris
Ulmus laevis
Ulmus minor
Sambucus nigra
Corylus avellana
Prunus padus
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Viburnum opulus
Ribes rubrum
Euonymus europeaus
Mespilus germanica
Sambucus racemosa
cinerea
Ilex aquifolium
Taxus baccata
Frangula alnus

XXX
XXX
X
X

X
X

X

?

X
X
X
XXX
XXX
X
XXX
XXX
X

PC

EC

SC

FQ

XXX
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XX
K
X
XX
XX

XXX
XX
X
XXX
XXX
XXX
XX
K
X
XX
XX

X
X
X
XX
XXX
XX

X
XX
X

X
XX
XX
X
?

X
X
XX
XX
X
?
M

XX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X
?
M

X

X

XX

XXX
XX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
X

X
XX
XXX
X
X
XXX
X
XX

X
XX
XXX

X

X
X

X
X

X
X

X

XXX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
X
X
?
M
M

X
XX

X

X
X

X

X

geschikt
aangeraden
ten zeerste aangeraden
op de rijkere plekken
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d
M
K

op de drogere plekken
aangeraden behalve in monocultuur
In de kalkrijke variant

CRF
PC
EC
SC
FQ

Carici remotae-Fraxinetum
Primulo-Carpinetum
Endymio-Carpinetum
Stellario-Carpinetum
Fago-Quercetum

4.2. BOSOMVORMING
De Criteria Duurzaam Bosbeheer geven aan dat binnen de beheerplanperiode moet getracht worden om minstens
20% van de bestanden te laten evolueren naar gemengde inheemse bestanden, waarbij 90% van het bestand moet
bestaan uit inheemse soorten en de dominante boomsoort maximaal 80% van het bestand vertegenwoordigt. In de
Richtlijnen wordt bovendien gesteld dat er voor alle homogene, kaprijpe bestanden van fijnspar en andere nietinheemse boomsoorten een omvormingsplan moet opgemaakt worden. De voorkeur wordt gegeven aan natuurlijke
verjonging.
Momenteel is net 20% van de bosoppervlakte in Moerbekebos bedekt met gemengd inheems loofhout. De
minimumnorm is dus nipt bereikt, toch zal voor alle bestanden gedomineerd door exoten een omvormingsbeheer
worden voorgesteld. Voor hardnekkige exoten zoals Amerikaanse eik zal een glyfosaatbehandeling worden toegepast
op de stobben (zie 4.4 Verplegingswerken).

4 .2 .1 .

PO P U L I E R E N ( D E E L ) B E S T A N D E N :
Bestand 1b: na het afzetten van de nevenetage, is de eindkap van de populieren voorzien in het jaar 2007. Indien
mogelijk moeten overstaanders van inheemse soorten gespaard blijven. Door reguliere dunningen zal de
samenstelling van het bestand verder gestuurd worden zodat het op lange termijn evolueert naar inheems hooghout.
Bestand 1c: in 2007 is er een eindkap voorzien voor de populieren. Aangezien de nevenetage niet overal goed
vertegenwoordigd is, zal natuurlijke verjonging waarschijnlijk niet voldoende zijn om een hooghoutbestand te
bekomen. Een kunstmatige aanplant is aan te raden. In het gedeelte langs de bronbeek is het echter de bedoeling om
de kroonbedekking te beperken en te streven naar een ijl bestand van Gewone es, Zwarte els en hogerop bijmenging
van iepen en Zomereiken. Na een eenmalige eindkap van populier wordt in de bronbeekzone ruimte gelaten voor
spontane ontwikkeling. Enkel ingrepen om exoten te verwijderen en de soortensamenstelling in de goede richting te
sturen zijn toegelaten.
Bestand 1d: eindkap van de populieren voorzien in het jaar 2007. Aangezien het om slechts enkele exemplaren gaat,
zullen enkel de bomen in nevenetage afgezet worden die noodzakelijk zijn voor de eindkap van populier. Door
reguliere dunningen zal de samenstelling van het bestand verder gestuurd worden zodat het op lange termijn
evolueert naar inheems hooghout.
Bestand 4a: In bestand 4a tegen de noordrand staat nog een rij populieren met omtrekken tussen de 150 en 200 cm.
Deze zijn kaprijp en kunnen bij de eerstvolgende dunning van het perceel gekapt worden.

4 .2 .2 .

NA A L D H O U T ( D E E L ) B E S T A N D E N
Bestand 5c: door nog een 20 tal jaren regulier te dunnen kunnen de dennen mooie afmetingen bekomen. In 2028 is
een eindkap aan te raden waarna kan ingeplant worden met inheems loofhout.
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Bestand 5e: zelfde doelstelling als voor de dennen: nog een aantal jaren regulier dunnen in de Lorken vooraleer een
eindkap te doen en om te vormen naar inheems hooghout.
Bestand 4c: er is een oppervlakte van ongeveer 85 are bedekt met Lorken. Van de aangeplante Lorken is een groot
deel afgestorven zodat ze nu verspreid staan over het bestand. Dit deelbestand kan echter wel nog een betekenis
hebben als broedplaats voor vogels. Om die reden zal er niet meer gedund worden in dit bestand en laat men het
spontaan evolueren.

4 .2 .3 .

BE S T A N D E N M E T D O M IN A N T IE V A N A M E R IK A A N S E E IK
Bestand 2d: de Amerikaanse eiken worden bij de reguliere dunningen gekapt. Voor de populieren is er een eindkap
voorzien in 2009. Een volledige omvoming waarbij 80% van het grondvlak wordt ingenomen door inheems loofhout is
in dit bestand slechts een doelstelling op lange termijn en er wordt niet verwacht dat dit binnen deze beheertermijn van
20 jaar reeds behaald wordt. Er worden wel twee groepenkappen voorzien om het proces te bespoedigen (zie 4.1
Bosverjonging en Kaart 4.1).
Bestand 4a: ongeveer de helft van dit bestand werd reeds afgezet en in hakhout gebracht. De andere helft zal bij de
eerstvolgende dunningsomloop worden afgezet. Een glyfosaatbehandeling op de stobben van Amerikaanse eik is
nodig om de dominantie van deze soort in het toekomstige hakhoutbestand te onderdrukken. Eventueel kan ingeboet
worden met soorten van het Eiken-Haagbeuken-bosdoeltype. In het reeds verjongde gedeelte moeten de uitgelopen
stoven van Amerikaanse eik en Tamme kastanje regelmatig worden afgezet. Om de 6 jaar wordt dan de helft van het
volledige perceel afgezet, een volledige omloop van 12 jaar dus.
Bestand 4b: door dunningen zal Amerikaanse eik worden teruggedrongen. Er zal opnieuw een middelhoutbeheer
gevoerd worden. Ook hier is een volledige omvorming binnen de komende 20 jaar niet realistisch. Grote kwaliteitsvolle
exemplaren van Amerikaanse eik worden nog op stam gelaten.
Bestand 4c bestaat uit verschillende entiteiten. Het is de bedoeling om het geheel te laten evolueren naar middelhout
met groepsgewijs hooghout ertussen:
•

in de delen waar reeds aanplantingen van loofhout werden verricht (oude bestanden 22 en 24, zie Kaart
2.3.1b) laten we de bomen evolueren naar hooghout met een natuurlijk gevormde nevenetage;

•

in de delen met (opgeschoten) hakhout van Amerikaanse eik, Tamme kastanje en Gewone esdoorn (oude
bestandsnummers 20 en 21) wordt de hakhoutlaag afgezet met behoud van enkele overstaanders van
Tamme kastanje en Gewone esdoorn (voor de planning, zie 4.5 Kapregeling). Inboeting met enkele
Zomereiken, Haagbeuken en eventueel Hazelaars kan helpen om een gevarieerde opperetage te bekomen
met een inheemse hakhoutlaag eronder. De Amerikaanse eiken en Tamme kastanjes moeten dan wel
regelmatig worden afgezet zodat deze na verloop van tijd slechts een kleine fractie meer uitmaken van de
boom- en hakhoutlaag.

•

In de delen met voormalig middelhoutbeheer zal de volledige hakhoutlaag om de 12 jaar worden afgezet en
zullen bij dunningen de exoten preferentieel worden verwijderd.

Bestand 5a: Door hakhoutbeheer de Amerikaanse eiken afzetten, maar niet opnieuw laten uitlopen.
Bestand 5d: In de komende 20 jaar zal het perceel beheerd worden als middelhout met Tamme kastanje en Gewone
esdoorn in hakhout en als boomvormende exemplaren. Er kan dan nagegaan worden of de stoven hun
regeneratievermogen niet verloren hebben, aangezien het vrij oude stoven betreft. Gezien de soortensamenstelling
(huidige opstand bestaat uit Amerikaanse eik, Gewone esdoorn en Tamme kastanje) is het de bedoeling op lange
termijn een omvorming van exoot naar inheems loofhout door te voeren. Er wordt geadviseerd om rond 2030 een
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eindkap uit te voeren, zodat het samen met de aanpalende bestanden een tijdelijke open plek binnen bosgebied
vormt.
Bestand 6a: Bij dunningen inheemse soorten bevoordelen.

4 .2 .4 .

BE S T A N D E N M E T B IJ M E N G IN G V A N A M E R IK A A N S E E I K O F A N D E R E E X O T E N
Bestand 1b, 1c en 1d: zie 4.2.1 en uitdunnen van Amerikaanse eik
Bestand 2c en 3a: individueel uitdunnen van Amerikaanse eik en uitdunnen andere exoten
Bestand 2d: zie 4.2.3.

4.3. BEBOSSINGSWERKEN
Er worden de komende 20 jaar geen bebossingswerken voorzien in de zin van bosaanleg op terreinen die reeds lang
niet bezet waren met bos.

4.4. BOSBEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN
Verjonging
De groepsgewijze aanplanten van inheems loofhout in de bestanden 1a en 2a dienen opgevolgd te worden in de zin
dat er dient ingeboet te worden bij een uitval die groter is dan 15%. Open zones die ontstaan door het plaatselijk
uitvallen van aanplanting, worden als kleine open plekken behouden, op voorwaarde dat de ontstane opening niet
groter is dan 10% van de bestandsoppervlakte.
In de meeste directe omvormingen wordt uitgegaan van een gecombineerde verjonging. De beoogde soorten die te
weinig in de omgeving aanwezig zijn worden aangeplant, andere soorten worden verondersteld zich spontaan te
vestigen. In de eerste jaren na de aanplanting is een jaarlijkse monitoring nodig, die oog heeft voor het aanslaan van
de jonge aanplanting, de effecten van de wilddruk en tot slot de concurrentie met kruiden en opslag en natuurlijke
verjonging van andere soorten.
In de eerste jaren (tot 5 jaar) dat de aanplanting zich moet vestigen en het normale groeiritme moet kunnen
aannemen, dienen de planten voldoende vrijgesteld te worden om lichtconcurrentie te vermijden. Gezien het echter de
bedoeling is om samen met de natuurlijke verjonging van gewenste soorten te komen tot gemengde bestanden is het
niet aangewezen om systematische vrijstellingen van de aanplanting te doen. De natuurlijke verjonging moet in
gewenste verhoudingen behouden blijven zonder dat één boomsoort gaat domineren. Ongewenste soorten zoals
Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Populier en Lork worden bij de vrijstellingen systematisch verwijderd.
Op latere leeftijd wordt de definitievere bestandssamenstelling bekomen door het uitvoeren van zuiveringen en
dunningen. Bij deze ingreep worden drie belangrijke criteria in acht genomen, ten eerste is er het verwijderen van de
ongewenste soorten, ten tweede het vermijden van dominantie van de samenstelling op bestandsniveau door 1 soort
en tot slot wordt ervoor gekozen om de meest kwaliteitsvolle exemplaren te behouden met het oog op aflevering van
kwaliteitshout in de toekomst.
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Exotenbeheersing
In Tabel 10 Hoofdboomsoorten en leeftijden staat een beschrijving van de hoofd- en nevenetage, waaruit blijkt dat
Amerikaanse eik in bijna alle bestanden, behalve 1a, 5b en 5f voorkomt onder de vorm van zaailingen, uitgelopen
stobben, hakhout, uitgegroeide hakhoutstoven of hooghout. De doelstelling om 1/4de van de bestandsoppervlakte
ingenomen door Amerikaanse eik in de komende 20 jaar te kappen (zie 3.1Lange termijn-toekomstbeeld), kan enkel
lukken indien er na de dunningen en kappingen van Amerikaanse eik een opvolging is van de verjonging. In de
Kaptabel (Tabel 20) staat in de kolom ‘Opmerkingen’ vermeld of de dunningen in het betreffende bestand prioritair op
Amerikaanse eik gericht zijn. In de bestanden waar bovendien groepsgewijze aanplantingen of omvormingen gepland
zijn, is het noodzakelijk dat volgend procédé wordt uitgevoerd.
Om de dominantie van Amerikaanse eik in te perken, zullen zowel de stoven als de volwassen exemplaren worden
afgezet en gedund. Prioriteit wordt gegeven aan het afzetten van de stoven, zodat exemplaren met grotere afmetingen
nog kunnen doorgroeien tot waardevol kwaliteitshout. Het instrijken van de stobben (glyfosaatbehandeling) van
Amerikaanse eik is noodzakelijk om te verhinderen dat de soort opnieuw de overhand neemt in de
soortensamenstelling. Na eindkappen van Amerikaanse eik, moet een nabehandeling gebeuren gedurende 2 jaar om
de zaailingen te verwijderen.
In bestand 4a en 4c komt naast Amerikaanse eik ook zeer veel Tamme kastanje voor. Hoewel het niet de bedoeling is
om Tamme kastanje in het ganse bos te weren, is de dominantie van deze soort in het Eiken-Haagbeukenbosdoeltype
niet gewenst. De techniek hierboven beschreven voor de beheersing van Amerikaanse eik-bedekking, zal dus ook
voor Tamme kastanje worden toegepast in de bestanden 4a en 4c.
Amerikaanse vogelkers vormt nergens een probleem. Er duiken slechts sporadisch exemplaren op van deze exoot,
die met de hand verwijderd dienen te worden zodra men ze waarneemt. Indien de struiken reeds te groot zijn, kan
men ze afzetten en met glyfosaat behandelen.

4.5. KAPREGELING
Algemeen
De algemene omlooptijd bedraagt 12 jaar voor loofhoutbestanden die ouder zijn dan 40 jaar met een facultatieve
omloop om de 6 jaar. Voor jonge loofhoutbestanden wordt de omlooptijd gehalveerd. In de bestanden die omgevormd
moeten worden, zijn er ook op halve omlooptijden ingrepen voorzien. Zowel de commerciële kappingen (dunningen,
groepenkappen en eindkappen) als de niet-commerciële dunningen (vrijstellingen en zuiveringen) en aanplantingen
zijn opgenomen in Tabel 18. In de bestanden waar verjongingen aan de orde zijn, wordt onder het jaar van aanplant
en/of natuurlijke verjonging een ‘A’ of ‘I’ (inboeten) genoteerd. In de praktijk moet op terrein geëvalueerd worden of
kunstmatige verjonging al dan niet zinvol is.
De kaptabel is zodanig opgebouwd dat naast de eigenlijke kaptabel een aantal aanvullende gegevens opgenomen zijn
om de interpretatie te vergemakkelijken. Zo wordt in de kolom ‘Opmerkingen’ meestal vermeld welke boomsoort
gekapt moet worden bij individuele kappingen (Ei) en of er een bosrand moet aangelegd worden.
In het ganse bos worden er vanaf het jaar 2007 eindkappen voorzien voor de populieren. Bij middelhoutbestanden of
individuele eindkappen in bestanden met een goed ontwikkelde hakhoutlaag moet deze eerst worden afgezet
vooraleer grote boomexemplaren worden gekapt. Het hakhout wordt in de regel afgezet om de 12 jaar. In sommige
bestanden is er echter een gefaseerd hakhoutbeheer, zodat de kapvlaktes in oppervlakte beperkt worden. Als de
hakhoutlaag niet dicht genoeg meer is (of exoten domineren), wordt er ingeboet met plantgoed van de aanwezige
soorten.
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Verdere specificaties per bestand:
4c: naar beheer toe wordt het ganse bestand opgedeeld in 3 delen: de oude bestandsnummers (20 en 21) vormen
één deel en de rest van het bestand wordt opgedeeld in 2 delen: de oude middelhoutbestanden en de aanplantingen
uit 1977. In het jaar 2009 wordt het hakhout in 20 en 21 afgezet met behoud van enkele overstaanders van inheemse
soorten die later zullen deel uitmaken van de hoofdetage. Aangezien er bijna uitsluitend exoten staan in dit gedeelte,
zal een groepsgewijze aanplanting/inboeting hier zorgen voor verrijking van het hoofdbestand (zie ook 4.1
Bosverjonging en 4.2 Bosomvorming). In 2016 zal de hakhoutlaag in de rest van het bestand 4c worden afgezet, 6
jaar later, in 2021 wordt opnieuw de hakhoutlaag in 20 en 21 afgezet, enzovoort. Het is de bedoeling om de
hakhoutlaag verspreid over het bestand in fases af te zetten zodat er een groepsgewijze menging met een maximum
leeftijdsverschil van 6 jaar ontstaat. In de relatief jonge aangeplante delen van inheems loofhout en in de opperetage
zullen normale, reguliere dunningen plaats vinden met een omlooptijd van 12 jaar en facultatieve dunningen om de 6
jaar. Uit practische overwegingen worden deze dunningen uitgevoerd in de deelgebieden waar eerst het hakhout werd
afgezet. Bij de dunningen worden steeds de inheems loofboomsoorten bevoordeeld. In het deelgebeid met lork wordt
een nulbeheer voorgesteld.
Dreven:
De dreven zijn weergegeven op de kaart met hoofdboomsoorten (Kaart 2.3.3.1 b).
De toegangsdreef bestaat uit afwisselend Beuk en Populier of meer naar het noorden toe uitsluitend uit populier. De
Beuken kunnen blijven staan, maar de populieren hebben hun kapleeftijd bereikt. Het is wenselijk om deze er
(tussen)uit te kappen. In het noordelijke gedeelte zal een interne bosrand worden aangelegd (zie 4.9 Gradiënten en
bosrandontwikkeling). De dreven van Zomereik (bestand 3a) en Haagbeuk en Winterlinde (bestand 5f) moeten
regelmatig gesnoeid worden.
Op de volgende bladzijde staat de kaptabel. In Tabel 19 is de verklaring van de afkortingen gegeven.
Tabel 19 Legende bij Kaptabel
Gebruikte afkortingen:
Algemene termen
X

dunning

O

facultatieve dunning

Eg(0,5)

groepenkap over 0,5 ha

E

eindkap

V

Vrijstelling

Ei

individuele eindkap van één boomsoort

Z

Zuivering

VG

verjongingsgroep

A

Aanplanting

I

Inboeten

HH

hooghout

hH

hakhout

mH

middelhout

Opm: voor afkortingen van overige boomsoorten, zie Lijst met afkortingen in bijlage.
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Tabel 20 Kaptabel
Bestand

Hoofdboomsoort

1a

zE/tKa/bK

1,4552

10,72

1b

gEd/Po

1,0291

15,39

Opp (ha) Grondvlak (

Leeftijd

Hoogste
klasse

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 2024 2025 2026

Doelstelling

in oudere groep: X
1-20

Z

O

X/Z

O

X/Z

O

in VG: V, Z, afzetten cPo, bosrand ten W

X
eerst afzetten hH, dan E Po, streven naar HH, aE uitdunnen,

ongelijkjarig

21-40

Ei, X

1c

Po

3,6993

41,78

ongelijkjarig

21-40

Ei, X

1d

Berk

0,5101

27,56

ongelijkjarig

41-60

Ei, X

2a

gemengd LH

6,1951

/

1-20

2b

zE

1,3951

19,99

21-40

O

A

X

O

O

X

O

O

X

O

E Po, exoten uit boomlaag dunnen, streven naar gemengd HH, NV
en eventueel KV; in VG: X; eenmalige exploitatie van Po rond
bronbeek
afzetten hH, E Po, streven naar gemengd HH, exoten uitdunnen

V, Z, afzetten cPo, tK, Ro bosrandbeheer ten O Meer open
houden waar essenbronbos wordt nagestreefd (W, tegen 1b)
Z
X

Z

O

X

X

O

X

O

Z en dunnen; kwaliteitszE nastreven

eerst afzetten hH, dan E Po, streven naar HH, aE en tKa uitdunnen
2c

tKa

1,6382

36,54

ongelijkjarig

2d

aE/gEd

3,5846

31,08

21-40

41-60

Ei, X

O

Ei, X

O

X
Eg
(0,5)

A

O
omvorming: eerst afzetten hH, dan E Po, uitdunnen aE, tKa,
Eg (1) streven naar bosdoeltype

X

deel 1: uitdunnen aE, tKa, cpo deel 2: Z en dunnen, streven naar
kwaliteitshout
3a

zE

3,2719

23,16

ongelijkjarig

4a

aE/gEd

4,7147

45,08

21-40

4b

aE/zE

4,7030

34,33

ongelijkjarig

60-80

Ei, X

41-60

hH(1/2)

hH, X

O

hH, X

hH(1/3), X

hH
(1/3)

aE/tKa

4,2324

42,95

21-40

aE/gEd

3,5762

26,73

ongelijkjarig

5b

zE

0,6613

22,70

21-40

Z

5c

Pc

0,6233

52,86

41-60

X

5d

aE/tKa

0,9768

58,20

21-40

hH, X

5e

Larix

0,7872

31,64

41-60

X

5f

zE

21,74

21-40

6a

tKa/aE

12,8530
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28,74

ongelijkjarig

hH, X
O

X

hH (1/3)
hH, X

X

O

Z, X

X

X

om te vormen dmv E naar inheems hooghout
middelhoutbeheer

hH, X
O
Z

E

dunningen tvv inheems LH

A
X

X

02BGO73

streven naar middelhout van inheems LH

O

X

O

aE uitdunnen en geleidelijk omvormen naar inheems LH in mH,
bosrand gunstig

L laten staan (uilen), aE en tKa omvormen naar inheems LH (lange
trmijn)groepsgewijs HH en mH, V en Z in aanplantingen, bosrand
langs zuidrand

O
O
Z

61-80

groepsgewijze kappen in aE en tKa en streven naar inheems
gemengd hakhout, Po kappen, bosrand gunstig

Eg(1/2), X

4c

0,7907

X

hH1/2,
O

5a

41-60

Eg (1)

Z, X
bij dunningen inheemse soorten bevoordelen, bosrand over 20 m
langs bosberg (reeën)
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4.6. BOSEXPLOITATIE
De bestaande wegen in Moerbekebos zijn voldoende talrijk en breed om de bomen langs deze wegen uit te slepen.
De toegangsweg is verhard met steenslag. Op Kaart 4.6 zijn de wegen aangeduid langs waar uitgesleept kan worden.
Het is de bedoeling dat bijna al het hout langs de hoofdtoegang in het zuiden wordt geëxploiteerd. Voor kleinere
afmetingen en dus geen zware machines kunnen bijkomende wegen gebruikt worden. Het hout dient uit de bestanden
te worden gesleept naar de dichtstbijzijnde weg (op Kaart “uitsleepweg” genoemd). Er zal bovendien gewerkt worden
met vaste ruiminspistes in de bestanden.
Langs de bronbeek in bestand 1c zal er niet meer geëxploiteerd worden na het verwijderen van de Populieren.
Bij het uitvoeren van hameringen moet er op gelet worden dat eventuele nestbomen behouden blijven. De standaard
schoontijd loopt van 1 april tot 30 juni. In de verkoopsvoorwaarden kunnen bijkomende exploitatievoorwaarden worden
opgelegd.

4.7. BRANDPREVENTIE
Gezien de samenstelling van de loofhoutbestanden en het vochtige klimaat is de kans op bosbrand zeer gering tot
onbestaande. Bovendien zijn de oppervlakten van de individuele bestanden niet zo groot, waardoor de bestaande
wegen ook kunnen dienst doen als brandgangen.

4.8. OPEN PLEKKEN
Momenteel zijn de enige open plekken binnen bosverband de verjongingsgroepen die gedurende tien jaar gelden als
tijdelijke open plek. Op de leeftijd van 10 jaar is de kroonsluiting voltooid en zorgt de opstand voor een
(micro)bosklimaat, waardoor de waarden die voor open plekken gelden verloren gaan.
Gezien de geringe oppervlakte van het bos is het niet aan te raden om ergens een open plek te creëren, het zou
immers geen meerwaarde brengen aan Moerbekebos. Wel zullen er zowel interne als externe bosranden aangelegd
worden (zie 4.9) die met een aangepast beheer fungeren als open plek.
Over het algemeen zal in de komende 20 jaar het volume en dus de sluitingsgraad drastisch dalen door gerichte
dunningen in Amerikaanse eik en de eindkappen van Populier. De eindkappen in de bestanden 5b, c en d tenslotte
zullen ook tijdelijke open plekken vormen binnen de bossfeer.
In totaal bedraagt de oppervlakte van de bosranden ongeveer 4 ha, hetgeen ongeveer 7% van de totale
bosoppervlakte is. Rekenen we de verjongingsgroepen en de eindkappen als tijdelijke open plekken mee, dan komen
we aan een extra oppervlakte van ongeveer 5 ha.

4.9. GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING
4 .9 .1 .

AL G E M E N E P R IN C I P E S
Bosranden (zowel intern als extern) vormen de overgang tussen bos en open terrein. Aan de boszijde domineren
struiken, terwijl hoge kruiden de overgang naar korte vegetatie (grasland of akker) markeren. Diverse organismen van
zowel het open veld als van het bos benutten de bosrand.
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Een bosrand bestaat in het ideale geval uit een mantel en een zoom. Onder een mantel verstaan we een begroeiing
van struiken aansluitend op de bomen in het bos. De zoom is voornamelijk opgebouwd uit hoge meerjarige kruiden.
Een goede opgebouwde bosrand fungeert in het cultuurlandschap bovendien als buffer tussen het laag-dynamische
bosmilieu en de intensief beheerde landbouwgrond. Verder dragen bosranden bij aan de regulatie van het
microklimaat (hoge luchtvochtigheid en luwte). Veel mantelsoorten groeien ook in het bos, maar zijn daar minder goed
ontwikkeld en bloeien meestal niet. Onderstaande figuur geeft een beeld van de doorsnede van een bosrand.

BOS

BOSRAND / MANTEL

OPEN PLEK

BOSRAND / MANTEL

BOS

Van nature breidt de mantel zich uit in de richting van de zoom en het bos in de richting van de mantel : in de
beschutting van de struiken vestigen zich bomen die de struiken uiteindelijk overgroeien. Instandhouding vergt daarom
beheer.

4 .9 .2 .

BO S R A N D B E H E E R
De bosranden die zullen worden aangelegd zijn aangeduid op Kaart 4.9 Bosrandbeheer en open plekken. De bosrand
kent een golvend patroon waarbij de maximale en minimale breedte respectievelijk 20 en 10 m bedragen.
Om structuurvariatie aan te brengen wordt struiklaag in de bosrand over een breedte van enkele meters eens per 6
jaar gekapt. Het hakhout wordt samen met de hakhoutlaag van het aanpalende bestand afgezet, d.i. om de 12 jaar.
Waar exoten zoals Amerikaanse eik in de bosrand voorkomen, worden deze gericht gekapt, waardoor inheemse
houtige gewassen worden bevoordeeld. Door hierbij voldoende bedekking van de boomlaag te houden (schaduw),
krijgen exoten weinig kans om opnieuw te gaan domineren. Om het uitlopen te voorkomen, worden de stobben na één
tot enkele jaren nogmaals afgezet, indien de dominantie hiermee niet doorbroken wordt, kan een glyfosaatbehandeling
ook hier de oplossing zijn.
Door eens per 2 jaar vlak langs of ten dele in de mantel te maaien, komt een zoom tot ontwikkeling. Het afvoeren van
het maaisel draagt bij aan verschraling en leidt tot een grotere bloemrijkdom. Enkele brandnetels kunnen lokaal een
verrijking betekenen; ze ontstaan door plaatselijk het maaisel op hopen te gooien. In dergelijke maaiselhopen komt de
vegetatieontwikkeling in het daaropvolgende seizoen pas laat op gang. Hierdoor vormen ze voor vlinders ideale
plekjes om zich in het voorjaar op te warmen. De meeste eikenbossen op voedselarme zandgrond werden vroeger als
hakhout beheerd. Hierdoor ontstonden ook in het bos mogelijkheden voor zoomplanten. Deze werden vroeger zelfs
als normale bosplanten beschouwd. Door het staken van het hakhoutbeheer werd het bos donkerder en zijn deze
soorten teruggedrongen naar de bosrand of verdwenen. Door plaatselijk te kappen in de rand of het aanbrengen van
gaten in het kronendak van het bos krijgen deze planten weer kansen. Ook Wilgenroosje en Adelaarsvaren kunnen
daardoor tijdelijk sterk toenemen.
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4.10. SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FAUNA EN FLORA
Het gebied is juridisch beschermd door de wetten van toepassing in een beschermd landschap, Ven-gebied en
Habitatgebied. Bovendien maakt Moerbekebos deel uit van het Life-project ‘Actieplan voor behoud en herstel van drie
bossen in de Vlaamse Ardennen’. Voor de bescherming van fauna en flora betekent dit concreet dat onderstaande
maatregelen moeten bijdragen tot de bescherming en eventuele uitbreiding van hun habitat/biotoop:

4 .1 0 . 1 . S P E C I F I E K E M A A T R E G E L E N T E R B E S C H E R M I N G V A N F L O R A
•

Door maatregelen als uitdunning van exoten, gerichte kappingen, ijler stellen van de opstand, omvormingen,
herinstellen van middelhout- en halhoutbeheer, natuurlijke verjonging en spontane ontwikkeling wordt
getracht de aanwezige habitats ‘Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxussoorten, rijk aan epifyten’
(Wintereiken-Beukenbos in de zuidoostelijke tip), ‘Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum’
(=Atlantisch Eikenmengbos), ‘Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum’ (arm Eiken-Haagbeukenbos)
en ‘Overblijvende of relictbossen op alluviale grond’ (Elzen-Essenbos) te herstellen en ontwikkelingskansen
te bieden naar de toekomst toe.

•

De eenmalige exploitatie rondom de bronbeek en het aanleggen van een knuppelpad in de directe omgeving
van de Steenborrebron zijn er specifiek op gericht om de kwetsbare flora in dit bostype te beschermen. Ibn
de Beheervisie 2003 Raspaille-Klyusbos (2003, De Beck en De Lafonteyne) wordt immers gesteld dat ‘ervoor
gekozen wordt om in de zones die het dichtst aansluiten bij de boskern meer bos tot ontwikkeling te laten
komen. Zo zou de bosvorming gradueel afnemen met toenemende afstand tot de actuele boskern. Van dit
principe wordt op afgeweken ten noordwesten van het Karkoolbos omdat het aangewezen is om op die
plaatsen maximale infiltratie te voorzien zodat het lager gelegen bostype 91E0 ruim ontwikkeld blijft.’

•

Type 6430, ‘voedselrijke zoomvormende ruigten’ is één van de streefdoeltypes in het grotere
Raspailleboscomplex als onderdeel van het natuurrichtplan en Life-gebied. De voedselrijke zoomvormende
ruigten bestaan uit twee types, m.n. de zomen en de natte strooiselruigten. Overeenkomstig met de
Beheervisie 2003 Raspaille-Klyusbos (2003, De Beck en De Lafonteyne) gelden volgende stellingen in
Moerbekebos:
o

Binnen het landschapstreefbeeld wordt globaal gekozen voor een gradueel afnemende bebossingsgraad met de
afstand tot de kern. Om die reden gaat het accent in de beekvalleien dichtst bij de actuele boskern naar het
habitattype 91E0 en kunnen er kansen geboden worden voor 6430 verder stroomafwaarts deze valleien. Daar is
er bovendien een groter debiet en bestaan er kleine inundatiezones waardoor het type vlotter in stand te houden
is.

o

De beheerstrategie is gericht op het wegwerken van de scherpe grenzen. Dit betekent dat mantel-zoomvorming
zoveel mogelijk kansen geboden wordt. Ook op de voorziene kapvlakten kan een enigszins gelijkaardig type zich
ontwikkelen. De natte strooiselruigten komen op gelijkaardige plaatsen voor als de alluviale elzenbroekbossen.
Van nature komen ze echter voor op die plaatsen waar er voldoende verstoring is door overstromingsdynamiek
(bvb. aanspoelselgordels). Zones waar er momenteel moerasspirearuigten aanwezig zijn kunnen als kleine
vlekken in de matrix van het broekbos beheerd worden. Maar het accent van dit type wordt eerder gezien in het
halfopen landschapstype.

4 .1 0 . 2 . S P E C I F I E K E M A A T R E G E L E N T E R B E S C H E R M I N G V A N F A U N A
•

Recente gegevens over de aanwezigheid van de habitatsoorten Ingekorven vleermuis, Meervleermuis,
Kamsalamander, Beekprik en Rivierdonderpad ontbreken. Het beschermen en uitbreiden van de habitat van
deze soorten moet gezien worden in combinatie met het grotere Raspailleboscomplex. In het gebied
bevinden zich verschillende bronbeken en poelen, zodat geen bijkomende poel binnen Moerbekebos moet
gecreëerd worden. Voor de vleermuizen zijn lijnvormige structuren zoals dreven, bosranden, beken en
corridors oriëntatiestructuren. Oude en holle bomen vormen ideale nest- en schuilgelegenheden.
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•

Vele vogelsoorten verkiezen een dicht naaldhoutbestand boven een ijl loofhoutbestand als broedplaats. Er
blijven momenteel in totaal drie naaldhoutbestandjes over, waarvan de Corsikaanse dennen (5e) en de
Lorken (5c) een geleidelijke omvorming zullen ondergaan zodat ze nog een tiental jaren nestgelegenheid
kunnen bieden. Het deelbestand van Lorken in 4c blijft behouden. In het aanpalende Raspaillebos vormen de
Lorkenbestanden immers “reeds jaren een broedplaats voor Buizerd, Sperwer, Havik en Wespendief. Een
radicale eindkap zou een abrupt einde kunnen betekenen voor het rijke roofvogelbestand in dit bosgedeelte,
(Erkenningsdossier “Raspaillebos”, 2002)”.

•

De voorziene bosrand tussen Moerbekebos en de Bosberg zal de overgang tussen beide bossen (Moerbekeen Karkoolbos) benadrukken door het typische open karakter. Op die manier zal de overgang tussen beide
bossen ook voor reeën duidelijker zijn. Derhalve zal, door de aanleg van deze bosrand, de kans op
verkeersslachtoffers op de bosberg verminderen.

4.11. DOOD HOUT EN OUDE BOMEN
De cijfers over de gewenste hoeveelheid dood hout in een bos lopen sterk uiteen; van 5 à10 m³/ha in intensief
beheerde bossen tot 15 à 30 m³/ha voor extensief beheerde bossen (Ammer, 1991). In de Criteria voor Duurzaam
Bosbeheer (Mina-raad, 1998) wordt een hoeveelheid dood hout van 4 % van het totale houtvolume in het bestand
vooropgesteld, zo goed mogelijk gespreid over alle dimensies en passend binnen het beheerplan (Beheervisie
Openbare bossen, Afdeling Bos en Groen). Als algemene richtlijn zal dit percentage, met name 4 %, ook gehanteerd
worden in Moerbekebos.
In onderstaande tabellen zijn de gegevens over dood hout in Moerbekebos samengevat:
Tabel 21 Staand dood hout
Boomsoort

Stamtal/ha

Grondvlak/ha

Volume/ha

Berk

8,21

0,11

0,75

Amerikaanse eik

22,54

0,15

0,69

Tamme kastanje

11,01

0,09

0,49

Grove den

1,30

0,02

0,10

Zomereik

3,85

0,02

0,08

Larix

1,09

0,01

0,07

Wilg

3,72

0,02

0,06

Hazelaar

2,53

0,01

0,00

Totaal

54,25

0,43

2,24

Het gemeten staand volume dood hout bedraagt 2,24m³/ha. Dit is slechts 0,8% van het totale gemiddelde volume/ha.
Bovendien is het geconcentreerd in een beperkt aantal boomsoorten die een maximale omtrek van 60 cm hebben.
Een aanvulling van het dood hout met grotere omtrekken en andere soorten zorgt voor een grotere niche voor
saprofieten.
Tabel 22 Liggend dood hout
Bestand

Opp (ha)

20cm<omtrek<60cm

60 cm<omtrek<120cm

120cm<omtrek

1a

1,46

5-100 stuks/ha

geen

geen

1b

1,03

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

1c

3,70

>100 stuks/ha

>30 stuks/ha

>3 stuks

1d

0,51

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

2a

6,20

5-100 stuks/ha

geen

geen
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Opp (ha)

20cm<omtrek<60cm

60 cm<omtrek<120cm

120cm<omtrek

2b

1,40

5-100 stuks/ha

geen

geen

2c

1,64

5-100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

1-3 stuks/ha

2d

3,58

>100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

3a

3,27

5-100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

1-3 stuks/ha

4a

4,71

>100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

>3 stuks

4b

4,70

5-100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

1-3 stuks/ha

4c

4,23

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

5a

3,58

5-100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

1-3 stuks/ha

5b

0,66

5-100 stuks/ha

geen

geen

5c

0,62

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

5d

0,98

>100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

5e

0,79

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

5f

0,79

5-100 stuks/ha

geen

geen

6a

12,85

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

Bij het liggend dood hout blijkt dat de kleinste omtrekklasse (omtrekken tussen 20 en 60 cm) en de middelste klasse
(omtrekken tussen 60 en 120 cm) in de meeste bestanden vrij goed vertegenwoordigd zijn. Zelfs zeer dikke
stammen(-stukken) liggen verspreid over het bos.
Momenteel is er naast een gebrek aan dood (staand) hout, vooral een gebrek aan oude bomen in Moerbekebos.
Vermits bijna alle bestanden werden aangeplant na WOI, zijn de oudste bomen, op een paar uitzonderingen na, 80 à
100 jaar oud. Enkel in de bestanden 4b en 6a staan nog oudere exemplaren. Het is de bedoeling om bij de dunningen
deze exemplaren te sparen en indien de toekomstboommethode wordt toegepast, moeten deze exemplaren worden
aangeduid als toekomstboom.
Het bekomen van dood hout, maar vooral oude bomen is een kwestie van tijd. Daarom wordt volgende werkwijze
voorgesteld. Om dood hout te bekomen wordt niet gewerkt met het ringen van bomen. Dit leidt tot onnatuurlijke
situaties. In de komende jaren zullen per bestand enkele kwijnende bomen, door de bliksem getroffen bomen etc. op
stam gehouden worden en niet systematisch verwijderd worden. Op die manier kan op een geleide manier gekomen
worden tot voldoende dood hout, zonder de stabiliteit en gezondheidstoestand van de bestanden te hypothekeren.
Als richtlijn voor individuele bomen werd bij de Criteria Duurzaam Bosbeheer en de FSC-criteria 10 bomen per ha
voorgesteld. Dit aantal is echter afhankelijk van de afmetingen van de bomen, zodat het aantal kan dalen indien 10
bomen meer dan 10 % van het bestandsgrondvlak uitmaken. De richtwaarde voor groepen is afhankelijk van de
grootte van het bestand; waarbij in bestanden kleiner dan 2 ha een groep van 5 are aan te raden is en in bestanden
Om oude bomen te bekomen worden bij eindkap steeds enkele overstaanders gespaard.

4.12. BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE TOEGANKELIJKHEID
Er is een parking aan de zuidelijke ingang van het bos, tevens ook de hoofdingang. Een tweede parkeermogelijkheid
is op de top van de Bosberg, van waaruit er ook een ingang is die toegang tot Moerbekebos en Raspaillebos
verschaft.
Op Kaart 4.12 zijn alle wegen aangeduid die toegankelijk zijn voor wandelaars; zowel via het noorden, oosten, zuiden
en westen is het bos toegankelijk. De Steenborrebron blijft om educatieve redenen bereikbaar via een pad dat vanaf
de centrale dreef door bestand 1b loopt en zo tot aan de bron. Dit pad wordt door regelmatig gebruik in stand
gehouden, maar er zullen geen speciale voorzieningen of aanwijzingen aangebracht worden om het pad of de bron
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aan te duiden. Om verdichting door overmatige betreding aan de bron te voorkomen zal een knuppelpad worden
aangelegd nabij de bron.
Fietsers, ruiters of gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegelaten in het bos. Aan enkele ingangen staan momenteel
infoborden die moeten aangepast worden aan de nieuwe situatie en toegankelijkheid van het gebied. Op de
infoborden komt het toegankelijkheidsreglement, een kaartje met de situering van het ganse boscomplex en de
toegankelijke paden. Het toegankelijkheidsreglement is toegevoegd in de Bijlagen.
Op de andere kaart (4.12, inzet) zijn de wandeltrajecten langs en door Moerbekebos weergegeven die uitgewerkt zijn
door Natuurpunt ism NMEC De Helix. De totale lengtes van de twee wandeltrajecten bedragen 4,3km en 7,7 km.

4.13. BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE JACHT
Er is geen jachtverpachting in Moerbekebos.

4.14. BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE VISSERIJ
Er bevinden zich geen bevisbare wateren binnen de perimeter van de betrokken bossen.

4.15. BEHEERMAATREGELEN

EN RICHTLIJNEN M.B.T. GEBRUIK VAN NIET-HOUTIGE

BOSPRODUCTEN

Niet van toepassing.

4.16. BEHEERMAATREGELEN M.B.T. CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN
Het opnieuw in gebruik nemen van het hakhout- en middelhoutbeheer kan aangezien worden als het herstel van
cultuurhistorisch kenmerkend beheer.

4.17. BEHEERMAATREGELEN

EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE

FUNCTIE

De bossen vervullen geen milieubeschermende functie als dusdanig. Op gebied van erosie, grondwaterkwetsbaarheid
en infiltratiecapaciteit vervullen de boscomplexen een belangrijke functie. Er worden in dit kader geen specifieke
maatregelen en/of richtlijnen opgesteld.

4.18. BEHEERMAATREGELEN

EN

RICHTLIJNEN

M.B.T.

DE

WETENSCHAPPELIJKE

FUNCTIE

Indien wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd buiten de toegankelijke wegen kan hiervoor een machtiging
bekomen worden bij het Bosbeheer.
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4.19. WIJZIGING VAN DE BIOTISCHE TOESTAND
4 .1 9 . 1 . W E R K E N D I E D E B I O T I S C H E O F A B I O T I S C H E T O E S T A N D V A N H E T B O S W I J Z I G E N ( A R T I K E L 2 0 , A R T I K E L 9 0 ,
96 E N 97 V A N H E T B O S D E C R E E T )
Er zijn geen werken in verband met de wijziging van de biotische toestand nodig.

4 .1 9 . 2 . W I J Z I G I N G V A N D E A B I O T I S C H E T O E S T A N D
Er zijn geen werken die de abiotische toestand van het bos wijzigen.

4.20. PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN
4 .2 0 . 1 . P L A N N I N G , M O N I T O R I N G E N E V A L U A T I E
Het tijdstip van de zuiveringen, dunningen en (hakhout)kappingen is terug te vinden in de Kaptabel. Sanitaire kappen
zullen tegelijk met de dunningen in de betreffende bestanden worden uitgevoerd. Veiligheidskappen worden
uitgevoerd indien nodig. De overige maatregelen die de komende 20 jaar voorzien zijn, zijn weergegeven in de
onderstaande tabel.
Tabel 23 Planning, monitoring en evaluatie
Beheermaatregel
Aanplantingen/inboeten

Tijdstip

Opmerking

1b, 1d, 2c, 2d
1c
2d
3a
4a
4b
4c
5e
1a, 2a
Exotenbeheer
2a

variabel
2008
2019, 2028
2028
2012
variabel
2012, 2018
2023
2007

eventueel inboeten indien NV 3 jaar na dunning/eindkap niet voldoet
KV na eindkap Po
aanplant na groepsgewijze kappingen
aanplant
inboeten
inboeten indien grote openingen ontstaan na kappingen
inboeten
aanplant
inboeten indien uitval >15%

2007

2d, 3a, 4a en 4c

na groepenkap

4b
Drevenbeheer

variabel

Robinia in de rand kappen
gedurende 2 jaar na groepenkap: uitlopers en zaailingen verwijderen
van aE
na ontstaan grote openingen door kappen van aE, vooraleer inboeten;
lange termijnplanning

hoofddreef
Bosrandbeheer
Kappen van randbomen
4a, b, c, 6a
5a,c,d,e
Aanplanten/inboeten
1a,2a

variabel

Kapping van Po tegelijk met dunning in aanpalende bestand; langs 1a
en 2a in 2007

variabel
2009
2022

tegelijk met eerstvolgende dunning
tegelijk met dunning in 5a,c,d en eindkap in 5e

4a,b,c, 5a,c,d,e
6a
Maaien zoom
alle bosranden
Kappen struiken
alle bosranden
Afzetten hakhout
alle bosranden

2010, 2023
2008

inboeten indien bosrand niet voldoende dicht is
jaar na kapping eventueel aanplanten/inboeten indien onvoldoende Nv
van gewenste soorten
aanplanten bosrand

2-jaarlijks

vanaf realisatie bosrand

6-jaarlijks

vanaf realisatie bosrand

12-jaarlijks

vanaf realisatie bosrand
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het jaar na aanplanten of inboeten wordt
nagegaan of de soorten goed groeien,
moet er eventueeel overgegaan worden
op andere soorten of de plaats open laten
bij herhaaldelijk slechte groei van
bepaalde gedeeltes?

2008: eventuele uitlopers kappen
bij elke dunningsdoorgang gedeelte van
aE kappen en behandelen
aE-bedekking moet dalen tegen 2026, bij
dunningen aE-bedekking monitoren

hat jaar na aanplant of inboeten: groeien
soorten goed, andere soorten gunstiger?
Heeft bosrand gewenste effect op reewild
in 6a, eventueel breder maken?
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6. BIJLAGEN
6.1 Lijst met afkortingen
6.2 Kaarten
6.3 Bestandskenmerken
6.4 Fiches dendrometrische opnames
6.5 Verwerking vegetatieopnames
6.6 Habitatfiches, ontwerpversie Natuurrichtplan Dendervallei en extract Life-dossier Be-7156
6.7 Toegankelijkheidsreglement
6.8 Opmerkingen en antwoorden nav openbaar onderzoek
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6.1. LIJST MET AFKORTINGEN
ALGEMENE TERMEN
HH
hH
mH
LH
NH

hooghout
hakhout
middelhout
loofhout
naaldhout

BOOMSOORTEN
Naaldhout
Pc
L

Corsikaanse den
Lork

Loofhout
zE
wE
aE
Be
rBe
B
Hb
bK
tKa
gEd
nEd
vEd
spA
gEs
Meid
Ro
rI
gI
Li
wLi
zLi
Spork
Lijst
Haz
Po
cPo
rPo
grAb
wAb
Wi
wWi
gWi
sWi
zwEl

Zomereik
Wintereik
Amerikaanse eik
berk
Ruwe berk
Beuk
Haagbeuk
Boskers of Zoete kers
Tamme kastanje
Gewone esdoorn
Noorse esdoorn
Veldesdoorn
Spaanse aak
Gewone es
Meidoorn
Robinia
Ruwe iep
Gladde iep
Linde
Winterlinde of Kleinbladige linde
Zomerlinde of Grootbladige linde
Sporkehout
Lijsterbes
Hazelaar
Populier
Cultuurpopulier
Ratelpopulier
Grauwe abeel
Witte abeel
wilg
Waterwilg of Boswilg
Grauwe wilg
Schietwilg
Zwarte els
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6.2. KAARTENLIJST
1.2. Kadasterkaart (groot formaat, zie aparte map)
1.3 a Situering op topografische kaart
1.3 b Situering op luchtfoto
1.4.1 Typering volgens de landschapsatlas
1.5 Statuut van de wegen
1.6 Gewestplanbestemming
1.7. SBZ, bosreservaten en VEN
2.1.2.2 Ferraris 1777
2.1.2.3 Vandermaelen 1849
2.1.2.4 Bossituatie in 1910
2.2.1 Relëf en hydrografie
2.2.2 a Tertiair geologische kaart
2.2.2 b Bodemkaart
2.3.1 a Bestandskaart : huidige indeling
2.3.1 b Oude vs nieuwe bestandsindeling
2.3.2.1 a Bestandskenmerken
2.3.2.1 b Hoofdboomsoort
2.3.3.2 a Localisatie transecten en tansley’s
2.3.3.2 b Actuele vegetatie
2.3.3.2 c Biologische waarderingskaart
2.3.3.2 d PNV
2.3.3.2 e PV
2.3.4.1 Broedvogels
4.1 Bosverjonging
4.2 Bosomvorming
4.6 Exploitatiewegen
4.9 Bosranden en open plekken
4.12 Toegankelijkheid
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6.3. BESTANDSKENMERKEN
6 .3 .1 .

FIC H E S B E S T A N D S K E N M E R K E N
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SAMENVATTENDE TABEL: BESTANDSKENMERKEN
Bestand
1a

Oppervlakte (ha) Hoofdboomsoort

1,4552

zE/tKa/bK

1b
1,0291

gEd/Po

3,6993

Po

0,5101

Berk

1c
1d
2a

6,1951

gemengd LH

1,3951

zE

2b
2c

1,6382

tKa

3,5846

aE/gEd

2d
3a

3,2719

zE

4a

4,7147

aE/gEd

4,7030

aE/zE

4b
4c

4,2324

aE/tKa

3,5762
0,6613
0,6233
0,9768
0,7872
0,7907

aE/gEd
zE
Ps
aE/tKa
Larix
zE

12,8530

tKa/aE

5a
5b
5c
5d
5e
5f
6a
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Opmerkingen
Kapvlakte met aanplant van bK, gEs en Hb
Rand: rPo, Acer v, gEs, Haz, Zw els, cPo, Sleed
Deel vh bestand in het Z: zE-aanplant en beetje bK van 20-40 j oud met beetje hH van gEd en tKa in de rand.
deels HH van cPo en deels stamsgewijs gemengd: cPo met nevenetage van gEd, Acer sachharinum, tKa, Be, Hb (hH), Es,
aE, nEd
Struikl: Haze, Vl, Hb, rI
HH van cPo met beprekte nevenetage van tKa, Hb, Be, gEd, gEs, nEd, Gr ab, aE
Struikl.: Vlier, Haz, Mei, Lijst, aE
Gemengd HH en oud hH van tKa, aE, wWi, gEd, cPo met nevenetage van Be, tKa, gEd en Acer sp.
Struikl.: Vlier, Haz, rI
Aanplant van gEs, zE, Spork, Geld roos, Sp aak, Korn, bK
Oude stoven van tKa, Haz, aE, gEd, Zw els,
Opslag van Be, tKa, rI, aE, gEd, Geld roos, Pluimes, wWi, Ac, Zw els, gEs, Gr wi
In de rand: tKa, wWi, sWi, Haz, aE, Vlier, Hb, Ac, gEd, Lijst, Be, zE, rI
Enkele overstaanders gEs
Westelijkdeel: veel meer overstaanders van gEs, groep Ac, ook gEd en Hb, nog geen aanplant. Gr ab in de rand.
Aanplant zE en enkele bK
Vlier in struiklaag
HH van cPo met ongelijkjarige nevenetage van oud hH van aE, tKa, Be, Hb, gEd. sporadisch zE, Gr ab en andere Acer sp. in
boomlaag.
cPo 50 à 75% bedekking
Totaal >75%
Struikl: Haz, rI, Lijst
Oud hH van aE (meeste), ook tKa, Be enkele wWi, cPo
Struikl.: Vlier, Haz, gEd
Twee gedeeltes:
1, Ten noordoosten van wegje: oud hH, nu HH van aE, tKa, gEd, Be , enkele gEs, Wilg, zE en cPo
Vlier en Haz in de struiklaag.
2, zE aanplant ten westen vd weg en ten oosten van de geul
B-aanplant ten westen van de geul. In de geul: vooral bK
Oud hH van aE, gEd, tKa (westelijke helft)
deels gekapt met nog hH (jonge stoven) van Es, Be, Hb
NV van Be, zE, tKa, aE, gEd
Struikl: Haz (ook afgezette stoven) en Vlier
Rij dikke cPo (+-150 à 200 cm omtrek) ad noordrand
HH van aE, bijmenging van zE (30%) en sporadisch tKa en enkele L in opperetage Nevenatage: sporadisch E, gEd, Be,
geen volledige nevenetage, eerder diffuus Struiklaag: Vlier, Lijst, Haz, gEd, Es, Hb, Peterselievlier
Vooral stoven vanl aE, enkele tKa en gEd Klein deeltje L
Struikl: (vooral langs pad) Spork, Vlier, Haz, Spork, zBe
Stuk verjonging: 1) Hb bK, Meid, Sp a, Sleed wLi
2) zE-aanplant 20 à 30j, tussen 1 en 2 stuk hH blijven staan
Geul tussen deel 2 en hH in het oosten met rij cPo er in.
Bovenetage: cPo, Be, Es sp, aE, gEd, tKa, gEs, Gr ab,
hH van gEd, wWi, Haz (meeste), gEs, rI, nEd en wLi
zE-aanplant
HH van Pc met enkele aE en gEd ertussen. hH van aE en tKa loopt tussen 5c en 5d
Oud hH van aE en gEd (twee meeste), tKa en Hb met enkele Be
L met gEd, Haz, aE en tKa sporadisch in nevenetage
Aanplant van zE met enkele bK
HH van vooral aE met bijmenging van zE, B, tKa, Be, enkele Ro in de rand tegen straat
Struikl: gEd, Lijst, Vlier, Haz, Hb,..
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Leeftijd

Bedrijfsvorm

Mengingsvorm

Sluitingsgraad

Gelijkjarig

Hooghout

Groepsgewijs

< 25 %

Ongelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

Ongelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

Ongelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

Gelijkjarig

Hooghout

Groepsgewijs

< 25 %

Gelijkjarig

Hooghout

Homogeen

> 75 %

Ongelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

Gelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

Ongelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

Gelijkjarig

Hakhout

Stamsgewijs

> 75 %

Gelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

Gelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

Ongelijkjarig
Gelijkjarig
Gelijkjarig
Gelijkjarig
Gelijkjarig
Gelijkjarig

Middelhout
Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout
Hooghout

Stamsgewijs
Homogeen
Homogeen
Stamsgewijs
Homogeen
Homogeen

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

Ongelijkjarig

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

BIJLAGEN

BOSBEHEERPLAN MOERBEKEBOS

80

02BGO73

BIJLAGEN

81

6.4. FICHES DENDROMETRISCHE OPNAMES
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6.5. VERWERKING VEGETATIEOPNAMES
6.5.1.

TANSLEY-OPNAMES
Tansley-opnames Moerbeke
Ajuga reptans
Allium ursinum
Anemone nemorosa
Anthoxanthum odoratum
Arum maculatum
Athyrium filix-femina
Blechnum spicant
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Carex hirta
Carex sylvatica
Cerastium fontanum s.l.
Cerastium glomeratum
Chamerion angustifolium
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Deschampsia cespitosa
Epilobium hirsutum
Eupatorium cannabinum
Galeobdolon luteum
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Glechoma hederacea
Hedera helix
Holcus lanatus
Holcus mollis
Hypericum perforatum
Juncus effusus
Lolium perenne
Lonicera periclymenum
Lotus uliginosus
Luzula campestris
Mercurialis perennis
Moehringia trinervia
Poa annua
Poa trivialis
Polygonatum multiflorum
Primula elatior
Ranunculus repens
Ribes rubrum
Rubus fruticosus agg.
Rumex obtusifolius
Sambucus nigra
Scilla non-scripta
Scrophularia nodosa
Stachys sylvatica
Stellaria holostea
Stellaria media
Taraxacum officinale s.s.
Taraxacum species
Teucrium scorodonia
Trifolium repens
Urtica dioica
Veronica serpyllifolia
Vinca minor
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Corylus avellana
Fraxinus excelsior
Prunus avium
Quercus rubra

BOSBEHEERPLAN MOERBEKEBOS

Kruipend zenegroen
Daslook
Bosanemoon
Gewoon reukgras
Gevlekte aronskelk
Wijfjesvaren
Dubbelloof
Kleine veldkers
Pinksterbloem
Ruige zegge
Boszegge
Gewone en Glanzige hoornb
Kluwenhoornbloem
Wilgeroosje
Akkerdistel
Kale jonker
Ruwe smele
Harig wilgeroosje
Koninginnekruid
Gele dovenetel
Gewone hennepnetel
Kleefkruid
Hondsdraf
Klimop
Gestreepte witbol
Gladde witbol
Sint-Janskruid
Pitrus
Engels raaigras
Wilde kamperfoelie
Moerasrolklaver
Gewone veldbies
Bosbingelkruid
Drienerfmuur
Straatgras
Ruw beemdgras
Gewone salomonszegel
Slanke sleutelbloem
Kruipende boterbloem
Aalbes
Gewone braam
Ridderzuring
Gewone vlier
Wilde hyacint
Knopig helmkruid
Bosandoorn
Grote muur
Vogelmuur
Gewone paardebloem
Paardebloem (G)
Valse salie
Witte klaver
Grote brandnetel
Tijmereprijs
Kleine maagdenpalm
Zachte berk
Haagbeuk
Tamme kastanje
Hazelaar
Gewone es
Zoete kers
Amerikaanse eik

rode lijst
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kl
kl
kl
kl
kl
kl
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BRAUN-BLANQUET-OPNAMES
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SYNOPTISCHE TABEL PER LOKAAL BOSTYPE
Latijnse naam
Quercus rubra
Acer pseudoplatanus
Castanea sativa
Betula pubescens
Fagus sylvatica
Larix
Quercus robur
Carpinus betulus
Fraxinus excelsior
Prunus avium
Populus x canadensis
Betula pendula
Sorbus aucuparia
Ulmus
Salix caprea
Corylus avellana
Acer pseudoplatanus
Castanea sativa
Sorbus aucuparia
Lonicera periclymenum
Quercus rubra
Sambucus nigra
Ulmus
Fagus sylvatica
Betula pendula
Carpinus betulus
Betula pubescens
Prunus avium
Fraxinus excelsior
Crataegus monogyna
Frangula alnus
Rubus fruticosus
Hyacinthoides non-scripta
Athyrium filix-femina
Pteridium aquilinum
Holcus mollis
Anemone nemorosa
Acer pseudoplatanus
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Sorbus aucuparia
Narcissus pseudonarcissus
Dryopteris filix-mas
Maianthemum bifolium
Lonicera periclymenum

Nederlandse naam
Ame eik
Gewone esdoorn
Tamme kastanje
Zachte berk
Beuk
Lork (G)
Zomereik
Haagbeuk
Gewone es
Zoete kers
Canadapopulier
Ruwe berk
Wilde lijsterbes
Iep (G)
Boswilg
Hazelaar
Gewone esdoorn
Tamme kastanje
Wilde lijsterbes
Wilde kamperfoelie
Ame eik
Gewone vlier
Iep (G)
Beuk
Ruwe berk
Haagbeuk
Zachte berk
Zoete kers
Gewone es
Eenstijlige meidoorn
Sporkehout
Gewone braam
Wilde hyacint
Wijfjesvaren
Adelaarsvaren
Gladde witbol
Bosanemoon
Gewone esdoorn
Smalle stekelvaren
Brede stekelvaren
Wilde lijsterbes
Wilde narcis s.l.
Mannetjesvaren
Dalkruid
Wilde kamperfoelie

Polygonatum multiflorum
Stellaria holostea
Moehringia trinervia
Galium aparine
Castanea sativa
Circaea lutetiana
Lamium galeobdolon
Milium effusum
Deschampsia cespitosa
Quercus rubra

Gewone salomonszegel
Grote muur
Drienerfmuur
Kleefkruid
Tamme kastanje
Groot heksenkruid
Gele dovenetel
Bosgierstgras
Ruwe smele
Ame eik
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Vegetatielaag
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
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1P
60
60
40
40
40
20

100
80
60
40
40
40
20
20
20

1B
3
2
+

2P
62
54
54

2B
3
1
1

3P
27
45
64
36

3B
2
1
1
2

4P

4B

100

2

31
31
8
8
8
8

2

45
9
27
27
18
9
18
9
9
64
64
9
18
27

3
2
2
1
3

100

1

100

2

3

100

3

1

100

+

100
100

1
4

1
+
+

62
69
23
23
15
8
62
15
15
8
8
8
8

100
60
60
60
40
20
20
20
20
20
20
20
20

3

100
69
54
38
46
54
23
15
8
8
8
8

2
2
+

1
1

1
64

100

+

9
+

3
1
1
+
1

9
9
82
91
73
27
27
91
9
9
18
9
9
9

100
2
2
+

100
100

2

100

+
54

36

46
15
15
8
8
8
8
8
8
8

64
9
+

36
27
9
9
9
9

+
100

100
+
100
100

+
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Vegetatielaag
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

Latijnse naam
Carex remota
Melandrium dioicum
Stachys sylvatica
Acer platanoides
Urtica dioica
Galeopsis tetrahit
Vinca minor
Mercurialis perennis
Ranunculus ficaria
Allium ursinum
Glechoma hederacea
Rubus caesius
Stellaria media
Teucrium scordium
Geum urbanum
Impatiens noli-tangere
Arum maculatum
Adoxa moschatellina
Ribes rubrum

Nederlandse naam
IJle zegge
Dagkoekoeksbloem
Bosandoorn
Noorse esdoorn
Grote brandnetel
Gewone hennepnetel
Kleine maagdenpalm
Bosbingelkruid
Speenkruid
Daslook
Hondsdraf
Dauwbraam
Vogelmuur
Moerasgamander
Geel nagelkruid
Groot springzaad
Gevlekte aronskelk
Muskuskruid
Aalbes

Legende

b = boomlaag
s = struiklaag
k = kruidlaag
P = presentie
B = bedekking
1 = Wintereiken-Beukenos
2 = arm Eiken-Haagbeukenbos
3 = Hyacintenrijk EikenHaagbeukenbos
4 =vochtig Eiken-Haagbeukenbos

bosypes
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1P

1B

2P
8
8
8
8

2B

3P

18
18
9
9
9
9
9
9
9
9

3B

4P

4B

100
3
3
3

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

+
+
+
1

+
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6.7. TOEGANKELIJKHEIDSREGLEMENT
Art. 1
Het domeinbos Moerbekebos is gedurende het ganse jaar toegankelijk voor wandelaars. Omwille van specifieke redenen kunnen bepaalde delen
tijdelijk of permanent voor het publiek worden gesloten op initiatief van het Bosbeheer.
Art. 2
Wegen en/of paden mogen door wandelaars gebruikt worden zoals aangegeven op het plan. De ontoegankelijkheid van de wegen en/of paden is
aangeduid op het terrein.
Art. 3
•

Het is in het domeinbos Moerbekebos, behoudens machtiging van het Bosbeheer, verboden:

•

Het domein te betreden tussen zonsondergang en zonsopgang.

•

De wegen en de paden te verlaten.

•

Dieren (ook jongen) te vangen, te verplaatsen, te verdelgen of uit te zetten, alsook broedsels, nesten, holen of schuilplaatsen te verstoren.

•

Honden of andere dieren in het domein te brengen, behalve op de toegelaten paden én indien ze aan de lijn gehouden worden. Paarden
zijn evenwel niet toegelaten.

•

Gemotoriseerde voertuigen te gebruiken.

•

Zich in of op de watervlaktes (of het ijs) te begeven.

•

De oevers te beschadigen

•

Geluidsproducerende toestellen te gebruiken.

•

Reclame te maken of producten te koop aan te bieden.

•

Te kamperen.

Art. 4
Het is in het domeinbos Moerbekebos te allen tijde verboden:
•

De beplanting (ook paddestoelen) op welke wijze dan ook te beschadigen of te verwijderen.

•

Dieren te verstoren.

•

De bodem of het water te vervuilen.

•

Vuur te maken.

Art. 5
De toegang tot het bos voor het publiek is verboden bij storm.
Art. 6
Het Bosbeheer is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Art. 7
Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse regering van 22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en
het occasionele gebruik van de bossen. Overtredingen van dit reglement worden in dat geval bestraft met een geldboete zoals bepaald in artikel
112bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990.
Art. 8
Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie worden de overtredingen op deze reglementering opgespoord en bij
proces-verbaal vastgelegd door de leden van de federale en lokale politie, de ambtenaren en boswachters van het Bosbeheer
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6.8. OPMERKINGEN EN ANTWOORDEN NAV HET OPENBAAR ONDERZOEK
De opmerkingen zijn toegevoegd zoals ze werden aangeleverd. Vervolgens worden de opmerkingen gegroepeerd
volgens thema om ze te kunnen verwerken.
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Het openbaar onderzoek werd bekend gemaakt in de Streekkrant, editie Ninove –Geraardsbergen.
Het openbaar onderzoek werd gestart met een infoavond voor geïnteresseerden in de gebouwen van De Helix op
8/11/2006. Een lijst van aanwezigen is bij ingesloten. Het beheerplan lag vanaf dan een maand ter inzage op de
Houtvesterij te Gent en bij de milieudienst in het gemeentehuis. In die periode konden schriftelijke opmerkingen gemaakt
worden.
De enige opmerkingen waren afkomstig van De Helix zelf. Hieronder wordt op elke vraag een antwoord geformuleerd:
Vraag: Uit educatief standpunt wordt gevraagd om het pad naar de Steenborre toegankelijk te houden.
Antwoord: het pad naar de Steenborre zal toegankelijk blijven, maar er komen geen speciale voorzieningen of
aanwijzingen om het pad of bron aan te duiden. Nabij de bron kan een knuppelpad plaatselijk de ecologische waarden
beschermen.
Vraag: De bezoekers vanuit De Helix gebruiken telkens de zij-ingang (aan bestand 2c) om het bos binnen te gaan. Er
staat een infobord met de kaart en pictogrammen van enkele bosreglementen. Is het mogelijk om deze kaart te
vervolledigen met:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

rode stip en aanwijzing ‘hier bent u’
namen van de andere omliggende bossen
beknopte uitleg over het duurzaam bosbeheer in het Moerbekebos
de eerste pictogram van gevaar voor bosrand zorgt voor verwarring (het lijkt alsof je het bos mag in brand
steken) beter weglaten
aanduiding op de kaart van het wandelpad
aanduiding van de Steenborre en korte uitleg over de ecologische waarde van het bronbosgebied.

Het huidig infobord spreekt over het Karkoolbos dat in feite aan de overkant van de bosberg ligt en niet toegankelijk is
voor publiek terwijl het hier het Moerbekebos betreft
Antwoord: De problematiek van de infoborden is opgenomen in het jaarprogramma. Het is vanzelfsprekend dat er een
aangepast infobord komt eens de beheerplannen zijn goedgekeurd. Voor alle domeinbossen moeten de infoborden
uniform zijn en er zal uitgegaan worden van een zo duidelijk mogelijk plan met voldoende informatie. Individuele
aanpassingen zoals een beknopte uitleg over het bosbeheer of het weglaten van bepaalde pictogrammen zal in deze
context worden bekeken. Het aanduiden van overige bossen in de omgeving, aanduiding van recreatieve infrastructuur
en de aanwijzing met waar de recreant zich bevindt, lijken evidente keuzes.
Ter ondersteuning van het educatieve luik vermelden we nog dat er momenteel wordt gewerkt aan een infofolder rond
reewild.
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