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WAT IS EEN UITGEBREID BOSBEHEERPLAN?
Voorliggend uitgebreid bosbeheerplan omvat de bos- en natuurzones in het Drongengoedcomplex in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos en enkele private boseigenaars.
Naast een uitvoerige beschrijving van abiotiek, biotiek en toegankelijkheid zal het beheerplan
vooral dienen als een leidraad voor het beheer van de komende 20 jaar.
Beheermaatregelen die in een goedgekeurd beheerplan worden vermeld zijn normaliter vergund en dient er voor kappingen en kleinere inrichtingswerken (bvb. aanleg poel) geen afzonderlijke machtiging of vergunning meer te worden aangevraagd. Door een goedgekeurd beheerplan is men vrijgesteld van de natuurvergunningsplicht.

Integratie landschapsbeheerplan
Rond de Drongengoedhoeve ligt een beschermd landschap. Het landschapbeheerplan hiervoor
wordt in dit uitgebreid bosbeheerplan geïntegreerd. Vooral voor het privaat deel is er een gedetailleerde uitwerking van de maatregelen.

STUURGROEP
De opmaak van voorliggend uitgebreid bosbeheerplan werd begeleid door een stuurgroep. Deze stuurgroep kwam vijfmaal samen (8 apr 2011, 23 jan 2012, 4 juni 2012, 18 sept 2012 en 18 februari
2013) en bestond uit volgende leden:
Dries Desloover
Tom Maes
Marc Spanhove
Bart Roelandt

-

ANB, projectleider
ANB, regiobeheerder Oost-Vlaanderen Noord
ANB, boswachter
ANB, Centrale diensten

Nele Vanmaele
Annelies Schepens

-

Onroerend ergoed Oost-Vlaanderen, erfgoedconsulent
Onroerend ergoed Oost-Vlaanderen, erfgoedconsulent

Sylvie Mussche
Jan Vandooren

-

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw, coördinator
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw

Fredy Tanghe

-

gemeente Knesselare, Burgemeester

Annelies Lammertyn
Cedric Depuydt

-

gemeente Maldegem, Schepen
gemeente Maldegem, milieu-ambtenaar

Op uitnodiging:
Steven De Bruycker
Paul Vansteenlandt

-

vzw Natuurpunt, coördinator Life+ Vlaams veldgebied
mede-eigenaar Drongengoedhoeve

KLANKBORDGROEP
Tijdens de opmaak van het beheerplan was er terugkopppeling met de klankbordgroep. Deze
groep bestond uit betrokkenen en geïnteresseerden zaols de uitbaters van lokale horecazaken,
lokale natuurkenners, private boseigenaars, verantwoordelijken van lokale scholen, etc. De
klankbordgroep is tweemaal samengekomen (8 november 2011, 25 augustus 2012).

Hierbij willen we de stuurgroep- en klankbordleden van harte bedanken voor hun inzet om voorliggend beheerplan te helpen realiseren.
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1

Identificatie van het bos

1.1

Situatieplan

Ligging: de ligging van het plangebied Drongengoedbos is weergegeven op figuur 1.1 en
op kaart 1.3. Het boscomplex ligt in de noordwestelijke hoek van de provincie OostVlaanderen. Het noordelijke deel ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente Maldegem en het zuidelijke deel ligt op het grondgebied van de gemeente Knesselare. De gemeentegrens loopt door de bosplaats Drongengoed.
Begrenzing: het plangebied wordt in het westen afgebakend door het gehucht Groot Burkel, in het noorden door het gehucht Kleit (t.h.v. Papinglo), in het oosten door de Gentweg
t.h.v. Blikveld en Buisputten en in het zuiden door de Ganzekleit en het Koningsbos. De N44
gaat van noord naar zuid door het plangebied. Een andere belangrijke verkeersader is de
N461 (Urselseweg) die de bosplaats Pilkem in het noorden scheidt van de bosplaatsen
Ganzekleit en Koningsbos in het zuiden.
Figuur 1.1: situering van het plangebied uitgebreid bosbeheerplan Drongengoedbos
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Plangebied: de bestanden vervat in dit uitgebreid bosbeheerplan hebben een totale oppervlakte van 487 ha 81 a 08 ca (= plangebied), waarvan 69,80 ha (14,3%) van de oppervlakte
toebehoren aan private eigenaars en 418,01 ha (85,7%) in openbare eigendom zijn.
Het plangebied is ingedeeld in 8 bosplaatsen die samen zijn opgedeeld in 254 bestanden.
Overzicht bosplaatsen (zie begrenzing kaart 2.7)
Bosplaats

label

Opp. (ha)

BUISPUTTEN

BP

8,6

BURKEL

BR

25,0

DRONGENGOED

DG

305,7

GANZEKLEIT

GK

24,5

KONINGSBOS

KB

19,0

ONDERDALE

OD

52,7

PAPINGLO

PL

1,0

PILKEM

PI

51,3

Relatie met andere groene domeinen: zie kaart 1.3.
Het plangebied is gelegen in het grootste bos- en natuurcomplex van Oost-Vlaanderen. Het
complex tussen de N44 als westgrens, de N499 (Middelweg-Eeklose weg) als zuid- en oostgrens en Kleit als noordgrens is ongeveer 730 ha groot waarvan 590 ha bos en 140 open
plekken (graslanden en heide). Hierin is met uitzondering van bosplaats Burkel het volledige
plangebied gelegen.
Indien ook de bos- en natuurgebieden van Burkel in het westen en de bossen van Keigat in
het oosten meegerekend worden, bestaat het Drongengoedcomplex uit ongeveer 820 ha
bos- en natuurgebied.
Het plangebied sluit in het noorden direct aan bij het reservaat Maldegemveld in eigendom
en beheer van Natuurpunt Beheer vzw. Van de ca. 130 ha in eigendom is er 81,5 ha erkend
natuurreservaat. Onder meer in kader van het Life+-project ‘Vlaams Veldgebied’ (20092015) werd in het gebied grootschalig heideherstel uitgevoerd wat de kolonisatie of uitbreiding toeliet van heel wat zeldzamere soorten van droge en natte heide met soorten als
Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Stekelbrem, …. In het zuidelijk deel van het gebied
ligt de nadruk op de ontwikkeling van halfopen bos en heide, dit deel wordt ook grotendeels
begraasd met koeien (Galloways). In het noordelijk deel ligt de nadruk op de ontwikkeling
van inheems loofbos.
Voor het reservaat Maldegemveld werd in kader van de erkenning een beheerplan opgesteld dat momenteel wordt geactualiseerd.

foto’s: begrazing met schapen in Drongengoed en Galloways in Maldegemveld (bron: NP Maldegem-Knesselare)
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In het zuiden sluit het plangebied direct aan op het militair domein van Ursel. Het militair
domein is in eigendom van het Ministerie van Defensie en is in totaal 198 ha groot waarvan
90 ha bosbestanden en 80 ha open terrein (toestand 2009). Het bos- en natuurbeheer binnen het militair domein wordt uitgevoerd door ANB, dit op basis van een samenwerkingsprotocol tussen ANB en het Ministerie van Defensie (1999). In kader van het DANAH-project
werd een beheerplan opgesteld (Haskoning, 2009). Het vliegveld werd in 1952 aangelegd en
tot 1993 had het domein de status van NAVO-reservevliegveld. Sindsdien is het een militair
oefenterrein onder de hoede van het Provinciale Commando Oost-Vlaanderen. Op dit militaire domein is er geen permanente bezetting.
In het gebied zijn waardevolle relicten van Atlantische heide behouden gebleven. De bermen
langs de start- en taxibaan zijn tijdelijk zwaar bemest geweest en worden ecologisch gemaaid. In de graslanden aan de kop van de startbaan worden er heel wat bijzonder zeldzame plantensoorten als Addertong, Heidekartelblad, Zaagblad, … aangetroffen. Ook is er een
relictpopulatie van Aardbeivlinder aanwezig. In de middenberm tussen de start- en taxibaan
werd in kader van het DANAH-project in de periode 2008-2010 over meer dan 12 ha heideherstel uitgevoerd.
Het bosbeheer bestaat vooral uit een geleidelijke omvorming naar meer inheems loofhout.

foto links: bloemenrijk grasland omgeving startbaan – foto rechts: luchtfoto vliegveld (2008, bron: Y. Lebon)

Ten westen van het plangebied ligt langs de Splenterbeek het kleiner boscomplex ‘Kallekesbos’ aan Burkel. Dit privaat bos (waarvoor een beheerplan bestaat) is ongeveer 100 ha
groot en bestaat vooral uit eikenbos en alluviaal bos (met ook populieren).
Tussen Ursel en Zomergem ten oosten van het plangebied ligt het bosgebied van Keigat. Dit
grotendeels privaat Keigatbos bestaat uit ongeveer 100 ha dennenbestanden en beperkt
wat eikenbos (beheerplan is opgemaakt). Er is ook een deel openbaar bos aanwezig.
Het 250 ha grote bos van Het Leen te Eeklo (in eigendom van de Provincie OostVlaanderen) ligt op iets meer dan 3 km ten oosten van het plangebied.
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Eigendom, zakelijke en persoonlijke recht

1.2
1.2.1

Eigenaars en beheerders

Naam van het gebied: openbaar en privaat bos Drongengoedbos te Maldegem en
Knesselare
Statuut: domeinbos en privaat bos.
Een overzicht van de 13 betrokken eigenaars en de verdeling van hun eigendommen is terug te vinden op kaart 1.1. In totaal bestaat het plangebied uit 418,01 ha domeinbos (openbaar) en 69,8 ha privaat bos.
Tabel 1.1: overzicht van de openbare en private eigenaars
naam

statuut

oppervl.

adres

(ha)

% aandeel totaal

Openbare eigenaars
Agentschap voor Natuur en Bos

openbaar

Gebroeders van Eyckstraat 2-6,
9000 Gent

418,01

85,7%

0,54

0,1%

1,28

0,3%

Private eigenaars
Bauwens C.

privaat

Urselseweg 106, 9910 Knesselare

Blondia E.

privaat

De Pauw J.

privaat

Lekestraat 78, 9900 Eeklo

0,78

0,2%

Haus J.J.

privaat

Coupure 371, 9000 Gent

3,64

0,7%

Immo Lake

privaat

Kleitstraat 22b, 9930 Zomergem

3,29

0,7%

Jacquaert M.

privaat

5,71

1,2%

Maenhout B.

privaat

0,28

0,1%

Rodts A.

privaat

0,17

0,01%

Rufo de Bonneval G. P.

privaat

18,22

3,7%

18,12

3,7%

Westvoordestraat 37, 9910 Knesselare

Rue des Rossignols 29, 6110 Montigny-Le-Tilleul
Knokseweg 106a, 9910 Knesselare
Aardeburgse Heerweg 6, 9910
Knesselare
Hertogenweg 7, 3080 Tervuren
Vosberg 54, 1970 Wezembeek-

Rufo de Bonneval M.

privaat

Rufo de Bonneval P.

privaat

Hertogenweg 7, 3080 Tervuren

15,60

3,2%

Vanlanduyt H.

privaat

Berkenlaan 4, 9990 Maldegem

2,16

0,4%

487,8

100%

Oppem

totaal

Het beheer in de openbare eigendommen wordt gevoerd door het ANB Oost-Vlaanderen, Regio
Noord. De opbrengsten en investeringen gaan naar het Ondersteunend Centrum (OC) van
ANB.
De deelnemende privé-boseigenaars zijn aangesloten bij de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord
vzw, die een adviserende en coördinerende functie vervult met betrekking tot beheeringrepen
en gezamenlijke houtverkopen.
Verantwoordelijke beheerder domeinbossen:
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Provinciale dienst Oost-Vlaanderen
Regio Noord
Regiobeheerder:
Tom Maes
Gebroeders Van Eyckstraat 2-6 9000 Gent
tel: 09/265 45 92
e-mail: tom.maes@lne.vlaanderen.be
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Boswachter ANB:
Marc Spanhove
tel.: 0479/67 95 44
e-mail: marc.spanhove@lne.vlaanderen.be

Contact privé-bossen:
De Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw fungeert als aanspreekpunt voor de private eigenaars.
Contactpersoon: Sylvie Mussche
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.: 09/267 78 60
e-mail: sylvie.mussche@oost-vlaanderen.be

Opsteller beheerplan:
Grontmij nv
Meersstraat 138a
9000 Gent
Tel.: 09/241.59.20
e-mail: bart.opstaele@grontmij.be

Voorliggend gezamenlijk uitgebreid bosbeheerplan is geldig voor 20 jaar (2013-2032).
Het landschapsbeheerplan voor het Beschermd landschap ‘Drongengoed’ is geldig voor 27 jaar
(2013-2039).

1.2.2

Zakelijke of persoonlijke rechten

Pachten en gebruiksovereenkomsten
Verschillende percelen in het openbaar deel van het plangebied zijn nog verpacht of is er een
gebruiksovereenkomst. In Tabel 1.2 is een overzicht gegeven van de pachten en gebruiksovereenkomsten in het openbaar deel van het plangebied.
Tabel 1.2: pachten en gebruiksovereenkomsten in het openbaar deel Drongengoed
Perceelsnr

Totale grootte
perceel

1474m/1475c/1475d/1585e

4ha 35a 80 ca

1f*

1583c/1585c

1ha 31a 59ca

gebruik

1g/1h

1593c

2ha 60a 00ca

gebruik

Bestand
1d/1f*

1

Soort overeenkomst
gebruik (concessie)

2a en 2c

1474s/1462e

3a

1748a

3,70 ha + 1,21
ha
1ha 87a 60ca

3n + 3g

1764a

2ha 90a 50ca

landbouwpacht

5e

355a/248a

1ha 50a 75ca

gebruik

1

Datum
aankoop

kleiontginning

Enkel deel van 2a
ook nog na 2013

gebruik
gebruik

Opmerkingen

17-03-82

6l

1775a/1758a*

1ha 13a 08ca

gebruik

6p

1709 a

2ha 25a 10ca

landbouwpacht

24-11-97

6p

1710 a

0ha 18a 90ca

landbouwpacht

24-11-97

6p

1711 a

2ha 17a 00ca

landbouwpacht

24-11-97

6p

1712 a*

0ha 93a 24ca

landbouwpacht

24-11-97

6p

1712 b

0ha 18a 00ca

landbouwpacht

24-11-97

7d

1b/1d

4ha 15a 38ca

gebruik

7o

49a

3ha 39a 86ca

gebruik

8g

228 l

0ha 86a 60ca

gebruik

= deel van bestand of kadastraal perceel
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8g

13 d

Totale grootte
perceel
1ha 80a 00ca

8p

1337f*

1ha 80a 14ca

gebruik

Bestand

Perceelsnr

Soort overeenkomst
gebruik

Datum
aankoop
24-11-97

8r

1334b/1338s

1 ha

Gebruik

9d

37c*/37f*/37g*

0ha 50a 83ca

gebruik

9g+

23a/24a/26a/27b

1ha 80a 46ca

gebruik

9m

35 a

1ha 71a 40ca

landbouwpacht

07-05-80

9q

21 b

0ha 86a 37ca

landbouwpacht

07-05-80

9s

32 a

0ha 13a 80ca

landbouwpacht

07-05-80

9s

32 b deel

0ha 14a 10ca

landbouwpacht

07-05-80

9s

32 c

0ha 11a 00ca

landbouwpacht

07-05-80

9s

33 a

0ha 74a 70ca

landbouwpacht

07-05-80

10b

151a

0ha 41a 46ca

gebruik

12f

4h*/4l/5e

2ha 73a 15ca

gebruik

12i

6a2/6b2/6c2/6z/219k*

3ha 33a 50ca

gebruik

12k

6h2/6r/6r2/6s2/6w/6x/6y/8d*/14/15

7ha 75a 68ca

gebruik

12l

230b/231b/237c//237d*

1ha 16a 98ca

gebruik

12p

243g*

0ha 74a 25ca

gebruik

13a

1c/2b*/2g

1ha 48a 30ca

gebruik

13d

426c*

0ha 55a 59ca

gebruik

13e

134

1ha 16a 20ca

gebruik

13f

401a*/403a

1ha 52a 44ca

gebruik

Opmerkingen

Procedure voor
pachtopzegging opgestart

rechtbank

Erfdienstbaarheden
Er is een recht van doorgang naar de Drongengoedhoeve en nutsleidingen als electrische leidingen dienen vrij gehouden te worden. Verder zij er nog enkele rechten van doorgang voor
landbouwvoertuigen zoals te Pilkem ter hoogte van 101d en te Ganzekleit
Bestaande beheerplannen
In 2009 werd door het studiebureau Haskoning in opdracht van het Agentschap voor Natuur en
Bos een beheerplan opgesteld voor het militair domein Ursel in kader van het Life-project
DANAH (Waumans F. & Geudens G., 2009). Het DANAH-project bestaat in Ursel uit het uitvoeren van heideherstelmaatregelen, het opstellen van een beheerplan en het monitoren van het
beheer en de beheerdoelstellingen in de toekomst. Het bestand 4q (voormalig munitiedepot) in
het Drongengoed is nu in eigendom van het ANB en was voorheen vervat in het beheerplan als
bestand 1a en 1a_v2. Het bestand 7a in voorliggend beheerplan werd in het beheerplan van
2009 verkeerdelijk aangegeven als militair domein.

1.3

Kadastraal overzicht

De bestanden vervat in dit uitgebreid bosbeheerplan hebben een totale oppervlakte van 487,95
ha (GIS-oppervlakte). De buitengrenzen van de bosplaatsen werden gelijk getrokken met de
grenzen van de kadastrale percelen, hierdoor zijn er kleinere afwijkingen ten opzichte van de
onderliggende topografische kaart mogelijk. Enkel in enkele private bestanden in de bosplaats
Pilkem werd gezien het grillig verloop van enkele kadastrale percelen de bestandsgrenzen afgestemd op de terreinsituatie (luchtfoto).
De bestanden zijn kadastraal gelegen op het grondgebied van de gemeenten Maldegem en
Knesselare, zie ook het kadastraal plan op kaart 1.2. Bijlage 1 geeft een overzicht van alle kadastrale percelen met het overeenkomstig bestandsnummer die tot het plangebied behoren.
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1.4

Statuut van de wegen en waterlopen

1.4.1

Statuut van de wegen

Bij het statuut van de wegen wordt onderscheid gemaakt in gemeentewegen, buurtwegen en
boswegen. Alle wegen (uitgezonderd de boswegen) zijn terug te vinden op kaart 1.4.
Openbare wegen (gemeentewegen)
Een aantal buurtwegen in en rond het plangebied hebben een functie als gemeenteweg gekregen, dit is het geval voor de volgende straten:
Fazantendreef deze onverharde weg in de bosplaats Onderdale is een voortzetting van
verharde weg die gelegen is in de aanpalende wijk. Deze openbare weg komt ter hoogte
van bestand 12g uit op de Bogaertstraat.
In het zuidelijke deel van het plangebied vertrekt de Drongengoedweg (chemin nrs. 21/74)
vanaf de Urselseweg en loopt zo door de bosplaats Pilkem naar het noorden. Ter hoogte
van de Westvoordestraat komt de Drongengoedweg de bosplaats Drongengoed binnen tussen de bestanden 6p en 7m. Vervolgens loopt deze weg in de noordrand van perceel 7 en 8
om uiteindelijk uit te komen op de Urselweg ter hoogte van Kraaielo (bestand 8f). Het deel
van de Drongengoedweg tussen Poort 4 en het kruispunt met de Westvoordestraat is geen
buurtweg maar is eigendom van de militairen.
Een openbare weg zonder naam loopt van noord naar zuid door de bosplaats Buisputten.
Ter hoogte van bestand 5a komt de Kraailokerkweg hierop uit.
De Groot Burkelkalseide loopt dwars door de bosplaats Burkel. Deze openbare weg komt
in het oosten uiteindelijk uit op de Aalterbaan.
Het deel Drongengoedweg tussen het kruispunt naar de Westvoordestraat en Drongengoedhoeve en poort 4 aan het militair domein is een militaire weg met openbaar karakter.
Buurtwegen
Het originele patroon van de buurtwegen is nog goed herkenbaar in het hedendaagse landschap. Buurtwegen die door bosbestanden lopen zijn alleen terug te vinden in de bosplaatsen
Ganzekleit, Koningsbos, Pilkem en Onderdale. De buurtwegen die over het militair vliegveld lopen en die zo de bosplaatsen Drongengoed en Onderdale met elkaar verbinden zijn in onbruik
geraakt en doorgeknipt ter hoogte van de start- en taxibaan.
Het betreft volgende buurtwegen ( zowel buurtweg als voetweg), zie ook kaart 1.4:
BOSPLAATS DRONGENGOED
De Oude Brugseweg (chemin nrs. 12 en 73) loopt in de zuidrand van de bosplaats Drongengoed Deze historische weg tussen Brugge en Gent loopt in het plangebied van de N44
tot aan het militair vliegveld.
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Figuur 1.2: buurtwegen rond de Drongengoedhoeve (bron: GIS-Oost). Chemin nr.21 ten noorden van
de hoeve is de Drongengoedweg, chemin nr. 6 ten zuiden van de hoeve is de Oude Brugseweg

BOSPLAATS GANZEKLEIT
nr. 19: deze verharde weg vertrekt aan de Urselweg en snijdt het oostelijke bosdeel van
noord naar zuid in twee.
BOSPLAATS KONINGSBOS
nr. 9: deze verharde weg vertrekt aan de Urselweg en snijdt de bosplaats in twee van noord
naar zuid.
BOSPLAATS PILKEM
nr. 31 (Hekelstraatje): deze onverharde weg loopt in het noorden van de bosplaats van
oost naar west. Deze buurtweg vertrekt van de Drongengoedweg ter hoogte van het openbaar bestand 10c en loopt op de noordgrens van de private bestanden 101k-n. Uiteindelijk
komt deze buurtweg via een deel private weg uit op de Westvoordestraat.
Een buurtweg in de bestanden 101a en 101b is verlegd (en deels afgeschaft) voor de aanleg van de Urselseweg.
BOSPLAATS ONDERDALE
nr. 18: een belangrijke buurtweg die de bosplaats van zuid naar noord doorsnijdt. Deze
buurtweg is het verlengde van de Bogaertstraat. Deze buurtweg loopt dood op het vliegveld
van Ursel.
Boswegen
In het plangebied komen heel wat boswegen voor. Deze worden weergegeven op kaart 2.16a.

1.4.2

Statuut van de waterlopen

Door de bosplaatsen van het plangebied lopen een aantal al dan niet geklasseerde waterlopen
en ontspringen zelfs sommige waterlopen in het plangebied. De aanwezige waterlopen in het
plangebied zijn allen van 2de of 3de categorie, waarbij de bovenlopen tot de niet geklasseerde
waterlopen behoren. Zie kaart 2.6.
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Het gaat over volgende beken:
De Wagemakersbeek is een waterloop van 3de categorie in de bosplaats Onderdale en
loopt in oostelijke richting naar het Schipdonkkanaal.
Ter hoogte van bestand 12k ontstaat de Driesbeek (ook Gottebeek genoemd), een waterloop van 3de categorie en loopt in westelijke richting en mondt uiteindelijk uit in het kanaal
Gent-Oostende.
De Splenterbeek is een waterloop van 3de categorie en ontspringt net ten oosten van perceel 4 (Maldegemveld) in de bosplaats Drongengoed.
De Slabbaartsbeek ontspringt als niet geklasseerde waterloop in de bosplaats Drongengoed ter hoogte van perceel 9. Vervolgens stroomt deze beek onder de Drongengoedweg
en de N44 om als beek van tweede categorie, stromend rond de gemeente Knesselare, uiteindelijk het Kanaal Gent-Oostende te bereiken.
Een naamloze waterloop (3de categorie) ontspringt te Buisputten tussen bestanden 5d en
5e. Deze waterloop mondt uiteindelijk uit in de Ede.

1.5

Bestemming

1.5.1

Gewestplan

Zie de gewestplanbestemming op kaart 1.5.
Het grootste deel van de bosplaatsen Koningsbos, Ganzekleit, Pilkem, Onderdale, Papinglo
en Buisputten is gelegen in de bestemming natuurgebied. Enkele bestanden echter zijn gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het betreft meestal akkers en weilanden
gelegen in het plangebied. Toch bevat het beheerplan enkele bossen gelegen in zonevreemd
gebied zoals:
de bestanden 100a/b/d in de bosplaats Koningsbos.
het hakhoutbosje 103a in de bosplaats Pilkem.
de bestanden 8q en 107b in de bosplaats Drongengoed.
bestand 2b te Burkel.
Voor de bosplaats Drongengoed wordt grofweg een indeling gemaakt in bosgebied en natuurgebied. Bosgebied is voornamelijk terug te vinden in het westelijke en noordoostelijke deel van
het boscomplex. Het zuidelijke deel wordt ingekleurd als natuurgebied. Het recent verworven
bestand 4q wordt ingekleurd als militair gebied.
Te Burkel zijn de aanplanten (of spontane verbossingen) 1a, 1e en 1g ingekleurd als landschappelijk waardvol agrarisch gebied samen met de akkers en weilanden 1a, 1b, 1f en 1h. De
bestanden 1b-d zijn gelegen in ontginningsgebied met nabestemming bos.

1.5.2

Algemene en bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Er zijn geen BPA’s van toepassing binnen of in de directe omgeving van het plangebied.
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1.6

Beleidsplannen en –initiatieven en geldende reglementeringen

1.6.1

Beleidsplannen en –initiatieven

PLANNINGSPROCESSEN VOOR LANDBOUW, NATUUR EN BOS REGIO VELDGEBIED BRUGGE EN MEETJESLAND

De Vlaamse Regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur uit te voeren in twee fasen.
Het afbakeningsproces hield een ruimtelijke visie in voor iedere buitengebiedregio, overleg met
betrokkenen en het selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd.
De deelruimte Noordelijk Houtland omvat het veldgebied van het Drongengoed met omliggende
samenhangende landbouwgebieden. Het ruimtelijke beleid is erop gericht de landbouwgebieden
en bos- en heidecomplexen te versterken alsook het mozaïeklandschap. Het ruimtelijke beleid is
er tevens op gericht de belangrijke beekvalleien en waardevolle graslanden te behouden en te
versterken.
Volgende ruimtelijke concepten en de bijbehorende gebieden zijn relevant voor het plangebied
(bron: Min. Vlaamse Gemeenschap, 2006): behoud en versterken van kleine bos- en landschapselementen door stimulerende maatregelen.
Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden landbouw, grasland- en bosontwikkeling
Delen kunnen hoofdfunctie landbouw, natuur, bos en/of natuurverweving hebben. Afwisseling wordt behouden. Er wordt gestreefd naar behoud, opwaardering en herstel van bos-,
natuur- en landschapselementen. Lokaal en in eerste instantie op voor landbouw minder interessante gronden, is versterking van bos- en natuurwaarden mogelijk. Ruimte voor behoud en ontwikkeling van grondgebonden landbouw en glastuinbouw. Via stimulerende
maatregelen wordt het beheer ervan bevorderd en zoveel mogelijk afgestemd op de natuuren landschapswaarden.
43.6 Groot Burkel; 43.7 Verbinding Burkel – Drongengoed; 43.9 Omgeving Wagemakersbeek te Ursel.
Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren
Hoofdfunctie is park of bos. Behoud en versterking van historische bossen van cuesta van
Oedelem-Zomergem binnen het landschappelijke kader van de veldgebieden. Versterking
door bosuitbreiding en bosverbindingen. Er is aandacht voor landbouw en zijn functie als
beschermer van de open ruimte.
44.8 Drongengoedcomplex; 44.10 Koningsbos.

Behoud en versterking van zeer waardevolle complexen bos en heide
Hoofdfunctie is natuur. Er wordt gestreefd naar de ontwikkeling van het historische wastinelandschap. De realisatie van grotere meer aaneengesloten eenheden natuur is afweegbaar in functie van natuurkwaliteiten, historische kenmerken en belang en gaafheid. Behoud
en herstel van waardevolle kwel- en brongebieden, natuurlijk meanderende beken en waardevolle gradiëntsituaties. Zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd.
45.2 = 44.8 Drongengoedbos(complex).

Ontwikkeling van een samenhangend, hoogwaardig veldgebied
Behoud en verdere ontwikkeling als omvangrijk, hoogwaardig veldgebied met een mozaïek
van natuurkerngebieden, bossen, cultuurhistorische elementen en een verbrede, grondgebonden landbouw. Optimale landschapsecologische verweving. Ondersteuning van de uitbouw van een samenhangend toeristisch-recreatief netwerk. Waardevolle cultuurhistorische
erfgoedelementen worden behouden en opgewaardeerd. Actieve ontsnipperingsmaatregelen t.a.v. de N44.
47.1 Drongengoed en omgeving
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Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met herstel van het natuurlijk watersysteem
De hoofdfunctie is natuur. Ecologisch en hydrologisch opwaarderen van beekvalleien gericht op behoud en herstel van halfnatuurlijke graslanden. In aanliggende bos- en natuurcomplexen wordt gestreefd naar een ongeperceleerd halfopen valleilandschap.
48.4 Driesbeek.
Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden
De identiteit van de veldgebieden wordt behouden en waar mogelijk versterkt door herstel,
beheer of aanplant van kleine landschapselementen. Te behouden elementen zijn de historische bos- en parkgebieden, de ontginnings- en drevenstructuur, trage wegen, gave beekvalleien, waardevolle hoeves, gebieden met netwerk van kleine landschapselementen en
waardevolle gradiënten en overgangen gekoppeld aan structuurbepalende reliëfelementen.
51.3 Kallekesbos – Drongengoed bos – Keigatbos

Behoud en versterken van markante cuestaranden en dekzandrug
Behoud als herkenbare, structurerende reliëfcomponenten. Behoud en herstel via stimulerende maatregelen van lineaire perceelsrandbegroeiingen en kleine bos- en landschapselementen (gericht op versterken van de onderlinge connectiviteit) is wenselijk. In voor natuur
waardevolle gebieden worden ecologische processen en gradiënten die gekoppeld zijn aan
deze reliëfcomponenten behouden en versterkt.
52.2 Cuesta van Oedelem – Zomergem te Ursel

Landschappelijke opwaardering van beekvalleien en versterken van de verbindende ecologische functie
De herkenbaarheid van deze beken wordt behouden en waar mogelijk hersteld. Ruimtelijk
beleid is gericht op behoud van de hoofdfunctie waarin deze beken zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de verbindende natuurfunctie mee ondersteunt. Landschappelijke opwaardering
en versterking van de verbindende functie.
53.4 Ede; 53.6 Driesbeek; 53.8 Slabbaartsbeek; 53.12 Wagemakersbeek

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN (Provincie Oost-Vlaanderen 2004)
Onderdeel van het westelijk open ruimte gebied (p 254)
Betreffende natuur en landschap wordt volgend ruimtelijke principe gehanteerd: gebiedsgerichte
afstemming tussen landbouw, bos, natuur en recreatie op basis van de landschappelijke differentiatie. Tussen de gebiedsdelen worden onderlinge (ecologische) verbindingen gecreëerd.
Gewenste open ruimte structuur (p 322-325)
Algemeen wordt gesteld dat het gedifferentieerd open ruimte landschap dient behouden en versterkt. Gebiedsgericht betekent dit voor de cuesta van Oedelem:
Behoud en accentuering van de landschapwaarden in deze zandige gebieden (reliëfgradienten, kavelpatronen, bebossing, relictzones, …);
Uitbreiding van de natuurverbindingen in relatie tot de typische landschapskenmerken;
Verhoging mogelijkheden voor recreatief medegebruik van de bossen.
Gewenste landschappelijke structuur (p 327-349)
Structuurbepalend reliëfelement: Cuesta van Oedelem – Zomergem
hoogteverschillen moeten blijven bestaan, zichtbaar blijven en geaccentueerd worden;
De voet en flanken van heuvels en cuesta’s dienen maximaal van bebouwing gevrijwaard;
Het uitzicht naar hoogteverschillen dient maximaal behouden.
Boscomplexen: Boscomplex van Burkel – Drongengoed tot Zomergem.
Vrijwaren van het uitzicht;
Maximaal behoud;
Bij versterking of uitbreiding van boscomplexen wordt maximaal rekening gehouden met de
valorisatieperspectieven van reliëf en hydrografische elementen.
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Gewenste natuurlijke structuur (p 350-373)
De provincie selecteert de natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang en formuleert specifieke ontwikkelingsperspectieven.
Volgende natuurverbindingen worden geselecteerd in de omgeving van Drongengoed:
Nr.
1N2
1N3
1N5
2N14

Verbindingsgebied
Splenterbeekvallei
Knesselare
Ursel
Cuesta Ursel - Zomergem

Elementen die de verbinding schragen
Natte bosjes en graslanden
Knotbomenrijen, houtkanten, veldbosjes
Knotbomenrijen, houtkanten, veldbosjes
Verspreide veldbosjes

Verder wordt volgende ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang geselecteerd:
Nr.
1E2
1E5
2E3

Naam
Ede
Driesbeek
Wagemakersbeek

Elementen die de verbinding schragen
Aangepast beekprofiel, bomenrijen
Bosjes, aangepast profiel
Aangepast beekprofiel

Als prioritaire bosuitbreidingsgebieden worden onder meer omgeving van het Drongengoedbos
vooropgesteld.

1.6.2

Regionaal Landschap Meetjesland

Het plangebied valt binnen het Regionaal Landschap Meetjesland vzw. Het Regionaal Landschap is erkend sinds 1998. Het strekt zich uit over de gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke,
Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot, Lovendegem, Zomergem, Nevele en Knesselare. Het
Regionaal Landschap is een samenwerkingsverband tussen de provincie, gemeenten en plaatselijke natuur- en milieuverenigingen met als doel o.a. natuur- en landschapszorg in de regio te
bevorderen en zo bij te dragen tot de algemene streekontwikkeling. De werking van het RL
Meetjesland is toegespitst op vier terreinen: toerisme en recreatie, natuur- en milieueducatie,
natuur- en landschapszorg en landbouw.
Contact: Marktstraat 65, 9990 Maldegem – www.rlm.be

1.6.3

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord

De Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw heeft zijn werkingsgebied in het noorden van OostVlaanderen (23 gemeenten). De Bosgroep is een vereniging van boseigenaars met als doel hen
te ondersteunen bij het duurzaam beheren van hun bossen. De Bosgroep ondersteunt zowel
administratief als organisatorisch en uitvoerend. Boseigenaars kunnen voor een vrijblijvend en
gratis advies over het beheer van hun bos terecht bij de Bosgroep.
Contact: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent – www.bosgroepen.be

1.6.4

Gebieds- en ecosysteemvisies

Noodplan Intermediair Atlantische Heide in Vlaanderen (De Beelde, T., 2003)
Dit “noodplan” was een onderdeel van het Life-Natuurproject Intermediair Atlantsche Heide. Dit
project van Natuurpunt vzw werd in het kader van het Life-Natuurprogramma financieel ondersteund door de Europese Unie. Het project had als centrale doelstelling het behoud en het herontwikkelen van intermediaire heidehabitats in het Vlaams district (o.a veldgebied Maldegemveld met het Drongengoedbos).
Ontwerp-ecosysteemvisie: Potentieverkenning voor heiden en bossen in Zandig Vlaanderen (Palmaerts W. et al., 2004)
In opdracht van het toenmalige AMINAL – afdeling natuur (het huidige ANB) werd, als uitvoering
van het Milieubeleidsplan 1997-2001, een ecosysteemvisie uitgeschreven voor de heiden en
bossen van Zandig Vlaanderen. In deze studie worden potenties opgezocht op basis van abiotiek en vegetatietypering en er worden daarvan natuurtypen afgeleid. Verder wordt met kaartmateriaal de historische evolutie bos/heide weergegeven. Dit dient om toekomstige potenties op te
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sporen. Als laatste deel wordt een algemeen concept voor het studiegebied uitgewerkt omtrent
open plekken in het bos waar heide kan ontwikkelen.
Studie naar bos, natuur en recreatie in het complex Drongengoed
In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos werd voor het complex Drongengoed een
gebiedsvisie opgemaakt (Devlaeminck et al., 2008). In het kader van de opmaak van voorliggend uitgebreid bosbeheerplan werd deze gebiedsvisie geactualiseerd. Deze gebiedsvisie
maakt een synthese van de aanwezige natuurwaarden en het recreatieve medegebruik in het
complex. Deze visie bevat streefbeelden en inrichtingsscenario’s voor natuur, bos en landschap
en voor het recreatief medegebruik, voor de korte en lange termijn en dit in een ruime zone rond
het Drongengoed-Maldegemveld. De visie geeft tevens aan hoe op de korte termijn actieprogramma’s (beheerplannen, inrichting, andere juridische instrumenten, toegankelijkheidsplannen,
…) kunnen ontwikkeld worden.
De relevante gegevens vermeld in de gebiedsvisies met betrekking tot het plangebied worden in
voorliggend beheerplan verwerkt.
Gestroomlijnd landschap – natuurverbinding om en bij provinciale waterlopen
Het project ‘Gestroomlijnd Landschap’ is door de Provincie Oost-Vlaanderen opgestart om uitvoering te geven aan de natuurverbindingen gekoppeld aan het beheer van de waterlopen.
Momenteel wordt het project Splenterbeek-Ede uitgewerkt.
In het stroomgebied van de Ede staat het beperken van de schade door wateroverlast centraal.
Het centrale idee is water vasthouden waar het kan en water afvoeren waar het moet. Er werden reeds werken in dat verband uitgevoerd. Uit studie blijkt echter dat bijkomende maatregelen
nodig zijn om het gewenste veiligheidsniveau te bekomen. Het lokaal beschermen van woningen, het optimaliseren van de waterbergingscapaciteit van het bovenstrooms watersysteem en
het terug inschakelen van de natuurlijke overstromingsgebieden zullen noodzakelijk zijn.
In het stroomgebied van de Splenterbeek staat de verbetering van de habitatkwaliteit voorop.
Het bermpje kan als doelsoort naar voor worden geschoven. Het verbeteren van de structuurkwaliteit, het versterken van de relatie tussen de beek en haar vallei in combinatie met de maatregelen rond natuur en landschap en het halen van minstens de basismilieukwaliteitsnormen in
alle waterlopen zullen noodzakelijk zijn.

1.6.5

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het plangebied ligt in de gemeenten Maldegem en Knesselare. De goedgekeurde ruimtelijke
structuurplannen voor beide gemeenten worden hieronder bondig toegelicht.
GRS Knesselare
Gewenste recreatieve structuur
Recreatie binnen het Drongengoedbos moet mogelijk zijn maar blijft ondergeschikt aan de natuurfunctie: er dient bij de bevoegde instanties op aangedrongen om een oplossing te realiseren
voor de mobiliteitsproblematiek (parking en verkeersdrukte). Vanuit de gemeente wordt het
voorstel gedaan een aantal bovenlokale fietsroutes aan te duiden. Om een oost-west verbinding
te realiseren op het cuestagebied wordt geopteerd om de Oude Gentweg in ere te herstellen.
Gewenste natuurlijke structuur
De horecazaken kunnen behouden blijven en eventueel van bijkomende ondersteunende accommodatie voorzien worden. Dit evenwel in overeenstemming met de ecologische doelstellingen voor het gebied. De gebruiksmogelijkheden voor landbouw in deze prioritaire gebieden voor
natuur zullen dan ook beperkt blijven tot extensieve vormen.
Gewenste agrarische structuur
Verwevingsgebieden op lokaal niveau: Omgeving Onderdale-Wagemakersbeek: Het beleid is er
gericht op de verweving tussen de functies natuur en landbouw. De ruimtelijke ondersteuning
voor natuur houdt hier vooral stimulerende maatregelen in om de natuurwaarde te vergroten. De
ruimtelijke ondersteuning voor landbouw houdt begeleidende maatregelen in om natuur- en
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landschapsbeheer als volwaardige component (ook financieel) te beschouwen in de bedrijfsvoering. De gebieden worden bouwvrij gehouden.
Voorstel tot opname Drongengoed- en Keigatbossen in gewestelijk of provinciaal RUP
In verband met het agrarisch grondgebruik:
De landbouwgronden langs de zuidwestelijke flank van de Drongengoedbossen vormen een
ruimtelijk samenhangend geheel met de overige landbouwgebieden van de cuesta. Om de huidige landschappelijke en ecologische waarde van het gebied te behouden, wordt geopteerd
voor een aanduiding als natuurverwevingsgebied. De overige landbouwgronden vormen als het
ware enclaves in het natuurgebied. In deze enclaves zal het agrarisch grondgebruik beperkt
worden tot extensieve vormen. Ten einde de landbouwsector niet te treffen wordt er aangedrongen op een ruil van het aantal hectaren bosuitbreiding in agrarisch gebied met een evenredig
aantal hectaren landbouwgrond in natuurgebied.
In verband met de Drongengoedhoeve:
De Drongengoedhoeve wordt tot een bezoekerscentrum uitgebouwd. Er dient bij de betrokken
instanties op aangedrongen te worden om een oplossing te realiseren voor de mobiliteitsproblematiek.
In verband met speelzones:
De activiteit kan bestendigd worden binnen een daartoe afgebakend gebied mits het respecteren van randvoorwaarden.
GRS Maldegem
Gewenste structuur van de bosgordel
De 4 boskernen in de bosgordel versterken: het Drongengoedbos, het bosgebied van Burkel,
het Kapellebos en het bos van Buisputten.
Netwerk creëren tussen de verschillende groene polen
Een bosuitbreiding voor het herstel van verbinding tussen het bosgebied van Burkel en
Drongengoed. Er werd een zoekzone aangeduid van 60 ha. Er worden twee vingers
voorzien, namelijk in de Splenterbeekvallei en langs het ontginningsgebied. De gemeente dringt aan om het ontginningsgebied en een deel van het industriegebied ‘Groot
Burkelkalseide’ dat niet ingenomen is, op te nemen binnen de bosuitbreidingszone.
Het creëren van een ecologische verbinding tussen het Drongengoedbos, het bosgebied van Burkel en het Kapellebos via het behoud, herstel en uitbreiden van het drevenpatroon.
Via het stimuleren van het aanplanten van KLE kan een ecologische verbinding ontstaan tussen Drongengoedbos en het bos ‘Buisputten’.
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Figuur 1.3: Synthesekaart GRS Maldegem (Vansteelandt, 2005)

Gewenste open ruimtestructuur
Prioritaire gebieden voor natuur op lokaal niveau: Kapellebos, Bos ‘Hogenbrand’ en Bos ‘Buisputten’
Gewenste recreatieve structuur
Netwerkvorming ter stimulering van de toeristisch-recreatieve activiteiten en het recreatief medegebruik van de waardevolle open ruimte gebieden
Om aan de recreatieve structuur een meerwaarde te geven, is het noodzakelijk ze op te nemen
binnen een recreatief netwerk. Dit recreatief netwerk dient opgehangen te worden aan een aantal knooppunten, onder meer het natuur- en landschapsknooppunt Drongengoed.

1.7
1.7.1

Ligging in speciale beschermingszones
Habitatrichtlijngebied

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

Zie voor afbakening kaart 1.6.
Het grootste deel van het plangebied valt binnen de grenzen van het afgebakend Habitatrichtlijngebied BE2300005 ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Oostelijke deel’ (3.377 ha),
namelijk:
De bosplaatsen Drongengoed, Pilkem, Koningsbos en Ganzekleit vallen grotendeels binnen het deelgebied 1 ‘Drongengoed-Maldegemveld’ (totaal 864 ha).
Bestand 1a in de bosplaats Burkel ligt in het deelgebied 5 ‘Burkel-Kapelleboscomplex’ (totaal 205 ha). De andere bestanden van deze bosplaats vallen buiten het Habitatrichtlijngebied.
Alle bestanden in de bosplaats Buisputten en het overgrote (zuidelijke deel) van de bestanden te Onderdale vallen niet in Habitatrichtlijngebied.
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Voor het Habitatrichtlijngebied BE230005 werden de instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD)
opgesteld. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn weergegeven in het Rapport 16 (ANB, 14
febr 2011). De doelen in dit rapport werden momenteel enkel principieel (dus voorlopig)
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 15 juli 2011. Zie hoofdstuk 3 Beheerdoelstellingen
voor verdere bespreking S-IHD’s.
Het plangebied ligt voor 80,9% (of 394,7 ha) in Habitatrichtlijngebied.
In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’
zijn 13 habitattypes, waarvan 1 prioritair, van Bijlage I en 1 soort van Bijlage II van de
Habitatrichtlijn aanwezig (zie voor toelichting habitattypes, Decleer K. 2007). Daarnaast komt er nog
een habitattype (6230) voor in het plangebied dat niet is aangemeld. Het gaat om de volgende
14 habitattypes (de habitattypes, of relicten ervan, die in het plangebied zelf voorkomen, zijn in het vet en
grijs aangeduid):
Tabel 1.3: habitattypes en soorten voorkomend in het Habitatrichtlijngebied BE2300005

BE2300005 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Oostelijke deel’
Habitats
2310
2330
3130

Psammofiele heide met Calluna en Genista
Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen
Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorellaof Isoëtesvegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers
(Nanocyperetalia)

4010
4030
6230*

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of
Hydrocharition
Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
Droge Europese heide
Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden

6410

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

6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones

3150

6510
9120
9160
9190
91E0*

BWK-code

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis).
Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten rijk aan epifyten
(Ilici-Fagetum)
Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli
Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

ce, ceb
cg, cgb, cm
hn, hmo, hmm

hp*
qs, fs

qa

va, vc, vn, vo

Amfibieën
1166

Kamsalamander

Planten
1831

Drijvende waterweegbree

Vleermuizen (Bijlage III)
Gewone/Brandts’ vleermuis
Mopsvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Laatvlieger
Gewone dwergvleermuis / Ruige dwergvleermuis
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BE2300005 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Oostelijke deel’
Watervleermuis
Rosse vleermuis
Franjestaart

Het voorkomen van de verschillende habitattypes is weergegeven in Figuur 1.4.
In het plangebied komt op de drogere gronden gedomineerd door Beuk en Zomereik en zonder
voorjaarsflora het habitatype 9120 dominant voor. In de zuidelijke bosplaats Ganzekleit is het
habitattype 9160 met voorjaarsflora aanwezig. In enkele natte zones komt zeer beperkt het prioritair habitattype 91E0 voor.
Andere habitattypes als heide, heischrale graslanden, ruigtes en eutrofe plassen komen slechts
fragmentarisch voor.
De Kamsalamander wordt slechts waargenomen in een poel in het Koningsbos en in enkele
poelen net ten zuiden en oosten van de bosplaats Koningsbos.
Winterverblijfplaatsen voor vleermuizen zijn gekend onder het militair vliegveld te Ursel (zie verder bij bespreking fauna).
Volgende habitattypes zijn aanwezig in het plangebied:
Heidevegetaties
Habitattype 4030: Droge Europese heide
Drongengoed: droge heide komt fragmentarisch (totaal ± 8 ha heide in de open plekken en
recent beboste heideterreinen) voor in het plangebied. Beboste heide is terug te vinden in
het westelijke en centrale deel van het Drongengoed. Droge heide in de strikte zin is uitsluitend terug te vinden in bestand 7j aan de Drongengoedweg. De heide wordt hier in stand
gehouden door begrazing en maaien na de windval van 1990. Lokaal komt hier echter ook
overgangsvormen voor naar het habitattype 4010 (Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix).
Algemeen: droge heidevegetaties bestaan uit formaties van altijdgroene dwergstruiken, gedomineerd
door Struikhei. De aspectbepalende laag is vaak niet hoger dan 1 m. Plaatselijk kan boom- of
struikopslag van Grove den, Zomereik, Ruwe berk, Sporkehout, Brem of bramen aanwezig zijn. Deze
halfnatuurlijke vegetaties zijn van nature rijk aan mossen en korstmossen, vooral op oudere leeftijd als
de heidestruiken open vallen. De vegetatiestructuur en –samenstelling hangen sterk af van de voedselrijkdom van de bodem, het gevoerde beheer, de voorgeschiedenis en de ouderdom van de Struikhei

Halfnatuurlijke graslanden
Habitattype 6230*: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden
Drongengoed: de aanwezigheid van dit habitattype is beperkt tot enkele gemaaide percelen.
Het betreft delen van de bestanden 12m (Onderdale) en de zuidrand van 6g (Drongengoed).
Algemeen: heischrale graslanden zijn vegetaties op voedselarme, meestal zure, lemige zandbodems
waarin grassen als Borstelgras, Tandjesgras, Pijpenstrootje en struisgrassoorten domineren, maar
waarin kruiden en heidestruiken eveneens talrijk aanwezig kunnen zijn. In het plangebied komt zowel
het subtype van de ‘droge heischrale graslanden’ voor met kenmerkende soorten van de associatie
van Liggend walstro en Fijn schapegras (12m) als de vochtige variant met kenmerkende soorten van
de associatie van Liggend vleugeltjesbloem en Heidekartelblad (6g).

Habitattype 6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
Drongengoed: de aanwezigheid van dit habitattype is beperkt tot een deel van het bestand
gelegen aan het vliegveld te Onderdale (12e). De totale oppervlakte beslaat slechts 0,3 hectare.
Algemeen: De betreffende glanshavergraslanden (Arrhenatherion) komen in Vlaanderen meestal onder verarmde vorm voor. In wegbermen en landbouwhooilanden op zandige bodem vindt men gras-
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landen met o.a. Knoopkruid, Duizendblad, Gewone margriet en Gewone brunel. Het ontbreken van
kensoorten kan hier natuurlijk zijn en samenhangen met de voedselarme bodem (Decleer, 2007).

Eiken en/of (Haag-)Beukenbossen
Habitattype 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in
de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Drongengoed: dit habitat omvat het grootste deel van de bosbestanden (totaal 179 ha) van
het plangebied. Het merendeel van de bosbestanden met geen of weinig voorjaarsflora vallen onder het subtype van Zomereiken-Beukenbos. In de boomlaag is er dominantie van
Beuk of Zomereik, is de struiklaag weinig ontwikkeld en ontbreekt een kruidlaag of zijn bramen of Adelaarsvaren er dominant aanwezig.
Algemeen: deze beukenbossen komen voor op zure, droge tot min of meer vochtige minerale bodems.
De boomlaag van dit bostype kan gedomineerd worden door Eik als gevolg van het vroegere middelen hakhoutbeheer. Bij het ontbreken of extensiveren van het beheer kunnen Beuk en vaak ook Hulst
spontaan verjongen in deze bestanden. Ter hoogte van het plangebied komen er in deze bossen dan
vooral Beuk, Zomereik en Tamme kastanje en beperkter Berk en Lork voor. In de struiklaag komt
voornamelijk Wilde lijsterbes voor. Typische plantensoorten zijn Adelaarsvaren, Wilde kamperfoelie,
Dalkruid, Gladde witbol en op de voedselarmere standplaatsen ook Valse salie.

Habitattype 9160: Sub-Atlantische en midden-Europese
haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli.

wintereikenbossen

of

eiken-

Drongengoed: de bosbestanden die tot dit type behoren, zijn van het voedselarme subtype
‘Subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos’. Dit bostype komt alleen maar voor op het
cuestafront ter hoogte van de bosplaats Ganzekleit. Het omvat de volledige bestanden
102g, 102h en 102k en het grootste deel van bestand 13c met in het totaal een oppervlakte
van 5,8 ha. In grote delen is dit type matig tot goed ontwikkeld met verschillende kensoorten
in de boom- en struiklaag. In de kruidlaag is er in delen veel voorjaarsflora aanwezig van
voornamelijk Bosanemoon, Gele dovenetel en Grote muur. Wilde hyacint is in het plangebied afwezig
Algemeen: dit habitattype omvat de Eiken- en Beukenbossen met een goed ontwikkelde voorjaarsflora
op neutrale, matig voedselrijke leembodems met een goed ontwikkelde humuslaag. Er is dominantie
van Zomereik, Es of Beuk, aangevuld met Gladde iep en Zoete kers. Daarnaast komt veel Wijfjesvaren
voor, evenals Bosanemoon, en op vochtige plaatsen (niet in het plangebied) ook Daslook.

Valleibossen
Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Drongengoed: Het subtype oligotroof broekbos (Carici laevigatae - Alnetum) komt fragmentair voor in het valleigebied van de Driesbeek te Pilkem en omhelst een deel van bestand
14k. Berkenbroek (Sphagno-Betuletum) komt verder nog fragmentarisch voor in de bosplaats Drongengoed (o.a. in bestanden 4k en 6b).
In totaal is er 0,8 ha van dit habitattype aanwezig en zijn met uitzondering van bestand 14k
te Pilkem de subtypes bijzonder goed ontwikkeld met een goede abundantie van de verschillende kensoorten.
Algemeen: dit habitattype omvat Elzen-Essenbossen (Alno-Padion), Elzenbroekbossen (Alnion glutinosae) en Wilgenbossen (Salicion albae), die voornamelijk voorkomen op alluviale bodems langs rivieren en beken en in moerassige depressies. Er bestaan diverse subtypes, namelijk GoudveilEssenbos, beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos, zachthoutooibossen en Elzenbroekbossen.
Elzenbroekbossen komen voornamelijk voor op meer venige bodems, met vaak langdurige stagnerend oppervlaktewater of een sterke kweltoevoer. Typisch hiervoor is de afwisseling van open water,
moerasvegetatie en verspreide Zwarte elzen. De boomlaag bestaat ondermeer uit Zwarte els, Witte
els, Zachte berk, Es, Zwarte populier en diverse wilgensoorten. De samenstelling van de kruidlaag is
afhankelijk van de voedselrijkdom van het bestand. In eutrofe elzenbroeken wordt de ondergroei gedomineerd door soorten zoals Oeverzegge, Moeraszegge, Gele lis en Dotterbloem.
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Figuur 1.4: voorkomende habitats binnen SBZ in het plangebied (bron: ANB, S-IHD rapport 2010 )
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1.7.2

Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden

1.7.2.1

Vlaams Ecologisch Netwerk

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van het
VEN (B.S. 17/10/2003). De VEN-gebieden aangeduid in de eerste fase zijn allemaal gebieden die op het
gewestplan een groene bestemming hebben. Binnen het VEN kunnen gebiedsspecifieke reglementaire
maatregelen getroffen worden voor het behoud, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu. Deze worden opgenomen in een Natuurrichtplan dat in overleg met alle betrokkenen (o.a.
grondeigenaars) wordt opgesteld.

Zie voor afbakening kaart 1.6.
Een aanzienlijk deel (80% of 390 ha) van het plangebied valt binnen de afbakening van de VENgebieden “De Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem” (totaal 842 ha). De bosplaatsen die volledig gelegen zijn in het VEN-gebied zijn Koningsbos en Pilkem. De bosplaatsen
Onderdale en Drongengoed zijn grotendeels in VEN-gebied gelegen. De bosplaatsen Papinglo,
Burkel en Buisputten liggen niet in VEN-gebied.

1.7.2.2

Beschermd landschap en beschermd monument

Het beschermd landschap ‘Het Drongengoed’ is gelegen in de gelijknamige bosplaats en is beschermd sinds 1956 (KB 28 maart 1956). Dit beschermd landschap (54 ha) omvat niet alleen de
Drongengoedhoeve maar ook de private (weiden, boomgaard en bos) en openbare percelen
(gedeelten van percelen 7 en 9). Het beschermd landschap omvat tevens het beschermd monument ‘Drongengoedhoeve met bijgebouwen’ waarvan de hoeve, stallingen, de twee poortgebouwen, duiventoren, bakoven en omwalling deel van uitmaken. De afbakening is terug te vinden op kaart 1.6 en het KB is in bijlage 2 toegevoegd.

1.7.2.3

Aangeduide ankerplaats Maldegemveld

Door het MB van 18 juli 2011 wordt de ankerplaats ‘Maldegemveld’ definitief aangeduid als ankerplaats.
Het Besluit is weergegeven in bijlage 3.
Bij de opmaak van een RUP wordt de aangeduide ankerplaats een ‘erfgoedlandschap’.
Eigenaars, beheerders en gebruikers mogen het landschap in een erfgoedlandschap niet ontsieren, beschadigen of vernielen. Om dit in een goede staat te bewaren, zijn er soms instandhoudings- of onderhoudswerken nodig. Hiervoor kunnen er onderhouds- en landschapspremies
worden verstrekt.

1.7.2.4

Landschapsatlas

De verschillende elementen van de Landschapsatlas zijn weergegeven op kaart 1.7. Deze atlas
geeft een overzicht van de historisch gegroeide landschapskenmerken van bovenlokaal belang
met relictwaarde (de landschapsatlas wordt momenteel geactualiseerd). Er worden relicten en
ankerplaatsen onderscheiden. Een relict is een overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van
de toestand zoals die eertijds was. Concreet worden punt-, lijn- en vlakvormige relicten (= ‘relictzone’) onderscheiden. Sommige relicten van zeer verschillende aard vormen echter complexen
die historisch samen horen en dus best in hun samenhang benaderd worden, deze worden ondergebracht onder de categorie ‘ankerplaats’.
2

Ankerplaatsen zijn landschappelijk de meest waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Het
plangebied is bijna volledig gelegen in de Ankerplaats “Maldegemveld’ te Maldegem, Knes-

2

Deze ankerplaats werd voorheen aangeduid als de ankerplaatsen Drongengoedbos + Burkel, Kallekensbos en Koningsbos.
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selare, Zomergem en Beernem. Delen die niet gelegen zijn in deze afbakening zijn het
grootste deel van de bosplaats Burkel en de volledige bosplaats Buisputten.
Relictzones zijn gebieden met een hoge dichtheid aan zowel bouwkundige, landschappelijke als andere types relicten. Het plangebied is grotendeels gelegen in de omvangrijke relictzone ‘Westelijke deel van cuesta van Zomergem en Maldegemveld’ (R34007). Enkele bestanden van de bosplaats Koningsbos zijn gelegen in de relictzone ‘Open landschappen van
het straatdorpengebied’.
Puntrelicten binnen het plangebied worden alleen maar aangeduid ter hoogte van de Drongengoedhoeve.

1.7.2.5

Ecoregio

Het plangebied is volledig gelegen in de ecoregio van de cuesta’s. En meer specifiek in het
Zandig Maldegems cuestadistrict. De naam van dit district refereert naar de Formatie van
Maldegem die de Tertiaire geologie en geomorfologie bepaalt. In deze ecoregio komt stuwwater
voor daar waar een Tertiair kleiig substraat in het profiel voorkomt.

1.7.2.6

Natuurreservaten

In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn volgende reservaten gelegen (zie kaart
1.3):
Maldegemveld (erkend reservaat): in eigendom en beheer van Natuurpunt Beheer vzw
(130 ha) waarvan 81,5 ha als erkend reservaat. Het gebied wordt beheerd als een open bosen heidelandschap waarin de belangrijke intermediaire Atlantische heide in stand gehouden
wordt.
Torrebos: een bosje (3,3 ha) dat sinds 1998 in eigendom en beheer is van Natuurpunt Beheer vzw. Het is gelegen ten noorden van de Torredreef in het bosgebied Kapellebos aan de
westzijde van de N44. Het beheer is gericht op omvorming naar meer inheems loofhout en
herstel van een oude vlasrootput.

Samengevat
Het plangebied ‘Drongengoedbos’ bedraagt 487,8 ha, waarvan er 418 ha in eigendom is
van het Vlaams Gewest (ANB) en 69,8 ha privaat bos (12 private eigenaars) is.
Het plangebied bestaat uit 8 bosplaatsen met in totaal 254 bestanden.
Het plangebied ligt nagenoeg volledig in de bestemmingen bos- en natuurgebied.
Het plangebied ligt met uitzondering van de bosplaatsen Buisputten, Burkel en deel van
Onderdale nagenoeg volledig in Habitatrichtlijngebied. Zuurminnend ZomereikenBeukenbos is het meest voorkomende habitattype, het Eiken-Haagbeukenbos is beperkt
aanwezig. Van broekbos en heide zijn slechts relicten aanwezig. In het zuidelijk deel van
het gebied komt Kamsalamander voor.
De afbakening van Het Vlaams Ecologisch Netwerk ( VEN) valt grotendeels samen met het
Habitatrichtlijngebied, met uitzondering van de bosplaats Onderdale waar het VEN grotendeels buiten het Habitatrichtlijngebied is afgebakend.
De erfgoedwaarde van het plangebied is bijzonder groot: het volledige Drongengoedbos is
gelegen binnen de aangeduide ankerplaats ‘Maldegemveld’ en de omgeving rond de Drongengoedhoeve is een Beschermd landschap van 54 ha.
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2

Algemene beschrijving

2.1

Historisch overzicht

2.1.1

Evolutie van het bos- en landschapsbeeld

De evolutie van het bos- en landschapsbeeld wordt geschetst aan de hand van de volgende
kaarten:
de Ferraris kaart (1775) (zie kaart 2.1a);
Vandermaelen kaart (±1845) (zie kaart 2.1b)
Topografische kaarten (1861, 1884, 1911) (zie kaarten 2.1c, d en e);
Bosleeftijdkaart (zie kaart 2.2).
De verschillende ontginningsfases van het ‘Maldegemveld’ zijn als volgt te beschrijven (naar
Verhoeve, 2004 en dossier aanduiding ankerplaats ‘Maldegemveld’):
Een groot deel van het plangebied maakte deel uit van het middeleeuwse 'Maldgemvelt" (Cleppe et al, 1995). Het vroegere Maldegemveld vormde een aaneengesloten oppervlakte woeste
gronden, die zich duidelijk aftekende tussen Maldegem in het noorden en Knesselare - Ursel in
het zuiden.
De eerste ontginningsfase vond plaats voor 1240 en omvatte de omvorming van bos naar
'veld' of heide. Ongeveer duizend jaar geleden vonden in Vlaanderen immers grote ontbossingen plaats als gevolg van de sterke bevolkingsaangroei. Op plaatsen zoals het huidige Drongengoedgebied leidde deze ontbossing tot het ontstaan van woeste, onvruchtbare gronden, arm
aan bomen en struiken en gelegen buiten het eigenlijke landbouwareaal ("velden").
De combinatie van de aanwezigheid van een ondiepe, ondoorlaatbare kleilaag en zure zandgronden maakte de gronden ongeschikt voor landbouw. De gronden met een betere bodem waren bedekt met schraal grasland. Het geregelde afbranden, het afsteken van zoden ruwe humus
en het laten grazen van het vee boden het bos niet de kans om opnieuw te ontwikkelen.
Wanneer de menselijke invloed afnam, ontstond er op de natte gronden een opslag van els en
wilg, op de drogere gronden van Zomereik, Hazelaar, berk, enz. Zoals blijkt uit de kaart van bede
gin 18 eeuw (zie Figuur 2.1) was er in het Meetjesland weinig bos, maar is het zeer uitgestrekt
heideveld: het "Maldegemvelt" dominant aanwezig. Ook op kaarten van de 16de eeuw staat het
Maldegemveld al vermeld.
Een tweede ontginningsfase vond plaats van 1240 tot 1750. De eerste ontginningspogingen
van het Maldegemveld startten met de verkoop en schenking door Johanna van Constantinopel
van gemeenschappelijke of 'gemene' gronden aan onder andere de Norbertijnerabdij van Drongen, vandaar de naam Drongengoed. Onder impuls van deze abdij werd gepoogd om bos aan
te planten in functie van houtproductie en om landbouwgronden aan te leggen. De ontginning
bleek een moeilijke taak: de zware, drassige kleigronden waren moeilijk te bewerken. Voor 1750
was amper een zesde van de heide ontgonnen en in bos of akker omgezet. Ook ongunstige
economische en maatschappelijke evoluties lagen aan de basis van deze mislukking. De kaart
van de Ferraris (zie kaart 2.1a en uittreksel in Figuur 2.3) van eind 18de eeuw toont een heidegebied met een oppervlakte van ruim 5000 ha. Op deze kaart is het gehucht Papinglo vermeld
maar de Drongengoedhoeve nog niet, merk ook de talrijke vijvers (omgeving Burkel?).
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Figuur 2.1: uittreksel historische kaart van Frickx (1707) met omgrenzing van visiegebied Drongengoed

In de Oostenrijkse periode werd een gunstig landbouw- en bosbeleid gevoerd. Van 1750 tot
1800 vond de derde ontginningsfase plaats met herbebossing. Onder abt de Stoop (17401767) van de Norbertijnerabdij van Drongen groeide het Drongengoed uit tot het grootste bosexploitatiecentrum (700 ha) van Oost-Vlaanderen. Tijdens deze periode werd het landschap
grondig gewijzigd en kreeg het gebied zijn planmatige aanleg en huidige vorm met een dambordvormig drevenpatroon. De heide werd omgespit, sloten werden gegraven om natte delen te
ontwateren, dreven werden aangelegd en bomen werden aangeplant. Het veld werd in een
dambordvormig drevenpatroon tot een loofbos omgezet.
De bosbestanden werden toen voornamelijk als hakhout beheerd. Het periodiek openkappen
van de bosbestanden creëerde Iichtomstandigheden die het mogelijk maakten voor heideplanten om opnieuw te kiemen en zaden te produceren. Op deze manier bleven ze aanwezig in het
bos. Abt de Stoop richtte eveneens de huidige abdijhoeve op (voltooid in 1746). In 1798 werd
het Drongengoed verkocht en kwam het nooit meer terug in de handen van de kerkelijke overheid.
Papinglo en Burkel werden in een latere fase (midden 19e eeuw) wel van bos omgezet in akkerland. Dit is te verklaren door de iets beter bodemkundige omstandigheden. Tot het einde van de
19e eeuw was geen kunstmeststof voor handen die een ontginning van Drongengoed mogelijk
maakte.
Het duurde tot in de 18e eeuw vooraleer er weer min of meer sprake was van succesrijke ontginningen, voornamelijk vanuit de Drongengoedhoeve dan. Op de heidevelden graasde het vee
waarvan de mest verzameld werd om als mest op de akkers te gebruiken. Het steken van plaggen of zoden op de heide was een algemeen gebruik; deze werden gedroogd en als brandstof
gebruikt. De as ervan diende als meststof.
Op het eind van de 18e eeuw werden deze stukken naar naaldbos omgezet.
Drongengoedhoeve
Centraal in het Drongengoedbos ligt de voormalige abdijhoeve van de Norbertijnen van Drongen het "Drongengoed". De geschiedenis ervan gaat tot 1242 terug met de aankoop van 97 ha
heidegrond van het "Maldegemveld". Het oudste pachtcontract dateert van 1401 en maakt al
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van ontginningen gewag. De eerste ontginningshoeve, z.g. "d' Oude hofstede" bestond al voor
1400 en de namen van de verschillende pachters zijn gekend. De ontginning bleef echter beperkt o.m. door het marginale karakter van de gronden. Deze site is door de contouren van de
omwallingen nog zichtbaar in het landschap. Het Drongengoed werd wel de voornaamste leverancier van hout (aanwijzing voor aanwezigheid van bos) en vis (zie ook veldvijvers) voor de
abdij en het Gentse refugehuis. Daarnaast was waarschijnlijk de schapenhouderij er actief in
functie van de lakennijverheid in de middeleeuwen.
In 1563 werd een nieuw maar klein huis, vermoedelijk van leem en stro, gebouwd.
Pachtcontracten leren dat de gronden bestonden uit 'huizen, bossen, vijvers, meersen en akkers. De ontginningen zijn vrij snel gestart. Latere contracten leren dat de hoeve géén groot
succes was. Niet alle gronden werden ontgonnen. Later werden ook bossen en velden vermeld.
Bij het begin van de 17e eeuw bleven nog veel gronden onontgonnen. Uit de pachtcontracten
blijken de ontginningen achteruit te gaan en begin 18e wordt de hoeve als "geruïneerde hofstede" beschreven.
In Figuur 2.2 wordt een beschrijving gegeven van de wijzigingen van de bebouwing in de 18de
eeuw.
Figuur 2.2: verkavelingsplan van Drongengoed 1ste helft 18de eeuw (bron: landschapsinfocentrum)

de Ferrariskaart
de

Uit de Ferrariskaart blijkt dat eind 18 eeuw een uitgestrekt veldgebied (‘Maldegem Veldt –
Zwart Veldt’) aanwezig was tussen Burkel, Drongengoedhoeve en Papinglo (vooral op grondgebied Maldegem). Ten zuiden daarvan was er tussen Knesselare en Zomergem een zeer uitgestrekt boscomplex aanwezig. De verschillende bosplaatsen Drongengoed, Pilkem, Koningsbos,
Ganzekleit en ook de bossen aan Keigat waren nog een aangesloten bosgebied van bijna 2.000
ha. Het drevenpatroon in de omgeving van de Drongengoedhoeve is al duidelijk aanwezig.
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Figuur 2.3: uitsnede de Ferrariskaart (1770) met aanduiding van de Drongengoedhoeve – zie kaart 2.1a

De grote veldvijver (viskweekvijver van de Norbertijnen) dat op de kaart staat vermeld moet zich
waarschijnlijk in de buurt van bestand 3s hebben bevonden. De kleine open percelen vooral ten
oosten van de hoeve waren in gebruik als (tijdelijke) akkers.
Het advies van Onroerend erfgoed (2012/1) in verband met de veldvijvers in Maldegemveld is
weergegeven in bijlage 4. Onder punt 2.4.9 is er een verdere bespreking van de veldvijverrelicten in het plangebied.
De historische kaart in onderstaande figuur is een herwerkte de Ferrariskaart. Hier is het groot
boscomplex tussen Knesselare en Zomergem duidelijk weergegeven en zijn de Papinglohoeve
en Drongengoedhoeve opvallend aangeduid. Het Drongengoedbos had in de 18de eeuw het
toponiem ‘Willekens Vijvers Bosch’.
Figuur 2.4: uittreksel kaart van Chanlaire en Capitaine (1796) (= een herwerkte versie is van de Ferrariskaart)
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Vandermaelen
De Vandermaelenkaart geeft een nauwkeuriger beeld en de aanwezigheid van bos midden de
19de eeuw (zie kaart 2.1b). Het Maldegemveld is nagenoeg volledig ontgonnen ttz. bebost met
naaldhout. Hierdoor werd het omvangrijk boscomplex tussen Knesselare en Zomergem verder
uitgebreid. Het drevenpatroon in het Drongengoedbos maar ook in Burkel is reeds volledig voltooid.
Figuur 2.5: uitsnede Vandermaelenkaart met aanduiding van de bestanden (rood) – zie kaart 2.1b

MGI 1861 en 1884
Uit de militaire topografische kaart van rond 1861 (zie kaart 2.1c) blijkt dat er vrij veel is ontbost
en is het uitgestrekt boscomplex grotendeels uiteengevallen. Zo is er rond Burkel en Onderdale
heel wat bos verdwenen. In het plangebied waren de ontboste zones in gebruik als (tijdelijke)
akkers, meer permanente graslanden (groen) zijn aanwezig in de bestanden 3s, 3f-3x, 12a, 13c
en 108a. Hier wordt voor het eerst de toponiem ‘Drongen Goed’ vermeld.
Op de militaire topografische kaart van 1884 zijn er heel wat gebieden opnieuw bebost geworden. Bosplaats Burkel was nagenoeg volledig bebost, ook bosplaats Drongengoed is mits een
3-tal kleinere percelen volledig bos en aan bosplaats Onderdale zijn er tientallen hectaren opnieuw bebost. Ook in het Koningsbos is de westelijke helft voor het eerst sinds meer dan 100
jaar opnieuw bos.
Figuur 2.6: uitsnede van MGI 1861 – zie kaart 2.1c

Pagina 32 van 147

Figuur 2.7: uitsnede uit MGI 1884 – zie kaart 2.1d

MGI 1911
In vergelijking met de historische kaart van 1884 is er rond 1911 (zie kaart 2.1e) minder bos
aanwezig in en rond het Drongengoedbos. Vooral aan Onderdale en minder in Burkel is bos
verdwenen, binnen het plangebied echter blijft het bosareaal ongeveer gelijk.
Een van de weinige bestanden binnen het plangebied die sinds midden 19de eeuw permanent
open zijn gebleven is bestand 9g in bosplaats Drongengoed en bestand 13f in Ganzekleit.
Figuur 2.8: uitsnede uit MGI 1911 – zie kaart 2.1e

Over de impact van WOI en WOII op het bosareaal is weinig gekend maar tijdens WOII zullen
delen van het Koningsbos en Ganzekleit zijn ontbost voor de aanleg van een vliegveld (zie
Figuur 2.9). Enkele van de netboxen (zie zwarte halve cirkels) zijn nog terug te vinden in het Koningsbos. Ook in de zuidrand van Ganzekleit, onder meer in bestand 102b, wijzen de talrijke
taluds op de historische aanwezigheid van het vliegveld.
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Figuur 2.9: schets van het –verdwenen- vliegveld tijdens WOII ten zuiden van Koningsbos

Bosleeftijd
De bosleeftijd van het Drongengoedbos en omgeving is samenvattend weergegeven op kaart
2.2.
Hieruit blijkt dat percelen binnen het plangebied die bijna 250 jaar nagenoeg permanent bebost
zijn geweest (groen op kaart 2.2), zich bevinden rond de Drongengoedhoeve, in delen van de
bosplaats Pilkem, het oostelijk deel van Koningsbos en enkele percelen in Ganzekleit.

2.1.2

Evolutie van het eigendomsrecht

Sinds 1980 wordt door het Vlaams Gewest percelen in het Drongengoedbos aangekocht. In tabel is een overzicht gegeven van de verschillende aankopen (tot 2007) voor in totaal 357 ha.
Tussen 2008 en 2012 werd nog 61 ha aangekocht.
Tabel 2.4: overzicht aankopen ANB
Datum aankoopakte

totale opp. (ha)

07-mei-80

43,6635

43,6635

13-aug-81

0,0809

0,0809

27-jan-82

81,8395

81,8395

17-mrt-82

13,1855

13,1855

30-nov-83

1,9038

1,9038

18-dec-86

11,0797

11,0797

11-jun-87

6,6786

6,6786

17-apr-92

5,1846

5,1846

24-nov-97

112,9764

112,9764

26-nov-97

9,0197

9,0197

27-sep-99

2,7035

2,7035

24-jul-01

6,2739

6,2739

20-mrt-02

5,034

5,034

Burkelbos

Drongengoed

Koningsbos-Puttenbos
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2.2

26-nov-02

6,928

6,928

01-jul-03

4,3089

4,3089

20-jul-04

22,344

22-sep-04

2,0824

2,0824

17-nov-05

7,8292

7,8292

11-jul-06

0,8175

0,8175

14-nov-06

2,659

2,659

23-mrt-07

2,7101

2,7101

03-dec-07

7,6566

7,6566

22,344

Kenmerken van het vroeger beheer

Er zijn maar beperkt gegevens voorhanden van het vroeger beheer.
Zoals in het historisch overzicht beschreven, werd bij de ontginning van het veldgebied in de
18de eeuw een orthogonaal patroon van dreven aangelegd en werden er rabatten aangelegd
voor een betere ontwatering.
De vroegere kaptabellen en beschrijvende staten kunnen worden samengevat als:
Naaldhoutbestanden:
De bestanden zijn aangeplant in de periode 1937 tot 1950 met vooral na WOII een piek.
Van de meeste bestanden is de hoofdboomsoort Grove den of Lork. Sporadisch komen ook
bestanden met Douglas, Corsicaanse den, Fijnspar en Sitkaspar voor.
De omlooptijd bedroeg 6 jaar met een facultatieve dunning om de 3 jaar.
Loofhoutbestanden:
De bestanden zijn aangeplant in de periode 1927 tot 1944 en de meeste loofhoutbestanden
zijn ouder dan de naaldhoutbestanden.
Zomereik, Amerikaanse eik en Beuk zijn de hoofdboomsoorten van de bestanden.
De omlooptijd bedroeg 12 jaar met een facultatieve dunning om de 3 of 6 jaar.
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2.3

Beschrijving van de standplaats

2.3.1

Reliëf

Zie kaart 2.3.
De gemiddelde hoogte van het cuestafront bedraagt 25 m en de voet gemiddeld 10 m. Het
plangebied situeert zich tussen een hoogte van 10 à 30 m. De laagst gelegen gebieden liggen in
het noordwestelijk deel van de bosplaats Drongengoed en ter hoogte van de beekdepressies.
Lokaal komen ook ophogingen in het landschap voor: de Eeberg ligt op 28 m hoogte, de Papinglohoeve ligt op 23 m hoogte.
Het Drongengoed maakt deel uit van de cuesta van Oedelem - Zomergem. De asymmetrische
reliëfvorm vertoont een steilrand naar het zuiden (cuestafront) en een zacht afhellend gedeelte
in noordelijke richting. Op de topzone (tot 28 m) loopt de oude Gentweg van Oedelem tot Zomergem over de dorpskernen van Knesselare en Ursel. Ten zuiden van het cuestafront te Zomergem bevindt zich een westelijke uitloper van de Vlaamse Vallei die samenvalt met de depressie van de vroegere Hoogkale-Durme en waarin in de 17de eeuw de Brugse Vaart werd
aangelegd. De bosplaatsen Koningsbos en Ganzekleit liggen op de zuidrand van het
cuestafront.
Ter hoogte van het cuestafront komt voornamelijk een hellingsgraad van 0,5 tot 5% voor. Verspreid over het gebied komen een aantal hellingen voor met een hellingsgraad van meer dan
10%.
Onder meer op basis van de topografie, bodemtype en bodemgebruik wordt de erosiegevoeligheid van een gebied bepaald. De erosiegevoelige gebieden van het studiegebied situeren zich
voornamelijk langs het cuestafront en de noordelijke hoger gelegen rug (Ursel – Blakkeveld –
De Kampel).

Figuur 2.10: schematische voorstelling van een cuesta (naar Waumans en Geudens, 2009)

Figuur 2.11: ligging van het cuestafront (Waumans en Geudens, 2009)
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2.3.2

Bodem en geologie

2.3.2.1

Geologie

De geologische kaart van het plangebied en omgeving is weergegeven op kaart 2.4.
Het heuvelcomplex Oedelem-Zomergem-Adegem heeft een uitgesproken Tertiair reliëf, ontstaan door de erosiegevoeligheid van de verschillende lagen uit de Formatie van Maldegem. De
cuestarug is ontstaan op de overgang tussen het Lid van Asse ( zware, compacte klei, grijsgroen in
de diepte, geelachtig bruin gevlekt nabij de oppervlakte) en het Lid van Ursel. Ten zuiden van de
Formatie van Maldegem ligt een smalle strook fijne, kalkrijke, fossielhoudende zanden van de
Formatie van Aalter (Lid van Oedelem). Tijdens het Quartair werden door overheersende NWwinden niveo-eolische zanden aangevoerd en afgezet op het Tertiair erosie-oppervlak. De hellingen van deze cuesta vormden een moeilijk te overwinnen hindernis voor het zand. Een dunne
laag Pleistocene sedimenten (dekzanden) bedekt de cuestaheuvels. Tijdens het Laatglaciaal
had lokaal nog een hernieuwde eolische actie plaats. Het betreft uitsluitend lokale verplaatsingen van dekzand naar de valleien en de flanken van de cuestaheuvels, zodat kouters ontstonden waarvan de lengte-as getrouw de richting van het hydrografisch net volgt. De zandverstuivingen tijdens het Holoceen zijn van belang in en nabij de beekvalleien en de depressies. Verder komen daar alluviale sedimenten voor. Deze sedimenten zijn van sterk uiteenlopende textuur met zandleem en kleien langs de boven- en middenloop. Van deze tijd dateert ook de
veenvorming. Ten westen van Knesselare wordt de cuesta in twee verdeeld door een geul
waarin o.a. de Ede stroomt.

Figuur 2.12: vereenvoudigde geologische doorsnede (naar Waumans en Geudens, 2009)

De geologische opbouw van het gebied wordt afgeleid uit de informatie beschikbaar via Databank Ondergrond Vlaanderen. Hierbij geven de boorstaten in het plangebied en nabije omgeving een goed beeld van de geologische structuur van het gebied. Figuur 2.12 en Figuur 2.13
geven een (vereenvoudigde) geologische doorsnede van het gebied weer.
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Figuur 2.13: Gedetailleerd geologisch profiel (Bron: Verhoeven 2004)

De dikte van de Quartaire lagen vertoont een sterke variatie, namelijk van 1 tot meer dan 15 m
en bestaan hoofdzakelijk uit niveo-eolische afzettingen van het Weichseliaan. Op de meeste
plaatsen is het Quartaire dek dun of afwezig (dagzomende tertiaire lagen). In de Vlaamse Vallei
is het Quartaire dek echter meerdere meters dik en komen eveneens fluviatiel periglaciale afzettingen van het Weichseliaan, continentaal Eemiaan en continentaal alluvium van het Holoceen
voor.
De dagzomende Tertiaire lagen zijn subhorizontale, oorspronkelijk zwak naar het noorden hellende, mariene lagen. Ter hoogte van het studiegebied dagzomen deze lagen volgens een west
- oost oriëntatie, waarbij – van zuid naar noord – volgende lagen dagzomen (kaart 2.4):
Lid van Wemmel: grijs tot groen fijn zand, kleihoudend, glauconiethoudend;
Lid van Asse: groengrijze klei, zandhoudend, sterk glauconiethoudend, plaatselijk grof
glauconietzand ('bande noir');
Lid van Ursel: grijsblauwe tot blauwe klei;
Lid van Onderdale: donkergrijs tot grijsgroen fijn zand, pyrietconcreties, glauconiet- en
glimmerhoudend;
Lid van Zomergem: grijsblauwe klei;
Lid van Buisputten: donkergrijs fijn zand, glauconiet- en glimmerhoudend
Deze afwisseling van zand- en kleilagen weerspiegelt zich in de bodemvochtigheid van het gebied, weergegeven aan de hand van drainageklassen (kaart 2.6). Op de locaties waar lagen
zoals het Lid van Onderdijke, Lid van Zomergem, Lid van Asse en Lid van Ursel dagzomen komen nattere gronden voor. Daarnaast kan het voorkomen van kleilagen op geringe diepte zorgen voor stuwwatertafels. Ter hoogte van Drongengoed zorgen de kleien van Asse en Ursel
voor stuwwatertafels in de winter. Dit komt verder aan bod bij de bespreking van de grondwatertafel.

2.3.2.2

Bodemtextuur, -drainage en -profiel

De voorkomende bodemtypes zijn weergegeven op de kaart 2.5.
In het studiegebied komen overwegend matig natte tot natte lemig zandbodems voor alsook
matig natte tot natte licht zandleembodems. Het zand dat er voorkomt is echter in belangrijke
mate beïnvloed door een ondiep voorkomend substraat van tertiaire klei. Dit laatste wordt verklaard door de ligging van het studiegebied in de Vlaamse Zandstreek. Binnen de Vlaamse
Zandstreek kan men namelijk twee groepen zand- en leembodems onderscheiden (Palmaerts et
al. 2004):
bodems die ontwikkeld zijn in niveo-eolische afzettingen van de laatste ijstijd,
bodems waar deze dekzanden zeer dun zijn of ontbreken zodat de bodemvorming in
het tertiair substraat plaatsvindt of erdoor beïnvloed wordt.
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De bodems van de tweede groep behoren vooral tot de (lemig) zandige gronden op een zandig
of klei-zand substraat. De cuesta van Oedelem-Zomergem vormt een belangrijke zone waar
bodems van deze tweede groep voorkomt.
Daarnaast komen verspreid over het gebied kleiige tot zware kleiige bodems voor. De kleiige
bodems zijn enerzijds alluviale gronden die in de beekvalleien en depressies voorkomen en die
bestaan uit sterke, zeer gleyige en zelfs gereduceerde gronden op kleiig materiaal. Ter hoogte
van de cuesta (Pilkem en Onderdale) treft men bodems aan waar het kleiig tertiair substraat
dagzoomt. Deze gronden zijn eveneens sterk gleyig. Een belangrijk aandeel kleiig materiaal is
tevens terug te vinden in de bosplaatsen Koningsbos en Ganzekleit.
De vochttoestand (kaart 2.6) van de bodem wordt in sterke mate beïnvloed door de aanwezigheid van een kleilaag op geringe diepte. Wanneer gronden relatief hoog gelegen zijn, zoals de
cuestarug, zorgt de aanwezigheid van deze ondiepe, ondoordringbare laag ervoor dat er een
stuwwatertafel ontstaat.

2.3.3

Hydrografie en hydrologie

2.3.3.1

Oppervlaktewater

Zie kaart 2.6.
Het westelijke en centrale gedeelte van het plangebied behoren tot het Bekken van de Brugse
polders, meer specifiek tot de VHA-zones:
‘Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal van monding vaart van Eeklo (excl) tot monding van de Ede (excl)’;
‘Kanaal Gent-Oostende van Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal (excl) tot monding Bornebeek’.
Deze VHA-zones behoren respectievelijk tot het deelbekken van de Ede en het deelbekken van
de Brugse Vaart.
Het oostelijke gedeelte van het studiegebied (grootste deel van Onderdale) behoort tot het Bekken van de Gentse kanalen, meer specifiek tot de VHA-zone ‘Afleidingskanaal van de
Leie/Schipdonkkanaal van Kanaal van Gent-Oostende (excl) tot monding vaart van Eeklo (excl)’. Deze zone behoort tot het deelbekken van de Burggravenstroom.
Deze indeling geeft meteen weer hoe de afwatering van het gebied verloopt:
In het centraal gedeelte en het noorden verloopt de afwatering naar het Afleidingskanaal
van de Leie/Schipdonkkanaal (tot monding van Ede);
Het zuiden van het studiegebied watert af naar het Kanaal van Gent-Oostende (tot Bornebeek); de waterlopen ten noorden van het kanaal ontspringen op de cuesta OedelemZomergem;
In het oosten verloopt de afwatering naar het Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal
(tussen het kanaal van Gent-Oostende en de monding van de vaart van Eeklo).
Waterlopen die in het plangebied van belang zijn:
de

De Wagemakersbeek (3 categorie) te Onderdale loopt van west naar oost op de zuidgrens van 12b en door bestand 12k.
Vanaf bestand 12a loopt de Driesbeek/Gottebeek genoemd. De beek komt de bosplaats
Pilkem binnen en loopt tussen de bestanden 14k en 14l en loopt zo verder langs de noordrand van bestand 100q en langs de zuidrand van bestanden 101d/e en 101i/j. Uiteindelijk
de
buigt de beek af naar het zuiden (2 categorie) om uiteindelijk uit te monden in het Kanaal
Gent-Oostende.
de

De Splenterbeek (3 categorie) ontspringt net ten oosten van perceel 4 (Maldegemveld) in
de bosplaats Drongengoed. Deze beek loopt door de percelen 3 en 4 om uiteindelijk het bos
aan de westkant te verlaten.
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De Slabbaartsbeek (2de categorie) ontspringt in de bosplaats Drongengoed ter hoogte van
bestand 7p. Vervolgens stroomt deze beek onder de Drongengoedweg en de N44, rond de
gemeente Knesselare, richting het Kanaal Gent-Oostende om daar uit te monden.
De waterloop Ede (3de categorie) ontspringt op de noordrand van het vliegveld, nabij bestand 8f en loopt in noordelijke richting tot aan het Afleidingskanaal van de Leie.
Een naamloze waterloop (3de categorie) ontspringt te Buisputten tussen bestanden 5d en
5e. Deze waterloop mondt uit in de Ede.
Ter hoogte van de bosplaats Drongengoed werden enkele beekjes uitgediept en rechtgetrokken. Daarbij kwam een heel netwek van sloten tot stand om de moeilijk draineerbare grond toch
rendabel te maken. In grote delen van het Drongengoedbos werden rabatten aangelegd.

foto’s: verschillende bestanden in het Drongengoed hebben langs hun randen diep uitgegraven greppels (links). Dit
veroorzaakt een sterke verdroging van de standplaats. Rabattenstructuren (rechts) komen bijna in alle beukenbestanden van het Drongengoed voor.

Luchtfoto van omgeving Drongengoedlhoeve met duidelijke rabatstructuur in bestanden 9b en 9l

Binnen het plangebied zijn er twee vaste waterkwaliteitsmeetpunten. Een op de Gottebeek ( punt
769385) ter hoogte van bestand 14k/l te Pilkem en één op de op de Splenterbeek (punt 764700)
ter hoogte van de N44 (Drongengoed). Recente meetgegevens zijn hier echter niet voorhanden.
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Wel is er een meetpunt buiten het plangebied op de Slabbaartbeek ter hoogte van de Schapersbosstraat. De waterkwaliteit is hier van de categorie ‘verontreinigd’.
Watertoets
Binnen het plangebied zijn er geen recent overstroomde gebieden aanwezig (zie kaart 2.6).

2.3.3.2

Grondwater

De Vlaamse vallei wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van permanent grondwater op geringe diepte, tussen 0 en 3 m. Ter hoogte van de valleigronden is de invloed van het grondwater
het sterkst. Op de hoger gelegen gronden van de cuesta kan door de aanwezigheid van een
ondoordringbare kleilaag (tijdelijk) stuwwater voorkomen.

Figuur 2.14: permanent grondwater en tijdelijk stuwwater in de bodem (bron: Ameryckx 1968 in Palmaerts
et al. 2004)

Grondwatermeetpunten (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, grondwatermeetnet) binnen het
plangebied zijn te vinden in bosplaats Burkel (Grote Nieuwhofdreef), bestand 4q in het Drongengoed, te Maldegemveld en aan de startbaan te Onderdale ter hoogte van bestand 12l. In het
berkenbroekbos in bestand 4k is door het INBO een peilbuis geplaatst, zie verder.
Volgens de waarnemingen van het grondwatermeetnet (bron: DOV) kan worden vastgesteld:
er komt een relatief ondiepe grondwatertafel voor, die schommelt rond de 1m onder maaiveld;
op nagenoeg alle meetpunten komt de grondwatertafel minstens één keer per jaar boven de
1m (d.w.z. minder diep) te liggen;
De grondwatertafel is vrijwel nooit dieper dan 2m beneden maaiveld.
In Figuur 2.15 is het grondwaterpeil van een peilbuis in de bosplaats Burkel weergegeven voor
de periode januari 2004 tot januari 2011 (bron: DOV).

foto: peilbuis in berkenbroek 4k
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Figuur 2.15: grondwaterschommeling te Burkel (merk de sterke daling tijdens de warme zomer 2009) (bron: DOV)

Voor de grondwaterkwaliteit wordt eveneens gebruik gemaakt van de gegevens beschikbaar
via het grondwatermeetnet. De meetgegevens lopen over de periode 2004-2006 (Maldegemveld) en 2008-2010 (Burkel). Meestal wordt er per meetpunt op verschillende dieptes gemeten.
De meetgegevens worden vergeleken met de opgelegde normen voor grondwater 3 en dit voor
de elementen Al, Ca, K, Mg, Na, NH4, NO2, NO3 en SO44.
Er wordt voornamelijk een overschrijding vastgesteld van de elementen Kalium (K) en mindere
mate van Aluminium (Al). Voor de elementen Ca en Mg wordt nergens een overschrijding van
de norm vastgesteld. Er wordt een dalende trend vastgesteld.
De meetgegevens voor de 2 meetpunten centraal in het studiegebied (Maldegemveld en bestand 4q) nemen binnen de periode 2004-2006 steeds een lagere waarde aan dan de vooropgestelde richtnormen voor grondwater.
De hoge concentratie aan K en Al kan afkomstig zijn van de geologische samenstelling van de
ondergrond. Glauconiethoudende bodems kenmerken zich door een hoge aanwezigheid van K
en/of Na, Fe, Mg en Al.
Peilbuizen berkenbroek
In het westelijk deel van bosplaats Drongengoed zijn er door het INBO 3 peilbuizen geplaatst,
namelijk 1 peilbuis in bestand 4k en 2 peilbuizen in de westelijke helft van bestand 4q. Deze
peilbuizen worden sinds augustus 2003 maandelijks opgemeten (E. Vanaelst). De resultaten
van deze opmetingen zijn weergegeven in Figuur 2.16. Het zijn echter enkel ruwe data die zijn
weergegeven zodat onderlinge vergelijkingen niet mogelijk zijn. Wel zijn er trends waar te nemen, namelijk dat de schommelingen tussen zomer- en winterpeil in peilbuis 3 (nabij berkenbroek) ca. 0,5 m bedragen, bij de zuidelijkere peilbuizen is die schommeling wat minder maar
zijn de pieken na hevige regenval een stuk hoger.

3

Voor de kwaliteit van het grondwater zijn enerzijds maximaal toegelaten concentraties (MTC) opgelegd; anderzijds zijn
ook richtnormen (RN) vooropgesteld; deze laatste zijn nooit hoger dan de MTC.
4
Deze elementen werden geselecteerd op basis van beschikbaarheid van meetgegevens en aanwezigheid van een
norm voor de grondwaterkwaliteit.
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Figuur 2.16: grondwaterschommeling (2003-2012) van peilbuizen omgeving berkenbroek

In het plangebied zijn geen beschermingszones of waterwingebieden aanwezig.

Samengevat
Het plangebied ‘Drongengoedbos’ ligt op een cuesta waarvan het cuestafront (steilrand)
langs de zuidrand van het plangebied loopt.
De bodems in het plangebied bestaan vooral uit natte zandleembodems. In het zuidelijk
deel komen ook kleibodems voor. Sowieso is er over grote delen ondiep een kleilaag aanwezig.
Er ontspringen in en rond het plangebied een drietal belangrijkere beken. Kenmerkend voor
het gebied is de aanwezigheid van een stuwwatertafel.
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2.4

Beschrijving van het biotisch milieu

2.4.1

Bestandenkaart

Er zijn in het plangebied 8 bosplaatsen en 254 (bos)bestanden onderscheiden met een gemiddelde bestandsoppervlakte van 1,89 ha. De buitengrenzen van de openbare bestanden zijn allen gelegen op de kadastrale omgrenzing. Uitzondering werd gemaakt voor enkele private bestanden in de bosplaats Pilkem en Ganzekleit waarbij eerder fysieke grenzen werden gebruikt.
De kadastrale grenzen bleken hier niet te kloppen met de realiteit. De bestandsnummering voor
de bestanden van ANB is behouden gebleven, mits kleine wijzigingen. Er werd een nieuwe perceelsnummering gegeven aan de pas verworven bestanden van ANB ten oosten van de Drongengoedweg (Pilkem).
Voor de private eigenaars werd een nieuwe bestandsnummering opgesteld waarbij elke eigenaar een apart perceelsnummer kreeg, beginnend van 100.
209 van de 254 bestanden bestaan uit bos (inclusief aanplanten en spontane verbossingen), de
overige bestanden zijn akkers (7 bestanden), 2 boomgaarden (aan de Drongengoedhoeve en
de zaadboomgaard te Burkel), een gracht (rond de Drongengoedhoeve), graslanden (28 bestanden), een heideperceel aan de Drongengoedweg, kapvlaktes (3 bestanden) en ruigtes (3
bestanden).
In totaal bestaat ongeveer 82% (400 ha) van het plangebied uit bos.
De bestandenkaart is weergegeven op kaarten 2.7a, b en c en op de kaarten 2.8a, b en c zijn
de bestanden verder ingedeeld naar hoofdboomsoort.
Een overzicht van de bestanden met weergave van de bestandskenmerken is weergegeven in
Bijlage 4. Ook in de databank Bosbeheerpakket zijn de gegevens met betrekking tot de algemene kenmerken op te vragen.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende bosplaatsen in het plangebied van
zuid naar noord.
GANZEKLEIT
Deze bosplaats (24,5 ha – 19 bestanden) is samen met de bosplaats Koningsbos gelegen ten zuiden van de Urselseweg. De bosbestanden bestaan hoofdzakelijk uit Zomereik met een belangrijke bijmenging van cultuurpopulier en (lokaal) Gewone es op de lager gelegen gronden. Amerikaanse eik neemt een belangrijk aandeel in, in enkele private bestanden. Verder komen er enkele graslanden voor die zijn ingezaaid met raaigras en een ruigte. Door de aflopende gradiënt
zijn er enkele waardevolle laaggelegen zones aanwezig met een belangrijk aandeel van voorjaarsbloeiers zoals: Bosanemoon, Gele dovenetel en Muskuskruid. De bosranden bevatten autochtoon materiaal met oude hakhoutstoven van Gewone es maar ook van Zomereik en Haagbeuk.
KONINGSBOS
De bestanden (19 ha – 11 bestanden) in deze bosplaats bestaan hoofdzakelijk uit homogene Zomereikbestanden. De kruidlaag wordt grotendeels gedomineerd door bramen. Alleen op de lager gelegen gronden komt er vrij veel voorjaarsflora voor met onder meer Bosanemoon. Kamsalamander is aanwezig in de aanwezige bospoel ter hoogte van de doorgangsweg. Deze bosplaats is niet toegankelijk (buiten de centrale weg). Vrijwel alle bospaden zijn sterk verruigd.
Sluikafval in de bosranden is hier een frequent voorkomend probleem.
PILKEM
Deze bosplaats (51,5 ha – 47 bestanden) bestaat voor een groot deel uit naaldhoutbestanden van
Hybride lork en Grove den. Verder komt er ook een belangrijk aandeel Amerikaanse eik en Zomereik voor. In de private bestanden kan Amerikaanse vogelkers nogal eens dominant optreden. Een waardevolle natte zone komt voor langs de Drongengoedweg ter hoogte van de kapvlaktes in bestanden 100j en 100n. Ook komt hier een kleine waardevolle poel voor. Enkele be-
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standen hebben waardevolle vegetaties met soorten als Koningsvaren, Dalkruid, Klein glidkruid
en Bleke zegge. Belangrijk is het voorkomen van verschillende Geoorde wilgen in de bosranden
en van een hybride Bosroos in bestand 100r. In enkele bosbestanden komen koepelnesten van
Kale rode bosmier voor.
ONDERDALE
Een groot deel van de bestanden (52,7 ha – 21 bestanden) bestaat uit jonge aanplanten en graslanden. Ecologisch waardevolle graslanden zijn terug te vinden langs de startbaan (12e) en in
bestand 12l. Bijzonder is ook het voorkomen van bosbegrazing door runderen in bestand 12k
wat leidt tot een wastine-achtig landschap. Verder komen er nog waardevolle poelen voor in
bestanden 12i en 12j. Heischrale paadjes met Tweenervige zegge, Struikhei en Tormentil liggen
in de bestanden 12m-o. In dit deelgebied komen ook zomereiken- en knotwilgenrijen voor als
perceelsscheiding.
DRONGENGOED
Deze bosplaats is de grootste bosplaats van het plangebied (305,7 ha – 139 bestanden). De bestanden worden hoofdzakelijk gedomineerd door Grove den, Hybride lork, Zomereik of Beuk.
Vooral in de noordelijke helft zijn de bestanden voormalige heischrale veldgebieden waardoor
de kruidlaag wordt gedomineerd door Pijpenstrootje aangevuld met Struikheide, Dopheide en
Tormentil. Veel paden in het westelijke deel van bosplaats bevatten heischrale elementen met
soorten als Klein glidkruid, Liggende vleugeltjesbloem, Gaspeldoorn, Tweenervige zegge, Blauwe zegge, Trekrus…. Dit deelgebied bevat ook veel (heischrale) dreven van voornamelijk Zomereik en Beuk. Verder komen enkele goed gestructureerde poelen voor zoals in bestand 7d.
Aaneengesloten heide is alleen maar terug te vinden in bestand 7j of op kapvlaktes zoals in bestand 4p. Deze bosplaats omvat ook het Beschermd landschap ‘Het Drongengoed’. Verder komen er in deze bosplaats verschillende wei- en hooilanden voor.
BURKEL
Deze bosplaats (25 ha – 11 bestanden) bestaat hoofdzakelijk uit jonge aanplanten, weilanden,
een zaadboomgaard van Fladderiep en twee bosbestanden. Bestand 1c is ecologisch waardevol als moerasbosje met dominantie van wilg.
BUISPUTTEN
Deze bosplaats (8,6 ha – 5 bestanden) bestaat uit een jonge aanplant (5a), een akker (5e) en drie
bosbestanden die voornamelijk uit naaldhout en berk bestaan. Een deel van de bermen zijn vrij
schraal maar vallen buiten het plangebied.
PAPINGLO
Deze bosplaats aan de Papinglohoeve bestaat slechts uit één bestand (1,02 ha). Dit waardevolle ferrarisbosje bestaat hoofdzakelijk uit Zomereik met een neven/onderetage van haagbeukenhakhout. In de rand komt wilde Mispel voor en de kruidlaag wordt lokaal gedomineerd door
Bosanemoon.

2.4.2

Bestandsbeschrijving en dendrometische gegevens

De oppervlakte van niet-bosbestanden (permanente open plek en water) werd in de bosbouw5
databank aan 0,0001 ha gelijkgesteld zodat betekenisvolle uitspraken kunnen bekomen worden op niveau van het plangebied. Concreet betekent dit dat onderstaande cijfers en grafieken
(uitgezonderd deel over de bestandstypen) betrekking hebben op het volledige plangebied met uitzondering van de graslanden in eigendom van het ANB, de waterpartij rond de Drongengoedhoeve en het heideterrein aan de Drongengoedweg (7j). Alle berekende waarden onder deze
paragraaf hebben enkel betrekking tot de beboste of de te bebossen percelen.

5

Bij het berekenen van de parameters worden alle bestanden in rekening gebracht, ook open plekken en water.
Hierdoor treedt onderschatting op bij de cijfers van het gemiddeld bosbestand. Dit kan men oplossen door deze
bestanden een oppervlakte te geven van 0,0001 ha, dit geldt niet voor kapvlaktes (TB) of jonge aanplanten.
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2.4.2.1

Bestandskenmerken

Bestandstypen
Het grootste deel van de bosplaatsen in het plangebied (45%) worden ingenomen door loofhoutbestanden. Het grote aandeel homogene loofhoutbestanden bestaande uit Zomereik valt
duidelijk op.
Ongeveer een 21% van het plangebied bestaat uit homogene naaldhoutaanplanten van voornamelijk Grove den en Lork (minder Corsicaanse den). Deze bestanden bevinden zich voornamelijk in de bosplaatsen Pilkem, Drongengoed en Buisputten.
Ongeveer 15% wordt gedomineerd door naaldhout of loofhout met bijmenging van beiden. Bijmenging in de naaldhoutbestanden bestaat hoofdzakelijk uit spontane verjonging van Berk of
Zomereik. De bijmenging in de loofhoutbestanden bestaat voornamelijk uit naaldhout van vroegere aanplanten waarbij, door dunning, het aandeel loofhout de bovenhand heeft.
Het aandeel open plekken (13%) op bestandsniveau (een bestand wordt volledig meegerekend, dus
aandeel ligt in werkelijkheid wat lager) is aanzienlijk. Ze bestaan voornamelijk uit (verpachte) weilanden en (minder) akkers en vallen dus buiten het eigenlijke bos. Open plekken in de bossfeer
zijn er nagenoeg niet aanwezig (1%).
De spontaan verbossende open plekken, kaalslagen en percelen die in de zeer nabije toekomst
met zekerheid worden bebost worden onder te bepalen oppervlakte gerekend. Deze oppervlakte beslaat ongeveer 4,6%.
Tabel 2.5: verdeling van de bosbestandtypes binnen het plangebied Drongengoedbos
Bestandstype
NH

Oppervlakte (ha)

Rel. opp. (%)

naaldhout (+80%)

104,47

21,4 %

LH

loofhout (+80%)

225,01

45,0 %

L+N

loofhout (50-80%) + naaldhout

29,95

6,1 %

N+L

naaldhout (50-80%) + loofhout

44,29

9,1 %

pOp

huidige open plekken

61,65

12,6 %

Wa

water

0,65

0,1 %

TB

te bepalen

21,62

4,6 %

Grafiek 2.1: verdeling van de verschillende bestandstypen
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Leeftijd
Ongeveer 17% van de bosoppervlakte heeft een bosleeftijd jonger dan 20 jaar. Het betreft
hoofdzakelijk bosaanplanten in de bosplaats Drongengoed, Burkel, Onderdale en Buisputten.
Ook enkele spontane verbossingen vallen hieronder.
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De meeste naaldhoutaanplanten zijn tussen de 40 en de 80 jaar oud. De oudste dateren van
1940 in de bosplaats Drongengoed. Verschillende (homogene) Zomereiken- en Amerikaanse
eikenbestanden in de bosplaatsen Pilkem en Drongengoed zijn tevens tussen de 40 en 80 jaar
oud.
Slechts een beperkt deel (12%) is homogeen en ouder dan 80 jaar. Het betreft vooral homogene beukenbestanden in de bosplaats Drongengoed en homogene zomereikenbestanden in de
bosplaatsen Ganzekleit en Koningsbos (ook enkele bestanden in de bosplaats Drongengoed).
De meeste ongelijkjarige bestanden hebben in de hoofdetage veel bomen die minstens 80 jaar
oud zijn. Deze bestanden hebben een groot aandeel van spontaan ingezaaide soorten. Soms
betreft het ook (oudere) naaldhoutaanplanten in de bosplaatsen Pilkem en Drongengoed waarbij
de spontaan ingezaaide soorten in de hoofdetage zijn doorgedrongen.
Bestanden met tweevoudig hooghout (leeftijd bepaald door boven- en nevenetage) (5,2%) bestaan meestal uit groepsgewijze menging van soorten die op verschillende tijdstippen zijn aangeplant. Soms zijn het ook naaldhoutaanplanten waarbij de nevenetage uitsluitend wordt ingenomen door één soort (hoofdzakelijk berk).
Tabel 2.6: globale leeftijd van de bosbestanden
Leeftijdsopbouw

Oppervlakte (ha)

Rel. opp. (%)
16,6 %

1-20 jaar

67,16

21-40 jaar

22,81

5,6 %

41-60 jaar

67,79

16,7 %

61-80 jaar

86,56

21,4 %
7,9 %

81-100 jaar

31,87

101-120 jaar

16,18

4,0 %

Ongelijkjarig

91,60

22,6 %

Tweevoudig hooghout

21,07

5,2 %

Grafiek 2.2: verdeling van de leeftijdscategorieën

5,2%
16,6%
1-20 jaar
22,6%
5,6%

21-40 jaar
41-60 jaar
61-80 jaar
81-100 jaar

4,0%

16,7%

101-120 jaar
Ongelijkjarig
Tweevoudig hooghout

7,9%
21,4%

Sluitingsgraad
Het overgrote deel van de bestanden heeft een hoge sluitingsgraad (>75%). De bestanden met
een gemiddelde sluitingsgraad (50-75%) zijn meestal recent gedunde bestanden. Ook zijn verschillende Grove dennenbestanden minder gesloten. De bestanden met een lage sluitingsgraad
(<50 %) zijn meestal jonge of iets oudere aanplanten. Hierin zitten ook de kapvlaktes en de te
bebossen oppervlaktes.
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Tabel 2.7: verdeling van de sluitingsgraad binnen het plangebied
Sluitingsgraad

Oppervlakte (ha)

Rel. opp. (%)
7,71 %

< 25 %

32,8

25 % - 50 %

21,1

4,96 %

50% - 75%

45,7

10,74 %

> 75 %

326

76,6 %

Grafiek 2.3: verdeling van de sluitingsgraad
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Bedrijfsvorm
Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is de dominante bedrijfsvorm die wordt
toegepast in de bosbestanden (94,6% van de totale oppervlakte).
Bestanden 103a (Pilkem) en 6a (Drongengoed) worden als hakhout geëxploiteerd. Bestand
103a bevat een groepsgewijze menging van voornamelijk Gewone esdoorn en Tamme kastanje
die in kleine houwen wordt afgezet. Bestand 6a is een hakhoutbestand van Amerikaanse eik.
In de bestanden 100k (Pilkem) en 102c (Ganzekleit) wordt er middelhout teruggevonden. Bestand 100k bevat hakhout van Witte els, Hazelaar en Tamme kastanje met enkele overstaanders van Tamme kastanje. Bestand 102c bevat hakhout van Tamme kastanje en Gewone esdoorn met overstaanders van Zomereik.
Tabel 2.8: aandeel van de verschillende bedrijfsvormen
Bedrijfsvorm

Oppervlakte (ha)

Rel. opp. (%)

hooghout

402,34

94,6 %
0,2 %

hakhout

0,83

middelhout

1,87

0,4 %

menging

20,39

4,8 %

Mengingsvorm
Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van verschillende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of
groepsgewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort.
Homogene bosbestanden nemen een oppervlakte van 195 ha in, ofwel 48% van het plangebied.
Dergelijke homogene bestanden bestaan voornamelijk uit Grove den en Lork maar ook uit Zomereik. Veel van de oudere aanplanten (1985-1990) in de bosplaats Drongengoed zijn homogeen Zomereik.
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Gemengde bosbestanden nemen 52% van de bosoppervlakte in, verdeeld over stamsgewijze
menging (31%) en groepsgewijze menging (21%). Aanplanten worden meestal groepsgewijs
aangelegd om het verschil in groeiritme van verschillende soorten te ondervangen.
Tabel 2.9: aandeel van de verschillende mengingsvormen
Bedrijfsvorm

Oppervlakte (ha)

Rel. opp. (%)

homogeen

194,51

48,2 %

groepsgewijs

84,77

20,9 %

stamsgewijs

125,76

31,1 %

Grafiek 2.4: aandeel van verschillende mengingsvormen

31,05%

48,02%

homogeen
groepsgewijs
stamsgewijs

20,93%

2.4.2.2

Boomsoortensamenstelling

Hieronder zijn de gegevens (op basis van de 165 bosbouwopnames in 2011) weergegeven op niveau van het bosdomein Drongengoed.

Zaailingen
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter.
In totaal werden binnen deze hoogteklasse 23 houtige plantensoorten aangetroffen en het gemiddelde stamtal voor het volledige plangebied bedraagt 6.650 zaailingen per hectare ( zie Tabel
2.11). Dit aantal is laag te noemen. De oorzaken zijn velerlei maar hebben meestal te maken
met de hoofdboomsoort (bvb. Beuk en Amerikaanse eik) die natuurlijke verjonging hypothekeert
en de aanwezigheid van bramen die initiële verjonging sterk onderdrukt.
Amerikaanse eik en in mindere mate Gewone esdoorn verjongen zich het gemakkelijkst in het
plangebied (4.695 ex. resp. 361 ex./ha). In verschillende bestanden treedt massale natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik en (minder) van Amerikaanse vogelkers op. Amerikaanse eik heeft
een aandeel van 70,6% in het totale zaailingenbestand. Dit aandeel wordt vooral verklaard door
de massale natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik in de bosplaatsen Pilkem en (iets minder) Drongengoed.
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foto : sterke beschaduwing door de aanwezige Beuken zorgen er voor dat natuurlijke verjonging volledig achterwege blijft

Overige natuurlijke verjonging is eerder marginaal te noemen en is afkomstig van berk, Tamme
kastanje en Zomereik. Natuurlijke (inheemse) verjonging is voornamelijk terug te vinden in de
bosplaats Pilkem (14.074 ex./ha). Er is slechts zeer weinig natuurlijke verjonging aanwezig in de
bosplaatsen Ganzekleit (2.000 ex./ha) en Koningsbos (1.329 ex./ha).
Tabel 2.10: aandeel zaailingen per soort en per hoogteklasse voor volledig plangebied
Hoogteklasse

0-49 cm

50-99 cm

Boomsoort
Amerikaanse eik
Gewone esdoorn
Tamme kastanje
Zomereik
Amerikaanse vogelkers
Wilde lijsterbes
Ruwe berk
wilg (G)
Gewone es
Hybride lork
Rododendron
Sporkehout
Beuk
Grauwe abeel
Zachte berk
Gewone vlier
Hulst
Winterlinde (Kleinbladige linde)
berk (G)
Noorse esdoorn
Haagbeuk
Amerikaanse eik
Ruwe berk
Gewone esdoorn
Amerikaanse vogelkers
Wilde lijsterbes
Tamme kastanje
Grove den
Gewone vlier
Beuk
Rododendron
Hazelaar
Zomereik
Hybride lork
Grauwe wilg

Stamtal/ha
4034
252
169
141
123
110
106
36
35
26
23
18
16
15
14
12
10
3
2
2
1
217
76
70
41
28
27
26
24
14
14
11
11
4
2
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Hoogteklasse

100-149 cm

150-199 cm

Boomsoort

Stamtal/ha

Gewone es
berk (G)
Hulst
Douglasspar
Amerikaanse eik
Ruwe berk
Gewone esdoorn
Gewone vlier
Wilde lijsterbes
Amerikaanse vogelkers
Beuk
Rododendron
Tamme kastanje
Hazelaar
Zomereik
Sporkehout
Grove den
berk (G)
Hulst
Gewone es
Sleedoorn
Amerikaanse eik
Zomereik
Ruwe berk
berk (G)
Gewone esdoorn
Gewone vlier
Wilde lijsterbes
Beuk
Hazelaar
Zwarte els
Winterlinde (Kleinbladige linde)
Zwarte els
Amerikaanse vogelkers
Sleedoorn
Zachte berk

1
1
1
0
219
25
20
19
15
15
11
10
10
16
9
9
7
5
2
0
0
225
112
62
34
19
12
12
11
10
7
7
6
6
1
1

Tabel 2.11: totaal aantal zaailingen per soort voor volledig plangebied
Boomsoort

Stamtal/ha

Amerikaanse eik

4.695

Gewone esdoorn

361

Zomereik

273

Ruwe berk

269

Tamme kastanje

206

Amerikaanse vogelkers

185

Wilde lijsterbes

165

Gewone vlier

67

Beuk

52

Rododendron

47

berk (G)

42

Hazelaar

37

wilg (G)

36

Gewone es

36

Grove den

33

Hybride lork

30

Sporkehout

27

Hazelaar

16

Grauwe abeel

15
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Boomsoort

Stamtal/ha

Zachte berk

15

Hulst

13

Zwarte els

13

Winterlinde (Kleinbladige linde)

10

Grauwe wilg

2

Noorse esdoorn

2

Douglasspar

1

Sleedoorn

1

Haagbeuk

1
Totaal

6.650

Grafiek 2.5: procentueel aandeel van de zaailingen voor volledig plangebied
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5,4%
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Andere
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Struiklaag
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en een omtrek
kleiner dan 20 cm.
Gemiddeld wordt binnen deze laag een stamtal bereikt van 1.095 levende struiken per hectare,
verdeeld over 27 houtige plantensoorten. In de drie hoogteklassen zijn “berk” (345 ex./ha), Amerikaanse eik (219 ex./ha), Gewone esdoorn (136 ex./ha) en Hazelaar (127 ex./ha) de talrijkst voorkomende struiksoorten. In de struiklaag komen ook Wilde lijsterbes (61 ex./ha), Gewone vlier (57
ex./ha) en Tamme kastanje (40 ex./ha) voor.
In sommige bestanden is de struiklaag quasi afwezig maar in heel wat bestanden komt veelvuldige natuurlijke verjonging voor van ongewenste soorten als Amerikaanse vogelkers (voornamelijk in de private bestanden te Pilkem) en Amerikaanse eik maar ook van gewenste soorten als Olm in
de Ganzekleit.
Tabel 2.12: aandeel struiken per hectare per hoogteklasse voor volledig plangebied
Hoogteklasse
2-4 m

Boomsoort

Stamtal/ha

Ruwe berk

204

Amerikaanse eik

186

Hazelaar

102

Gewone esdoorn

93

berk (G)

47

Gewone vlier

45

Wilde lijsterbes

32

Tamme kastanje

26

Amerikaanse vogelkers

23
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Hoogteklasse

4-6 m

6-8 m

Boomsoort

Stamtal/ha

Zomereik

16

Beuk

12

Sporkehout

8

Grove den

6

Zwarte els

5

Zachte berk

5

Grauwe wilg

4

Rododendron

3

Douglasspar

2

Hybride lork

1

Hulst

1

Sleedoorn

1

Eenstijlige meidoorn

0

Gladde iep (Gewone iep, Veldiep)

0

Fijnspar

0

Zoete kers

0

Gewone es

0

Ruwe berk

44

Gewone esdoorn

36

Amerikaanse eik

33

berk (G)

28

Wilde lijsterbes

25

Hazelaar

25

Gewone vlier

12

Tamme kastanje

12

Zomereik

7

Amerikaanse vogelkers

5

Zachte berk

4

Sporkehout

2

Rododendron

2

Beuk

1

Ratelpopulier

1

cultuurpopulier

1

Zwarte els

0

Gladde iep

0

Haagbeuk

0

Hybride lork

0

Fijnspar

0

Grove den

0

berk (G)

9

Gewone esdoorn

8

Wilde lijsterbes

4

Ruwe berk

3

Zomereik

3

Tamme kastanje

2

Zachte berk

1

Gewone es

1

Amerikaanse eik

0

Fijnspar

0

Amerikaanse vogelkers

0

Tabel 2.13: totaal aantal struiken per soort voor het volledig plangebied
Boomsoort

Stamtal/ha

Ruwe berk

251

Amerikaanse eik

219
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Boomsoort

Stamtal/ha

Gewone esdoorn

136

Hazelaar

127

berk (G)

84

Wilde lijsterbes

61

Gewone vlier

57

Tamme kastanje

40

Amerikaanse vogelkers

28

Zomereik

26

Beuk

13

Zachte berk

10

Sporkehout

10

Grove den

6

Zwarte els

5

Rododendron

5

Grauwe wilg

4

Douglasspar

2

Hybride lork

1

Hulst

1

Gewone es

1

Ratelpopulier

1

Sleedoorn

1

cultuurpopulier

1

Eenstijlige meidoorn

1

Gladde iep

1

Haagbeuk

1

Fijnspar

1

Zoete kers

1

Totaal

1095

Grafiek 2.6: procentueel aandeel van de struiken
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Boomlaag
De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter.
Op de kaarten 2.8a-c zijn de hoofdboomsoorten per bestand weergegeven.
Uit Tabel 2.14 is vooral de relatieve verhouding tussen de verschillende boomsoorten af te leiden. Op basis van het stamtal zijn de belangrijkste boomsoorten van het plangebied ‘berk’ (Ruwe berk en Zachte berk samen = 19%) en Zomereik (19%) gevolgd door Grove den, Fijnspar, Tamme kastanje en Amerikaanse eik.
Voor het grondvlak en het volume zijn de verhoudingen anders. Zomereik neemt nog steeds het
grootste aandeel in (25% en 28%) maar ook Grove den (22% en resp. 21%) en Amerikaanse eik
(10% en resp. 11%) nemen een aanzienlijk aandeel in. Alle naaldhoutsoorten samen maken ongeveer 41% uit van het grondvlak en 43% van het houtvolume. Fijnspar neemt voor beide parameters ongeveer 7-8% in, ook Beuk en Hybride lork hebben nog een redelijk aandeel van 7%.
Berk maakt ongeveer 5% uit van het grondvlak en het volume. Alle overige soorten hebben zowel voor het grondvlak als het volume een aandeel van minder dan 5% of hebben een beperkt
of te verwaarlozen aandeel in deze parameters.
Tabel 2.14: aandeel bomen per soort voor het volledig plangebied (cursief = uitheems)
Boomsoort
Zomereik
Grove den
Amerikaanse eik
Fijnspar
Beuk
Hybride lork
Ruwe berk
Tamme kastanje
berk (G)
Corsikaanse den
Douglasspar
Gewone esdoorn
Zachte berk
wilg (G)
cultuurpopulier
Amerikaanse vogelkers
Gewone es
Zwarte els
Japanse lork
Hazelaar
Wilde lijsterbes
Haagbeuk
Winterlinde (Kleinbladige linde)
Grauwe abeel
Wintereik
Zwarte den…
Rododendron
Californische cipres
Gewone vlier
Witte els
Sitkaspar
Zoete kers
Ratelpopulier
Ruwe iep
Sporkehout
Mammoetboom
Hulst

stamtal (ex./ha)

grondvlak (m2/ha)

volume (m3/ha)

150,1

19%

6,91

25%

64,55

83,4

11%

6,01

22%

48,17

28%
21%

41,0

5%

2,79

10%

24,98

11%

67,2

9%

2,05

7%

18,31

8%

10,7

1%

1,90

7%

17,04

7%

26,3

3%

1,88

7%

17,18

7%

62,2

8%

0,88

3%

5,21

2%

54,9

7%

0,88

3%

4,94

2%

73,9

9%

0,83

3%

4,66

2%

6,6

1%

0,74

3%

7,83

3%

7,8

1%

0,56

2%

5,49

2%

47,6

6%

0,46

2%

2,65

1%

15,8

2%

0,25

1%

1,71

1%

19,1

2%

0,21

1%

0,86

0%

1,8

0%

0,17

1%

1,53

1%

13,6

2%

0,16

1%

0,65

0%

13,1

2%

0,14

0%

0,82

0%

16,3

2%

0,13

0%

0,54

0%

1,6

0%

0,12

0%

1,06

0%

23,7

3%

0,11

0%

0,16

0%

11,1

1%

0,06

0%

0,18

0%

7,5

1%

0,05

0%

0,21

0%

5,6

1%

0,05

0%

0,22

0%

0,3

0%

0,03

0%

0,28

0%

8,2

1%

0,03

0%

0,03

0%

0,4

0%

0,03

0%

0,19

0%

1,6

0%

0,02

0%

0,06

0%

0,2

0%

0,02

0%

0,11

0%

2,5

0%

0,01

0%

0,02

0%

0,6

0%

0,01

0%

0,08

0%

0,3

0%

0,01

0%

0,08

0%

1,6

0%

0,01

0%

0,03

0%

0,2

0%

0,01

0%

0,06

0%

0,8

0%

0,01

0%

0,05

0%

1,1

0%

0,01

0%

0,02

0%

0,0

0%

0,01

0%

0,06

0%

0,4

0%

0,01

0%

0,03

0%
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Boomsoort

stamtal (ex./ha)

Sleedoorn
Eenstijlige meidoorn
Boswilg
Grauwe wilg
Geoorde wilg
paardekastanje (G)
Totaal

grondvlak (m2/ha)

volume (m3/ha)

0,2

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,2

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,1

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,2

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,0

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,0
780

0%

0,00
27,57

0%

0,00
230,04

0%

Grafiek 2.7: procentueel aandeel van de bomen naar grondvlak in volledig plangebied
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3,2%
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Hybride lork
Ruwe berk
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Tamme kastanje
berk (G)
Corsikaanse den

6,9%

Douglasspar
21,8%
7,4%

Gewone esdoorn
Andere

10,1%

Uit Grafiek 2.8 blijkt dat voor het volledige plangebied -zoals ook in natuurlijke bossen het geval
is- de meeste bomen zich in de lage omtrekklassen te bevinden. In deze lagere omtrekklassen
nemen vooral Zomereik en een veelheid aan andere soorten zoals Wilde lijsterbes, berk en Hazelaar het grootste deel in. Echter vanaf een omtrek van 50 cm en meer neemt het aantal bomen sterk af, is er nog een lichte toename van bomen rond de 100 cm, maar is het aantal bomen met een omtrek van meer dan 120 cm vrij beperkt.
Uit Grafiek 2.9 blijkt dat in de middelmatige omtrekklassen (80 tot 140 cm) Grove den, Fijnspar en
Zomereik een belangrijk deel uitmaken. In de hoge omtrekklassen (>200 cm) zijn vrijwel geen
bomen meer te vinden uitgezonderd enkele Beuken en eiken.
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Grafiek 2.8: stamtal t.o.v. de omtrekklasse (volledig plangebied)

Grafiek 2.9: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse (volledig plangebied)

Overzichten per bosplaats
Grafiek 2.10 tot en met Grafiek 2.19 geven een overzicht van de verdeling van het stamtal en
grondvlak ten opzichte van de omtrekklasse voor de belangrijkste bosplaatsen.
Hieruit blijkt dat berk naar stamaantal een groot deel inneemt van de lagere omtrekklassen in
bosplaats Drongengoed. In de bosplaatsen Koningsbos en Pilkem is voornamelijk Gewone esdoorn vertegenwoordigd in de lagere omtrekklassen. Zomereik is de voornaamste boomsoort in
de laagste omtrekklasse te Onderdale terwijl Hazelaar de voornaamste component in de lagere
sortimenten is in de Ganzekleit. Vanaf een omtrek van 100 cm zijn voornamelijk Zomereik (Ganzekleit en Koningsbos), Grove den (Drongengoed en Onderdale) en Hybride lork/Grove den (Pilkem )
vertegenwoordigd.
Bij de grondvlakverdeling van elke boomsoort ten opzichte van de omtrek wordt een ander
beeld bekomen. In de middelmatige omtrekklassen worden bijna in alle bosplaatsen dezelfde
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soorten waargenomen (uitgezonderd in het Drongengoed). In de hogere omtrekklassen komen
verschillende boomsoorten naar voor zoals Amerikaanse eik (Ganzekleit, Koningsbos en Pilkem ),
Zomereik (Drongengoed, Ganzekleit, Koningsbos en Pilkem) en Beuk (Drongengoed en Koningsbos).
DRONGENGOED
Zomereik en Berk zijn de voornaamste soorten in de laagste omtrekklassen (20 tot 35 cm). Dit
wordt deels verklaard door het aandeel middeljonge aanplanten van Zomereik in de westelijke
en centrale delen. Zomereik maakt nog steeds een belangrijk aandeel uit in de omtrekklassen
tot en met 80 cm. Vanaf 80 cm neemt Grove den het grootste aandeel in tot ongeveer 120 cm.
Zwaardere bomen (meer dan 180 cm) zijn er maar zeer weinig en bestaan dan nagenoeg uitsluitend uit Amerikaanse eiken en enkele Zomereiken.
Grafiek 2.10: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Drongengoed

Grafiek 2.11: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Drongengoed

GANZEKLEIT
In de lagere omtrekklassen zorgen voornamelijk Hazelaar, Gewone esdoorn en Tamme kastanje voor een hoog stamtal (minder dan 60 cm). Vanaf 80 cm is uitsluitend Zomereik de belangrijkste soort, zowel naar stamtal als naar volume. Zwaardere bomen van meer dan 2 m omtrek
zijn er weinig uitgezonderd enkele Amerikaanse eiken en een eenzame Tamme kastanje.
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Grafiek 2.12: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Ganzekleit

Grafiek 2.13: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Ganzekleit

foto links: zomereikenbestand in Ganzekleit 102i - foto rechts: voorjaarsflora met Gele dovenetel in Ganzekleit 102f

KONINGSBOS
Gewone esdoorn en berk zijn de voornaamste soorten in de lagere omtrekklassen (minder dan
60 cm). In de hogere omtrekklassen neemt vooral Zomereik de voornaamste plaats in. Amerikaanse eik en enkele Beuken verschijnen in de hoogste omtrekklassen (> 200cm).
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Grafiek 2.14: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Koningsbos

Grafiek 2.15: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Koningsbos

foto links: jong bos te Onderdale 12m – foto rechts: wastinelandschap te Onderdale 12k

ONDERDALE
Het groot aandeel aan aanplanten in deze bosplaats wordt duidelijk weerspiegeld in hoge stamtallen in de lagere omtrekklassen (<40 cm). In deze omtreklassen domineren voornamelijk Zomereik en Zwarte els maar ook wilgen (spontane verbossingen). Amerikaanse eiken domineren
voornamelijk de gemiddelde omtrekklassen tot 80 cm. Tussen de 80 en 120 cm nemen voornamelijk Hybride lork en Grove den de voornaamste plaatsen in. Er komen geen zware bomen
voor in deze bosplaats.
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Grafiek 2.16: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Onderdale

Grafiek 2.17: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Onderdale

PILKEM
De lagere omtreklassen (maar ook de grondvlakken) worden voornamelijk ingenomen door Gewone esdoorn, Berk en Tamme kastanje. Vanaf 80 cm neemt het aandeel Grove den, Hybride
lork en Zomereik sterk toe. Deze onderlinge verhoudingen blijven relatief stabiel tot 175 cm. In
de hoger omtreklassen neemt ook Amerikaanse eik een belangrijk aandeel in (voornamelijk qua
grondvlak).
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Grafiek 2.18: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Pilkem

Grafiek 2.19: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Pilkem

2.4.2.3

Herkomst (inheems-uitheems)

Volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer dient tenminste 20% van de totale oppervlakte
van het bos te bestaan uit of in omvorming zijn naar gemengde bestanden op basis van inheemse en standplaatsgeschikte boomsoorten binnen een bosbouwtechnische verantwoorde
termijn. In inheemse bestanden moeten inheemse boomsoorten minstens 90% van het grondvlak van het bestand innemen. Omdat Tamme kastanje samen met Amerikaanse eik, Hybride
lork en Fijnspar, tot de uitheemse boomsoorten gerekend wordt, wordt al snel het belang van de
uitheemse boomsoorten duidelijk in het plangebied: het grondvlak wordt voor bijna 34% bepaald
door uitheemse boomsoorten. Naar stamtal is de dominantie van inheemse boomsoorten iets
groter (72%): inheems loofhout maakt meer de natuurlijk ingemengde kleinere sortimenten in de
nevenetage uit. Zie ook Tabel 2.15.
Tabel 2.15: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten
Groep

Stamtal

Grondvlak

Volume

(/ha)

(%)

(m²/ha)

(%)

(m³/ha)

(%)

Inheems

557

72 %

18,13

66 %

147,57

66 %

Uitheems

223

28 %

9,44

34 %

82,47

34 %

Totaal

780

27,57

230,04
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Tabel 2.16: kruistabel waarin de oppervlakte van het plangebied wordt opgedeeld naar de kenmerken inheems/exoot en homogeen/gemengd
Homogeen/Gemengd

Oppervlakte (ha)

Inheems

Inheems/Exoot

Gemengd

95,46

22%

Inheems/Exoot

Gemengd

114,21

27%

Inheems

Homogeen

76,17

18%

Inheems/Exoot

Homogeen

5,68

1%

Exoot

Gemengd

24,97

6%

Exoot/Inheems

Gemengd

35,99

8%

Exoot

Homogeen

41,5

10%

nvt

31,45

7%

nvt

2.4.2.4

Oppervlakte (%)

Dendrometrische gegevens

Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van het bos werd in de maanden mei tot augustus van
2011 een bosinventarisatie uitgevoerd, waarbij een deel van de bestanden aan de hand van 165
proefvlakopnames (cirkelvormige plots met maximale straal van 18 m) werd opgemeten. De inventaris is zowel kwantitatief als kwalitatief georiënteerd en dient om enerzijds het stamtal en grondvlak, anderzijds de bestandssamenstelling te bepalen. De ligging van deze dendrometrische
proefvlakken is terug te vinden op kaart 2.9.
Alle gegevens zijn ingevoerd in de Access-databank Bosbeheerpakket (versie 3.48-2.18), die digitaal aan dit beheerplan is toegevoegd en waar de dendrometrische gegevens per bosplaats en
per bestand zijn op te vragen. Op de cd-rom zijn ook per bosplaats en per bestand de fiche met
de gegevens per laag (zaailingen, struik- en boomlaag) en bijhorende grafieken weergegeven.
In bijlage 5 is de overzichtstabel met per bosbestand de belangrijkste dendrometrische gegevens van de levende en dode bomen weergegeven.
Het algemeen gemiddelde van stamtal, grondvlak en volume van het volledige plangebied werd
berekend als het gewogen gemiddelde op basis van de bosbestandsoppervlaktes (zonder permanent open plekken, te bebossen plekken en water). Het gemiddeld stamtal voor de levende bomen
beloopt 780 bomen/ha. Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 27,6 m²/ha en het gemiddeld bestandsvolume 230 m³/ha. Het vrij hoog stamtal is onder meer te wijten aan de aanwezigheid van heel wat jonge aanplanten in enkele bosplaatsen (Burkel, Onderdale en in mindere mate Drongengoed).

Dood hout
Het staand dood hout omvat alle staande dode bomen met een omtrek van meer dan 20 centimeter. Tabel 2.17 geeft een overzicht van het aanwezige staand dood hout. Het aandeel
staande dood hout per bestand is weergegeven in bijlage 4.
In bijlage 5 wordt per bosbestand de aanwezigheid van liggend dood hout weergegeven.
De hoeveelheid liggend dood hout in de bosbestanden is eerder beperkt en dit is zeker het
geval in de private bestanden. In de meeste bestanden is dun liggend dood hout aanwezig (zie
bijlage 5). Dikker liggend dood hout komt minder en beperkt zich vooral tot de gemengde inheemse loofbossen met voornamelijk Beuk en Zomereik in het Drongengoed en het Koningsbos.
Tabel 2.17: overzicht van het staand dood hout en hun procentueel aandeel
Boomsoort

2

3

Sortiment

Stamtal (N/ha)

Grondvlak (m /ha)

Volume (m /ha)

Zomereik

zeer dik

0,91

0,16

1,72

Beuk

zeer dik

0,06

0,02

0,19

Douglasspar

zeer dik

0,05

0,01

0,14

Grove den

zeer dik

0,09

0,01

0,11
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Boomsoort

2

3

Sortiment

Stamtal (N/ha)

Grondvlak (m /ha)

Volume (m /ha)

Amerikaanse eik

zeer dik

0,29

0,00

0,00

Hazelaar

zeer dik

0,13

0,00

0,00

Zomereik

dik

3,60

0,24

2,31

Fijnspar

dik

1,04

0,04

0,45

Grove den

dik

1,03

0,04

0,38

Tamme kastanje

dik

0,77

0,04

0,38

Hybride lork

dik

0,42

0,02

0,26

Ruwe berk

dik

0,46

0,02

0,13

Amerikaanse eik

dik

0,25

0,01

0,13

berk (G)

dik

0,38

0,01

0,11

Corsikaanse den

dik

0,16

0,01

0,06

Zachte berk

dik

0,11

0,00

0,03

Zomereik

dun

5,52

0,07

0,41

Grove den

dun

1,60

0,04

0,28

Amerikaanse vogelkers

dun

4,30

0,03

0,22

wilg (G)

dun

6,05

0,04

0,16

Fijnspar

dun

6,38

0,03

0,12

Tamme kastanje

dun

4,22

0,03

0,12

Douglasspar

dun

1,89

0,02

0,11

Hybride lork

dun

2,27

0,02

0,10

Ruwe berk

dun

1,81

0,02

0,09

berk (G)

dun

3,52

0,02

0,07

Amerikaanse eik

dun

2,43

0,01

0,06

Gewone esdoorn

dun

0,57

0,00

0,03

Zachte berk

dun

0,50

0,00

0,03

Hazelaar

dun

0,89

0,01

0,01

Zoete kers

dun

0,16

0,00

0,01

Zwarte els

dun

0,50

0,00

0,00

Beuk

dun

0,44

0,00

0,00

Gewone vlier

dun

0,20

0,00

0,00

Japanse lork

dun

0,24

0,00

0,00

Totaal
Verhouding dood tov levend staand hout

53,22

0,97

8,22

6,80%

3,52%

3,57%
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foto: heel wat liggend dood hout door windval in het voormalig militair domein 4q (Drongengoed)

De hoeveelheid staand dood hout ligt iets onder de vooropgestelde richtlijn van de Criteria Duurzaam Bosbeheer die een richtwaarde van 4% van het bestandsvolume als dood hout voorop
stelt. Hierin zit zowel staand als liggend dood hout vervat, gespreid over alle omtrekklassen.
Voor het volledige plangebied is dit 3,5% énkel voor het staand dood hout. De bosplaatsen die
deze norm gemakkelijk halen zijn het Koningsbos (5,9 %) en Pilkem (5,3%). De grootste bosplaats, Drongengoed, zit er net onder met een aandeel van 3,7%.
Een goede spreiding over alle dikteklassen wordt relatief goed gehaald, hoewel het meeste
staand dood hout toch een omtrek heeft tussen 20 en 60 cm.

2.4.3

Biologische waarderingskaart

De Biologische waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen. De “biologische waardering” is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biologische kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid.
Op de BWK (basis versie 1.0, INBO) zijn alle loofhoutbestanden aangeduid als biologisch zeer
waardevol. De naaldhoutbestanden zijn aangeduid als biologisch waardevol en ook de halfnatuurlijke cultuurgraslanden zijn zo aangeduid, al dan niet met zeer waardevolle elementen. De
meeste graslanden worden echter als biologisch minder waardevol gekarteerd.
De heiden, heischrale graslanden en pioniersvegetaties binnen deze heiden krijgen een hoge
biologische waardering. Deze natuurtypes nemen kleine oppervlaktes in en zijn meestal beperkt
tot lijnvormige of puntvormige landschapselementen.
Op kaart 2.10 is de geactualiseerde BWK (2010) voor het plangebied weergegeven. In het plangebied onderscheidt men volgende karteringseenheden of vegetatiekundige formaties:
Plassen en poelen
In totaal zijn er 4 waterpartijen gekarteerd. Het zijn veelal kleinere plassen (minder dan 0,5 ha) die
gekarteerd zijn als een eutrofe plas (ae). De gekarteerde waterpartijen liggen in: het Koningsbos
(in 11e), de ringgracht rond de Drongengoedhoeve, de kleine vijver in bestand 4f (Drongengoed) en de recent gegraven grote poel te Onderdale (12i). Daarnaast werden er ook nog een
vijftal veedrinkpoelen (kn) gekarteerd te Onderdale (12k en i), Drongengoed (6p en 7d) en te
Pilkem (10b).
Akkers
Binnen het plangebied werd 30 ha akkers gekarteerd (bl en bs). Een groot deel van die akkers
zijn recent (2010) bebost geworden, zoals te Burkel en te Onderdale (12a en 12q). Enkele ak-
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kers zijn nog gelegen aan de zuidkant van de bosplaats Ganzekleit, te Pilkem (10a), te Buisputten (5e) maar ook nog te Burkel (2a en 2c) en dit voor een totaal van ongeveer 11 hectare.
Graslanden
Van alle open terreinen is recent ongeveer 10 hectare bebost of zijn spontaan tot bos aan het
ontwikkelen.
De meeste graslanden zijn permanente cultuurgraslanden, veelal soortenarm (hp) al dan niet
met kleine landschapselementen (k) maar ook met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+)
zoals de bestanden 7o, 9m, 110d (deels) en 110e aan de Drongengoedhoeve en het hooilandje
aan het vliegveld te Onderdale (12e). Sommige minder ontwikkelde graslanden vertonen een
zeker microreliëf (hpr-) zoal de weilanden 8g en 12p resp. in het Drongengoed en te Onderdale
Graslanden of ruigtes situeren zich vooral te Onderdale. Een minder ontwikkeld verruigd grasland (hr-) bevindt zich in bestand 12h. Bestanden 12d en 12i worden ook als verruigd grasland
gekarteerd maar zijn resp. bebost of worden terug regulier gemaaid (hp+).
De westkant van 6p in het Drongengoed wordt gekarteerd als een verarmd pitrusgrasland (hj-).
Ruigtes (ku-) zijn te vinden te Onderdale 12k eb 12p (deels). Het bestand 12 k is echter al deels
aan het verbossen met Berk en Boswilg (sf).
Een deel van bestand 110d wordt gekarteerd als boomgaard (kj) met elementen van soortenrijke cultuurgraslanden (hp+).
Heiden
Momenteel is er 3,4 ha aan heide en heischraal grasland aanwezig in het plangebied. Het betreft hier het als dopheidevegetatie (ce) gekarteerde bestand langs de Drongengoedweg (7j) en
de door Pijpenstrootje gedomineerde heide met struik- en boomopslag (cmb) ter hoogte van
bestand 6i die is ingeplant met Zomereik. Daarnaast komt nog gedegradeerde heide voor met
dominantie van Adelaarsvaren (cp) ter hoogte van 12r en 12s (Drongengoed). In de praktijk is
de oppervlakte aan heide wat groter (vooral door de aanwezige randzones). Deze zones zijn
niet weergegeven op de BWK.
Beuken-Eikenbossen
Zure eikenbossen (qs) nemen het grootste deel van het plangebied in en komen verspreid voor.
Enkele aanplanten met Zomereik zijn weergegeven als een minder ontwikkelde vorm (qs-), zoals te Onderdale (108b/c) ook enkele bestanden ingeplant met populier of Tamme kastanje te
Pilkem (101 d/e/f) worden als minder ontwikkelde vorm gezien.
De lager gelegen delen van de Ganzekleit worden als Eiken-Haagbeukenbos (qa – StellarioCarpinetum) gekarteerd.

Eiken-Berkenbossen (qb - Querco-Betuletum) wordt alleen maar teruggevonden in bestand 6n
in de bosplaats Drongengoed. Het betreft hier een bestand met minder vitale Amerikaanse eiken met heischrale elementen in de kruidlaag (Struikhei, Tormentil, Pijpenstrootje…). Een zomereikenaanplant in bestand 3u wordt als een minder ontwikkelde vorm (qb-) aanzien.
Beukenbossen komen maar beperkt voor en zijn in het oostelijk deel van het Drongengoed gekarteerd als zuur Beukenbos (fs – Fago-Quercetum), een veelal minder ontwikkeld bostype zonder Wilde hyacint. Beukenbestanden komen ook in het westelijk deel van de bosplaats Drongengoed voor maar zijn niet als dusdanig gekarteerd (eerder als qs).
Vallei- en moerasbossen
Deze BWK-karteringseenheden zijn vrijwel onbestaande in het plangebied. Alleen ter hoogte
van de Driesbeek in de bosplaats Pilkem (14k) komt slechts zeer beperkt oligotroof elzenbos
met veenmossen voor (vo - Sphagno-Alnetum). Dit type komt, hoewel niet gekarteerd, ook voor
in bestand 4k in het Drongengoed.
Populieraanplanten
Populieraanplanten komen maar weinig voor in het plangebied. Populieraanplant op droge
gronden (lhb) zijn in twee bestanden in Ganzekleit en één bestand in Koningsbos aanwezig.
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Naaldhoutaanplanten
Naaldhoutaanplanten zijn in alle bosplaatsen prominent aanwezig met uitzondering van de bosplaatsen Burkel, Ganzekleit en Koningsbos waar ze minder of niet aanwezig zijn. Uniforme (jonge) naaldhoutaanplantingen zonder ondergroei (p/pa) van Fijnspar of Lork komen hoofdzakelijk
in het westelijk deel van de bosplaats Drongengoed voor. Naaldhoutaanplantingen met ondergroei van struiken en bomen (pmb) komen hoofdzakelijk in het westelijk deel van de bosplaats
Drongengoed voor. Heel zelden komen er enkele bestanden voor met alleen maar Pijpenstrootje in de ondergroei (pmh). Meer verspreid zijn de naaldhoutaanplantingen met een lage
ondergroei van varens, bramen of (zeldzamer) heide (pms). Alle voorgaande BWK-types betreffen voornamelijk naaldhoutaanplantingen van Lork en Corsicaanse den en (minder) Douglas.
Het grootste deel is echter aanplantingen met Grove den ofwel met ondergroei van bomen en
struiken (ppmb) ofwel met bramen en varens (ppms).
Loofhoutaanplanten
Heel wat bestanden werden als loofhoutaanplanten gekarteerd (n) en dit over een totale oppervlakte van 28 hectare. Heel wat (oudere) aanplanten in het westelijke deel van de bosplaats
Drongengoed hebben een (hei)schrale kartering gekregen als tweede eenheid (cm/cp/cg). Het
betreft hier bebossing van voormalige heischrale terreinen en/of kapvlakten.
Struwelen
Vochtig wilgenstruweel op voedselrijke grond (sf) is te vinden te Burkel (1c). Opslag van allerlei
aard op verstoorde grond (sz) is verspreid over het plangebied terug te vinden. Meestal betreft
het opslag van berk of restanten van naaldhoutaanplantingen die aan het verruigen zijn.
Lijnvormige structuurelementen
Taluds en bermen of perceelsranden met elementen met Adelaarsvaren (k(cp)), Pijpenstrootje
(k(hm)) of relicten van mesofiele hooilanden (k(hu-)) komen sporadisch voor.
Dreven komen veelvuldig voor in de bosplaats Drongengoed, deze worden gekarteerd als bomenrijen met aanduiding van de hoofdboomsoort (kbb, kbf, kbgml, kbp, kbq, kbs). De meest
voorkomende zijn beuken- of eikendreven (kbf of kbq).
Tabel 2.18: klassen van karteringseenheden in het plangebied Drongengoedbos
Omschrijving
Vijvers en poelen
Akkers
Heide
Droge graslanden
Natte graslanden en ruigtes
Permanente cultuurgraslanden
Beuken- en Eikenbossen

codes
ae, kn
bl, bs
ce, cmb, cp

Opp. (ha)
0,82
29,76
3,41

hu

0,45

hj-, hr, hr-, ku, ku-

12,19

Hp, hp+, hpr-

63,48

qa, qb, qb-, qs, qs-, fs

177,5

Vallei- en moerasbossen

vo

0,31

Populierenaanplanten

lhb

1,12

Naaldhoutaanplanten

p, pa, pmb, pmh, pms, ppmb, ppms

149,65

n

28,46

sf, sz

11,3

Loofhoutaanplanten
Struwelen
Boomgaard
andere
Totaal

kj

0,66

k(..), kb(..), kh(…)

8,71
487,8
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2.4.4

Actuele vegetatie en vertaling naar habitattypes

In mei-augustus 2011werden in totaal 105 vegetatie-opnames volgens Braun-Blanquet gemaakt in de proefvlakken waar de bosbouwopnames zijn uitgevoerd en 26 vegetatie-opnames
in open ruimtes, graslanden en dreven met de Tansley-schaal.
De situering van de opnames en de aanwezige bos- en vegetatietypes is weergegeven op kaart
2.7. In bijlage 6 worden deze opnames weergegeven per soort en per vegetatielaag.
De vegetatieopnamen in bos worden vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de een
identificatieprogramma ‘Bostypologie’ dat in het Bosbeheerpakket (versie 3.46 – 2.18) van ANB is
ingebracht. Deze identificatie volgt de typologie volgens Cornelis et al (2009).
Op basis van de presentie, karakteristieke bedekking en indicatorwaarde (= product van trouw en
presentie) worden (bos)plantengemeenschappen bekomen. In totaal worden er 24 bostypes onderscheiden, ingedeeld onder 10 bostypegroepen (hoofdletter). In een sterdiagram wordt de verwantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. Hoe meer het sterdiagram
uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie met dit bostype.
De actuele vegetatiekaart op basis van de bostypologie volgens Cornelis et al. (2009) is weergegeven op kaart 2.9.
Om deze typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de proefvlakken te karakteriseren qua biotische parameters, werd ook een mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) gemaakt en geïnterpreteerd (zie Figuur 2-29).
Voor de duidelijkheid wordt in Tabel 2.19 een overzicht gegeven van de aangetroffen bostypes
in het Drongengoed volgens de vroeger gebruikte Bos&Groen-indeling (2001), de recentere indeling volgens Cornelis et al. (2009) en de vertaling naar habitattypes.
Tabel 2.19: aangetroffen bostypes in het plangebied Drongengoedbos
Cornelis et al. (2009)
D2: RG [Essen-Elzenbos] met Grote brandnetel

Tropres (Bos&Groen, 2001)

Habitattype

Brandnetel-Vlierenbos

-

D6: Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk

Rijk Eiken-Haagbeukenbos (vochtig)

9160

G3: Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wil- Arme Eiken-Haagbeukenbos
de kamperfoelie
H2a: Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte kla- Gierstgras-Beukenbos
verzuring.
H3b/c: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-

9160
9120
9120

Beukenbos/Witbolrijk Eiken-Beukenbos

I1: RG* [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam
I2: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje
I3: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers
I4: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik

Bramenrijk Eiken-Beukenbos (deels)

-

Soortenarm Berken-Eikenbos/Bochtige

9190

smelerijk Berken-Eikenbos/Typisch Berken-Eikenbos
Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos Amerikaanse eik-Kastanjebos

* RG = rompgemeenschap
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Figuur 2.17: procentueel aandeel van elk bostype (volgens Cornelis, 2009) in het plangebied
open
aanplant
niet bepaald
4%
8%

D2: RG Essen-Elzenbos met Grote brandnetel

16%

1%

D6: Essen-elzenbos met gevlekte aronskelk
G3: Essen-Eiken bos met Gevlekte aronskelk

13%

10%

H2a: Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring,
subtype met Brede- en Smalle stekelvaren
H3b: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren
I1: RG Dennen-Eikenbos met Braam

0%
4%

6%
1%
1%
18%

9%

2%

7%

I2a: Dennen-Eiikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje,
subtype met Adelaarsvaren
I2b: Dennen-Eiikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje,
subtype met Blauwe bosbes
I2d: Dennen-Eiikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje,
subtype met dominantie van Pijpenstrootje.
I3: RG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers
I4: RG Dennen-Ekenbos met Amerikaanse eik

Spontane verbossing

D: Essen-Elzenbos
D2: RG [ESSEN-ELZENBOS] MET GROTE BRANDNETEL
(

Habitatcode: -)

Algemeen: dit bostype omvat voornamelijk recente populieren-aanplantingen, al dan niet in combinatie
met andere soorten zoals Gewone es, Zomereik, Gewone esdoorn of Zwarte els. Is essentie zijn deze
bossen afgeleide types van alluviale bostypes zoals Essen-Elzenbossen met Zwarte els en Gewone
es of Ruigte elzenbossen (habitattype 91E0 bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus
excelsoir). In de kruidlaag is de dominantie door zeer algemene nitrofielen (Grote brandnetel, Kleefkruid, etc.) en ruderale soorten kenmerkend. In sommige gevallen is een zekere affiniteit met ruigteElzenbos.

Drongengoed: deze rompgemeenschap wordt maar beperkt aangetroffen in het plangebied.
Te Pilkem en Koningsbos worden telkens twee bestanden aan de Driesbeek gecatalogeerd
onder deze rompgemeenschap. Dit bostype wordt ook teruggevonden aan de zandontginning te Burkel (1c). Dit bestand bestaat hoofdzakelijk uit wilgenstruweel.
Figuur 2-18: bostypespectrum voor het RG Essen-Elzenbos met Grote brandnetel
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D6: ESSEN-ELZENBOS MET GEVLEKTE ARONSKELK
(
Habitatcode 9160: Sub-Atlantische en midden-Europese Wintereikenbossen en EikenHaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli).
Algemeen: dit bostype is terug te vinden in de (natte zand-)leemstreek. Een goed ontwikkelde vorm is
zeer soortenrijk en botanisch uiterst waardevol met heel wat oud-bossoorten. Het zijn zeer productieve
standplaatsen waar Gewone es, Gewone esdoorn, Zomereik en Zoete kers bijzonder goed groeien.
Ook populieren groeien er uitstekend. De vochtige standplaats en kwetsbare voorjaarsflora maken het
bostype echter minder geschikt voor intensieve houtproductie en recreatie.

Drongengoed: dit bostype komt slechts in vier bestanden voor in het plangebied. Het betreft
de meest zuidelijke en laagst gelegen bestanden van de bosplaats Ganzenkleit (102f, g en
h) en een vochtig populierenbestand. Bestand 102f is een populierenbestand waarbij Muskuskruid en Gele dovenetel bijna bestandsdekkend voorkomen en Hazelaar dominant is in
de struiklaag. In bestand 102g komt een gelijkaardige soortensamenstelling voor (vooral op
de laagst gelegen delen) maar de hoger gelegen degen vertonen al affiniteit met EikenBeukenbos. Bestand 102h is een zomereikenbos met veel Gladde iep, Gewone es en populier op de laagst gelegen delen. Hier verschijnt ook Bosanemoon in de kruidlaag. Dit bostype
komt ook voor in de laagst gelegen delen van bestand 13b. Een randgeval is het populierenbestand 102j te Ganzekleit. De dominantie van Muskuskruid is hier zeer groot samen
met een groot aandeel nitrofiele ruigtekruiden.
Figuur 2-19: bostypespectrum voor het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk

foto: uitbundige voorjaarsflora met Gele dovenetel in het populierenbestand 102f te Ganzekleit
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G: Essen-Eikenbos
G3: ESSEN-EIKENBOS MET GEWONE SALOMONSZEGEL EN W ILDE KAMPERFOELIE
(
Habitatcode: 9160: Atlantische en midden-Europese
Haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli)

Wintereikenbossen

en

Eiken-

Algemeen: dit type komt vooral voor op matige zure loess met zandige bijmenging Dit bostype is de
soortenarmste vorm van alle Essen-Eikenbossen. Zomereik is meestal de dominante boomsoort. De
kruidlaag bevat weinig karakteristieke soorten maar Gewone salomonszegel, Wilde kamperfoelie,
Klimop, Aalbes en Kleine maagdenpalm komen er wel meer voor dan in andere Essen-Eikenbossen.
De best ontwikkelde vormen hebben Bosanemoon in de kruidlaag zoals te Papinglo met voornamelijk
Hazelaar en Haagbeukenhakhout in de struiklaag. Dit bostype sluit aan bij het hoger vermelde bostype
(D6), maar komt voornamelijk op drogere standplaatsen voor.

Drongengoed: dit bostype komt slechts zeer sporadisch in het plangebied voor, namelijk te
Papinglo, Ganzekleit en het Koningsbos, waar dit bostype op hoger gelegen plaatsen voorkomt dan de aanwezige Essen-eikenbossen (G3). Dit bostype komt tevens ook voor in drie
bestanden aan de Drongengoedhoeve (7l, 9a en 110b).
Figuur 2-20: bostypespectrum voor het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie

foto: Bosanemonen te Papinglo komen voornamelijk voor in de vochtigere depressies
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H: Eiken-Beukenbos
H2A: EIKEN-BEUKENBOS MET BOSGIERSTGRAS EN W ITTE KLAVERZURING, SUBTYPE MET BREDE EN
SMALLE STEKELVAREN
( Habitatcode: 9120: Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei)
Algemeen: Beuk en Zomereik zijn de voornaamste soorten in de boomlaag. Dit subtype is floristisch
armer dan de bekende Eiken-Beukenbos uit het Zoniënwoud. Naast de beide stekelvarensoorten kan
braam nogal eens overheersen. In de best ontwikkelde vormen van dit type in het plangebied komt
verder nog Ruige veldbies, Witte klaverzuring, Dalkruid (zeer zelden) en bosanemoon voor. De meeste bestanden die gecatalogeerd worden onder dit bostype vormen meer een overgangsvorm naar Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren wegens de aanwezigheid van een dun leempakket waarbij de onderliggende zandlagen dichter bij de oppervlakte komen te liggen.

Drongengoed: dit bostype komt verspreid in het plangebied voor, namelijk te Ganzekleit en
het Koningsbos. Dit bostype komt tevens ook voor in vier bestanden aan de Drongengoedhoeve (7e, 7p, 9f en 9l).
Figuur 2-21: bostypespectrum voor het Eiken-Beukenbos met bosgierstgras en Witte klaverzuring,
subtype met Brede en Smalle stekelvaren.

foto : Dalkruid, zoals hier te Pilkem (101i), komt slechts zeer sporadisch voor in
het plangebied. Verdere kruidlaag is hier afwezig waardoor dit bestand eerder
tot een rompgemeenschap van het Eiken-Dennenbos wordt gerekend waarbij
er relicten van Eiken-Beukenbossen aanwezig zijn
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H3B: EIKEN-BEUKENBOS MET ADELAARSVAREN, SUBTYPE MET DOMINANTIE ADELAARSVAREN
( Habitatcode: 9120: Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei)
Algemeen: Deze climaxvorm wordt meestal gedomineerd door Beuk met bijmenging van Zomereik. Door
vroeger hakhoutbeheer is Beuk meestal verdwenen en domineert Zomereik. In het plangebied worden
vrijwel enkel homogene beukenbestanden teruggevonden in het Drongengoed. Aspectbepalend in de
kruidlaag zijn meestal Braam, Adelaarsvaren en Zomereik in de boomlaag. In de struiklaag is Wilde Lijsterbes aspectbepalend. Tamme kastanje en Amerikaanse eik zijn er doorgaans goed ingeburgerd. In het
best ontwikkelde type, dat niet in het plangebied voorkomt, zijn Dalkruid en Lelietje-van-dalen aspectbepalend.

Drongengoed: de minder ontwikkelde rompgemeenschap van het Beuken-Eikenbos met Adelaarsvaren werd teruggevonden in een vijftiental bestanden, hoofdzakelijk in het noordelijk deel
van het plangebied (Drongengoed en Buisputten), maar ook in de hoogstgelegen bestanden
van het Koningsbos. In deze bestanden is er een grote dominantie van bramen en Adelaarsvaren.
Figuur 2-22: bostypespectrum voor Eiken-Beukenbossen met Adelaarsvaren, subtype met dominantie
van Adelaarsvaren.

I: Dennen-Eikenbos
I1: RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam
(

Habitatcode: -)

Algemeen: het is een algemeen type op voedselarme gronden met slechts weinig karakteristieke soorten
en veelal ontstaan door bebossing met naaldhout van heidegebieden in de Kempen en op de Vlaamse
zandrug. Naast Gewone braam zijn Brede en Smalle stekelvaren de meest abundante soorten. Het is een
minder waardevol type met vaak soortenarme en structuurarme bestanden die vrij recent van oorsprong
zijn.

Drongengoed: de minder ontwikkelde rompgemeenschap is één van meest verspreide bostypes
in het plangebied. Dit type neemt ongeveer 18% van de totale oppervlakte in. Grote aaneengesloten blokken komen hoofdzakelijk voor in het westelijke deel van de bosplaats Drongengoed
en in Pilkem (o.a. perceel 14).
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Figuur 2-23: bostypespectrum voor de RG Dennen-Eikenbos met Gewone Braam

foto: de kruidlaag in deze rompgemeenschap is meestal zeer banaal. In
dit bestand zal braam profiteren van de plotseling lichtinval na exploitatie

I2a: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, SUBTYPE MET ADELAARSVAREN
(

Habitatcode: 9190: Oude zuurminnende Eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur.

Algemeen: Dit bostype omvat voornamelijk bestanden met Grove- en Corsicaanse den waarbij Adelaarsvaren de kruidlaag domineert. Soms komt Zomereik of Amerikaanse eik voor als bijmenging. Verder komt er nog Pijpenstrootje, Braam en sporadisch Blauwe bosbes voor in de kruidlaag. Verjonging
van berk komt veelvuldig voor. Dit bostype vormt een overgangsvorm tussen de rompgemeenschap I1
en de beter ontwikkelde Eiken-Beukenbossen (bostypegroep H).

Drongengoed: dit bostype komt verspreid voor in de bosplaats Drongengoed en in twee bestanden langs het vliegveld te Ursel (12n en 12o). Allen betreft het bestanden met Lork en/of
Grove den in de hoofdetage.
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Figuur 2-24: bostypespectrum voor het RG Dennen-Eikenbossen met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met Adelaarsvaren.

foto: Lorkenbestand te Onderdale met dominantie van Adelaarsvaren
en spontane inzaaiing van Ruwe berk

I2b: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, SUBTYPE MET BLAUWE BOSBES
Algemeen: dit subtype wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van Blauwe bosbes, zij het in lage
bedekkingsgraad. De voornaamste kruidachtige soorten zijn braam, Bochtige smele, Pijpenstrootje en
Brede stekelvaren. In de struiklaag vindt men vaak Sporkehout en Wilde lijsterbes.

Drongengoed: dit bostype komt slechts voor in één bestand in het westelijk deel van de
bosplaats Drongengoed (3f). Het betreft een lorkenbestand met alternerend hakhout van
Amerikaanse eik. In de kruidlaag komt hoofdzakelijk Pijpenstrootje voor en Wilde
kamperfoelie met daarnaast Blauwe bosbes en wat Struikhei. Ook in bestand 4r komt dit
type beperkt voor.
Figuur 2-25: bostypespectrum voor het Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met Blauwe bosbes.
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I2d: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje,
PIJPENSTROOTJE.

SUBTYPE MET DOMINANTIE VAN

Algemeen: dit is een verarmde of minder goed ontwikkelde vorm van het subtype met Blauwe bosbes.
De affiniteit met dit bostype is dan ook sterk. Er is meestal ook een zekere affiniteit met de
rompgemeenschap met Braam (I1) Berk duikt hier nogal eens op in de nevenetage. De kruidlaag is
kenmerkend zeer soortenarm door sterke dominantie van grassen (Pijpenstrootje) en/of bramen. De
aaneensluitende vegetatiemat en dense strooisellaag verhinderen de ontwikkeling van andere soorten
en een goede verjonging. Extensieve begrazing ev. in combinatie met plaggen is de enige manier om
deze dominantie te doorbreken. Dit is het typisch bostype die ontstaat door bebossing van
heidegronden. De aanwezigheid van Pijpenstrootje kan een goede indicatie zijn voor potenties voor
heideherstel. Indien de grasmat niet te dens is, duikt soms Struikhei op en neigt het bostype meer naar
het subtype met Struikhei.

Drongengoed: dit bostype komt alleen maar voor in de bosplaats Drongengoed en dan
voornamelijk in de westelijke (meer heischrale) helft van het bos. Dit bostype is het tweede
meest voorkomende type na de rompgemeenschap met braam in het plangebied.
Figuur 2-26: bostypespectrum voor het Dennen-Eikenbos met bochtige smele en Pijpenstrootje,
subtype met dominantie van Pijpenstrootje.

foto links: dennenbestand met dominantie van Pijpenstrootje – foto rechts: Indien de grasmat niet te gesloten, is
zoals hier in bestand 9h, kunnen heischrale soorten als Pilzegge, Tormentil, Struikhei en Dubbelloof opduiken

I3: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers
(

Habitatcode: -)

Algemeen: het is een derivaatgemeenschap van het Berken-Eikenbos, wat betekent dat het
gedomineerd wordt door soorten die niet typisch zijn voor deze plantengemeenschap. Vaak gaat het
om invasieve niet-inheemse soorten, in dit geval Amerikaanse vogelkers. Enerzijds zijn er bestanden
met een heel hoge bedekking van Amerikaanse vogelkers in de struiklaag; anderzijds worden ook heel
wat bestanden waar eerder weinig Amerikaanse vogelkers te vinden is bij dit vegetatietype
ondergebracht. In veel gevallen gaat het om bestanden waar recent inspanningen geleverd werden om
de Amerikaanse vogelkers te verwijderen maar waar de kruidlaag nog de samenstelling van het
Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos weerspiegelt. De voedselarmoede van de bodem leidt er
immers toe dat een herstel van de kruidlaag eerder traag verloopt. De belangrijkste soorten in de
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kruidlaag in het studiegebied zijn Braam, Brede en Smalle stekelvaren en zaailingen van Wilde
lijsterbes, Sporkehout, Zomereik, Amerikaanse eik, Ruwe berk, Amerikaanse vogelkers, Amerikaans
krentenboompje en soms Hulst. Plaatselijk kunnen Bochtige smele, Pijpenstrootje, Schapenzuring of
enkele plantjes Struikhei standhouden.

Drongengoed: dit bostype komt alleen voor in enkele private bestanden te Pilkem. De
struiklaag kan hier oplopen tot 80 à 90% van het totale grondvlak.
Figuur 2-27: bostypespectrum voor de RG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers

I4: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik
(

Habitatcode: -)

Algemeen: dit is een derivaatgemeenschap van het Eiken-Beukenbos door de sterke aanwezigheid
van Amerikaanse eik in dit subtype. De kruidlaag is ijl of wordt gedomineerd door bramen en Brede
stekelvaren. De bladeren van Amerikaanse eik vormen een dikke, slecht verterende strooisellaag
waardoor de kieming van andere soorten bemoeilijkt wordt.

Drongengoed: dit bostype komt uitsluitend voor in de bosplaatsen Pilkem en Drongengoed.
In veel gevallen betreft het oud hakhout van Amerikaanse eik die terug is uitgelopen.
Figuur 2-28: bostypespectrum voor de RG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik

foto: massale verjonging van Amerikaanse eik in bestand 6b in de
bosplaats Drongengoed.
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Andere bostypes?
In het westelijke deel van de bosplaats Drongengoed komen in enkele bestanden relicten
voor van Berken-Elzenbos (habitattype 91E0 Oligotroof Elzen- en berkenbroek). Het betreft
hier het subtype met Wilde Gagel en Veenmos. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in
bestand 4k waar de kruidlaag vrijwel uitsluitend bestaat uit Oever/Moeraszegge en Veenmos. In de omgeving wordt tevens Wilde gagel teruggevonden. De boomlaag bestaat hier
uit Zachte berk. Ook de spontane verbossing met Zachte berk in bestand 6e valt deels onder dit bostype. Door toenemende verdroging van het gebied (diepe drainagegreppels) komen deze types sterk onder druk te staan.
Het subtype van het Berken-Elzenbos met Zomereik wordt soms lijnvormig teruggevonden
langs de vele greppels gelegen in de bosplaats Drongengoed.

foto: Berkenbroek in bestand 4k in de bosplaats Drongengoed met dominantie
van veenmos en Moeras/Oeverzegge

Jonge bosaanplantingen
Heel wat percelen (ongeveer 50 ha) werden recent beplant met jong bosplantsoen. De oudste beplantingen dateren van 1985 en bestaan hoofdzakelijk uit homogene blokken Zomereik. Deze zijn voornamelijk te vinden in het westelijke deel van de bosplaats Drongengoed. Vrijwel alle aanplanten werden voorzien van een mantel van hoofdzakelijk Hazelaar.
Recentere bebossingen zijn heterogener (vnl. Zomereik, Gewone es en Zwarte els) en zijn
vooral aanwezig te Onderdale, Burkel en Buisputten. Deze worden bijna allemaal aangelegd
met een mantel van inheemse struiksoorten. Hoewel kan worden ingeschat naar welk bostype de bewuste bestanden zullen evolueren, is tot nog toe geen sprake van een verzadigde gemeenschap. De meeste aanplantingen bevinden zich op voormalige landbouwgronden
waarbij de kruidlaag voornamelijk gedomineerd wordt door ruderale soorten (Paardenbloem,
Kleefkruid, Grote brandnetel), soortenarme grazige vegetaties (Gestreepte witbol, Ruw
beemdgras), mossen of bramen. Soms worden brede grazige paden gemaaid tussen de
jonge aanplanten zoals in bestanden 12q (Onderdale) en 1b (Burkel).
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foto: jonge aanplant van voornamelijk Zomereik te Onderdale (12a)

Rogister-ecogram
Om dit ecogram te bekomen, gebruikte Rogister de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N (stikstofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype in een tweedimensionele ruimte te plaatsen die de
ecologische positie van de abiotische factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid van de
bodem (is gerelateerd met de humuskwaliteit ) duidelijk maakt. De bekomen gemiddelde Ellenbergwaarden per proefvlak worden uitgezet in het Rogister-ecogram met als referentie (de zwarte
lijnen) een overlay van de bosinventarisatietypologie (zie Figuur 2-29).
Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik gemaakt van de verwachtschap op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische VerwantschapsCoëfficiënt of EVC). De ecogrammen worden opgesteld op basis van de gemiddelde Ellenberggetallen
voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor elk bostype. Deze parameters geven
een indicatie van de vochttoestand en de humuskwaliteit of de snelheid waarmee de humus
wordt afgebroken zodat de ecologische plaats van elke plantenopname ten opzichte van deze
twee omgevingsfactoren duidelijk wordt.
Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bodemvocht, geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de
Vlaamse bostypes (Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de begrenzing
van de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze afgebakende zones mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er een
overgangszone tussen het ene en het andere bostype. Voor sommige opnames met een belangrijk aandeel aan storingssoorten - waarvoor geen gewogen Ellenbergwaarden berekend
kunnen worden - kan het voorkomen dat de punten in de grafiek buiten de ecologische zones
(volgens de bostypologie) terechtkomen.
De begrenzing van de ecologische gebieden in het ecogram komt overeen met de volgende
bostypes:
BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum)
FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum)
SC: arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum)
MF: Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)
EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)
PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)
UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)
UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)
PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)
CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum)
FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)
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CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum)
LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)

In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt
bekomen uit het product van de zuurtegraad (mR6) en de stikstofgraadklasse (mN7) of dus voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar mull als volgt:

De Y-as komt overeen met de vochtklasse als volgt, deze gaat van soorten die gebonden zijn
aan zeer droge omstandigheden (xerofielen) naar soorten die gebonden zijn aan natte standplaatsen (hygrofielen):

Abiotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:
In Figuur 2-29 wordt het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van de vegetatieopnames in de bosbestanden van het plangebied Drongengoedbos.
Het ecogram vertoont een vrij sterke variatie wat niet alleen te wijten is aan de spreiding van de
opnames over verschillende bosplaatsen maar ook aan de abiotische en biotische variatie (o.a.
naar boomsoortensamenstelling) binnen de bosplaatsen zelf.
Op basis van de zuurtegraad vallen de meeste opnames binnen de klassen acidoclien-acidofiel
of acidofiel-acidoclien. Dit komt grotendeels overeen met de bodemtypering van zandleem.
Meer dan 10% van de opnames behoren tot de klasse acidofiel (hoogste zuurtegraadklasse) en
zijn verspreid gelegen in bosplaats Drongengoed en Pilkem op drogere zandgronden (veelal
met een hoog aandeel Am. eik). De opnames die in de klasse neutroclien tot basiclienneutroclien vallen, zijn vooral gelegen op de kleibodems van Ganzekleit.
De voedselrijkdom van de bodem is van de meeste proefvlakken matig tot hoog (matige tot
sterke nitrificatie). De complexe bodemstructuur in het plangebied komt hier tot uiting, er is een
sterke afwisseling van bestanden met een weinig voedselrijke tot zeer voedselrijke bodem. Tevens vormt de aanwezige hoofdboomsoort een rol met minder voedselrijke bodems in bestanden met naaldhout.
Het vermenigvuldigen van beide parameters geeft de strooiselafbraaksnelheid weer (zie X-as
in grafiek). Voor het merendeel van de opnames blijft deze onder de 15 of is het humustype niet
verder ontwikkeld dan moder. Zelfs in de oudere bosbestanden rond de Drongengoedhoeve zijn
er nog verschillende bestanden met een humustype mor wat wijst op een slecht ontwikkelde
6
7

mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.
mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.
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humus en sterk aansluit bij een heidebodem. De aanwezigheid van naaldhout en Am. eik op
zandgrond zorgt ervoor dat de afbraak van strooisel bijzonder traag verloopt. De bestanden met
een goede strooiselafbraak zijn vooral in Ganzekleit aanwezig maar ook in enkele vochtige bestanden als bestand 1c in Burkel en 100q te Pilkem.
De vochtklasse in de meeste proefvlakken is matig vochtig tot vochtig (hygroclien-mesofiel tot
hygroclien, de waarde op de Y-as ligt tussen 5 en 7). Enkel de opname nabij het berkenbroek in bestand 4k van Drongengoed zit in de klasse van zeer vochtig.
Algemeen kunnen de bossen in het plangebied gekarakteriseerd worden als matig vochtig,
matig voedselrijke bossen op vrij zure bodems met een geringe strooiselafbraak (moder).
Biotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:
Zoals ook op Figuur 2-30 is te zien, clusteren de meeste opnames in de overgangszone tussen
het Berken-Eikenbos (BQ), het Eiken-Beukenbos (FQ) en het arme Eiken-Haagbeukenbos
(SC).
De meeste opnames in bosplaats Drongengoed vallen onder het Berken-Eikenbos, een bostype
dat als een jong stadium in bosontwikkeling kan worden beschouwd. Heel wat opnames in Pilkem situeren zich in de (drogere) zone van het Eiken-Beukenbos. Het voorkomen van meer ontwikkelde bostypes is beperkt tot een 15-tal opnames. Het zijn enkele opnames in Ganzekleit
(waar o.a. de oudbosplanten voorkomen) naast enkele opnames in vochtigere bestanden in
Pilkem, Drongengoed, …
Algemeen kan worden gesteld dat de meeste bossen van het plangebied zich nog in een vrij
jong ontwikkelingsstadium naar een interessante bosvegetatie bevinden en dat mits natuurgetrouw bosbeheer er op termijn een verschuiving kan zijn naar waardevollere bostypes.
Figuur 2-29: Rogister-ecogram van alle opnames in het plangebied Drongengoedbos
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Figuur 2-30: Rogister-ecogram opgeslitst per bosplaats
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Vergelijking met de Potentiële Natuurlijke Vegetatiekaart
In het studiegebied zijn volgens De Keersmaeker et al. (2001) vier Potentieel Natuurlijke Vegetaties mogelijk (kaart 2.11):
Elzen-Vogelkersbos: is afgebakend op alle vochtige lemig zand en zandleembodems
in Pilkem, het grootste deel van het Drongengoedbos en delen van Onderdale. Deze
afbakening stemt echter niet overeen met de reële toestand want typische soorten van
dit type als bvb. Es groeien er bijzonder slecht. De sterke grondwaterschommelingen
door de aanwezige stuwwatertafels zorgt ervoor dat in het gebied maar weinig soorten
er hun optimum hebben.
Typisch Eiken-Beukenbos: op de zandleem- en lemige zandgronden, vooral in de
Ganzekleit en delen van Pilkem. Tevens ook het oostelijke deel van de Buisputten.
Rijkere bostypes (Beuken, Eiken-Haagbeuken of Eiken-Beukenbos): Het grootste
deel van het Koningsbos en delen van de Ganzekleit, Buisputten en Onderdale. Verder
ook nog in het noordelijke deel van de bosplaats Pilkem
Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos: op de armste zandgronden ter hoogte van de
bosplaats Burkel.
Door hun ligging op een ondoorlaatbare kleibodem worden deze bossen meestal gekenmerkt
door een hoge (schijn)waterstand in het natte seizoen terwijl ze tijdens de zomerperiode vaak
uitdrogen.

2.4.5

Vegetaties van open plekken en vertaling naar habitattypes

In het plangebied werden in 2011 26 vegetatieopnames gemaakt volgens de Tansleybedekkingsschaal in open plekken, dreven en bosranden. De situering van deze opnames is
weergegeven op kaart 2.7.
Deze opnames werden in het Bosbeheerpakket ingebracht en syntaxonomisch geplaatst volgens de typologie van Schaminée (Vegetatie van Nederland, 1999).
Algemeen kunnen de meest voorkomende graslanden ingedeeld worden in twee grote klassen:
de voedselrijkere ‘weegbreeklasse’ (Plantaginetea majoris) en de iets voedselarmere ‘klasse van
matig voedselrijke graslanden’ (Molinio-Arrhenatheretea). De toewijzing aan één van deze twee
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klassen is sterk afhankelijk van het landgebruik (bemesting, hooilandbeheer, maaien met nabegrazig, beweiding…) en de aan- of afwezigheid van stuwwatertafels door het voorkomen van
kleilagen.
Verder werden nog enkele Tansley-opnames uitgevoerd op kapvlaktes en in (heischrale) bermen. Merk op dat in veel opnames verschillende kensoorten afwezig zijn. Daarom kon voor veel
opnames geen typering worden gedaan tot op associatieniveau. Deze verarmde types worden
meestal onder rompgemeenschappen op verbondsniveau geplaatst.

2.4.5.1

Weegbree-klasse

Deze klasse is de meest voorkomende klasse in het plangebied. Deze klasse wordt gekenmerkt
door soorten als Straatgras, Fioringgras, Engels raaigras en Brede weegbree. De standplaats
wordt gekenmerkt door sterke veranderingen of storingen. Meestal zijn de weilanden in de winter overstroomd of zijn sterk waterverzadigd.
Over het algemeen is het bloeiaspect veelal afwezig en is de vegetatie soortenarm.
Rompgemeenschap onder het Zilverschoonverbond
De meeste opnames worden hieronder geplaatst door het ontbreken van ken- of differentiërende soorten. Meestal betreft het rompgemeenschappen met dominantie van Ruw beemdgras,
Geknikte vossenstaart en/of Engels raaigras. Het bloeiaspect wordt in het voorjaar voornamelijk
bepaald door Witte klaver, Kruipende boterbloem, Gewone vogelmuur en soms Veldzuring.
Soms kan Pinksterbloem vleksgewijs voorkomen. In verschillende gevallen komen er overgangsvormen voor naar de, iets voedselarmere, Molinetalia (zie verder).
In veel gevallen betreft het periodiek overstromende weilanden waarbij grassen het aspect bepalen. Vrijwel alle weilanden in het plangebied die behoren tot dit type worden begraasd door
runderen (met uitzondering van bestand 9q in de bosplaats Drongengoed en 13a in de Ganzekleit).
De verspreiding van dit type is vrij uniform. Vrijwel alle verpachte weilanden te Burkel (uitgezonderd 1h) behoren tot dit type. Vrijwel alle begraasde weilanden in de bosplaats Drongengoed
behoren tot dit type. Ook de paardenweide (12f) te Onderdale en het meest noordelijke bestand
van de Ganzekleit (13a) behoren tot dit type.

foto: indien jaarrond-beweiding achterwege blijft kan het bloeiaspect in het voorjaar nog navenant zijn
zoals in bestand 9g in de bosplaats Drongengoed. Op de foto valt het duidelijk bloeiaspect van Scherpe- en Kruipende boterbloem op

Associatie van Geknikte vossenstaart.
Dit vegetatietype bestaat meestal uit natte begraasde weilanden waarbij waterstagnatie in de
winter bepalend is voor de aanwezigheid van Geknikte vossenstaart. In het plangebied komt
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meestal de arme (Inops) subassociatie voor. In de praktijk kunnen ook hooilanden hier onder
vallen, zoals in de bosplaats Drongengoed (6l en 7d) en te Onderdale (12i). In de zomer droogt
de grond veelal (lokaal) uit.

foto: Biezenknoppen, Egelboterbloem en Geknikte vossenstaart in een vochtige slenk te Onderdale (12i)

Dit type is iets beter ontwikkeld dan bovenvermelde rompgemeenschap en ook beter omlijnd.
Gestreepte witbol en Geknikte vossenstaart zal meestal dominant optreden. Pinksterbloem,
Paardenbloem en Kruipende boterbloem zijn in het plangebied veelal bloeiaspectbepalend.
Verder komen er nogal wat Biezenknoppen voor op de percelen in combinatie met Egelboterbloem. Deze laatste staat meestal in kleine slenken die de percelen doorsnijden. In Onderdale
komt verder ook wat Grote ratelaar voor.

foto: Gestreepte witbol is hier sterk aspectbepalend (bestand 6l, Drongengoed)

J.J Den Held (1991) onderscheidt ook nog de “Gemeenschap van Geknikte vossenstaart en
Moeras-vergeet-mij-nietje” waarbij Ruw beemdgras, Witte klaver, Kruipende boterbloem, Pinksterbloem en Geknikte vossenstaart kensoorten zijn. Deze gemeenschap zou in de praktijk,
deels, bovengenoemde associatie en rompgemeenschap kunnen vervangen. Alleen de kensoorten Moeraswalstro, Fioringras en Moeras-vergeet-mij-nietje worden veel minder in het plangebied aangetroffen. Daarvoor zijn de bestanden net iets te droog in sommige jaren.
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2.4.5.2

Klasse der matig voedselrijke graslanden

Rompgemeenschap onder het Glanshaver-verbond.
Slechts één bestand valt onder dit vegetatietype. Het betreft een hooiland aan de Startbaan te
Onderdale (bestand 12l) in eigendom van ANB die in het verleden bemest is geweest. Gestreepte witbol komt hier dominant voor samen met (lokaal) Glanshaver. Verder komt er veel
Ruw beemdgras, Veldzuring, Kruipende boterbloem, Gewone hoornbloem en Paardebloem
voor. De naastgelegen graslanden zijn duidelijk veel minder bemest in het verleden. Hier domineert voornamelijk Reukgras.

foto: een duidelijke scheiding tussen minder bemeste (links met Reukgras) en meer
(recentere) bemeste percelen te Onderdale

De vegetatie vertoont kenmerken van de rompgemeenschap van het Kamgras-verbond (Cynosurion) en meer bepaald met elementen van de vochtigere subasscociatie lotetosum uliginosi met
kenmerkende soorten als Kale jonker, Pitrus, Biezeknoppen.
Rompgemeenschap onder het Verbond van Grote vossenstaart.
Het betreft hier voornamelijk rompgemeenschappen van Gestreepte witbol, Engels raaigras en
Pitrus. Meestal betreft het beweide percelen. Meestal ontstaat de Rompgemeenschap van Gestreepte witbol/Engels raaigras door bemesting en drainage van natte schraallanden. Omgekeerd kan deze rompgemeenschap ontstaan door graslanden die sinds kort minder intensief
begraasd/bemest en gemaaid worden. Pinksterbloem kan hier nog voor een opvallend bloeiaspect zorgen. Voorbeelden van deze rompgemeenschap zijn te vinden in de bosplaats Drongengoed (8p en 8r) en ter hoogte van de startbaan te Onderdale (12p).
De rompgemeenschap met Pitrus ontwikkelt zich meestal daar waar de waterhuishouding onstabiel is en waarbij de percelen onder een zekere invloed van bemesting staan of gestaan hebben. Deze rompgemeenschap vertoont verwantschap met het Zilverschoonverbond. De vegetatie wordt in het plangebied meestal gedomineerd door Ruw beemdgras en Kruipende boterbloem. Aspectbepalend zijn hier Pitrus en (soms) Biezenknoppen. Voorbeelden zijn te vinden in
Burkel en in enkele beweide percelen in de bosplaats Drongengoed (6p, 9 en 110e).
Een schralere versie met dominantie van Reukgras en Gestreepte witbol en verder voorkomen
van Knoopkruid, Gewoon biggenkruid en Gewone veldbies is te vinden in het hooilandje in het
noorden van bestand 12e (Kievitsbloem-associatie, subassoc. met Kamgras).
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foto links: aanwezigheid van Gestreepte witbol in bestand 12e verraadt nog een zekere voedselrijkdom van het perceel
– foto rechts: Rompgemeenschap van Pitrus te Burkel (1h)

Rompgemeenschap van het Kamgras-verbond.
Kamgrasweide komt slechts in één bestand voor: namelijk de wachtweide (8d) van de kudde
schapen ten noorden van de Drongengoedweg. Dit perceel wordt gedomineerd door Gewoon
struisgras en Veldbeemdgras, verder komt er Reukgras, Madeliefje, Zachte dravik en Tijmereprijs voor.

foto: wachtweide 8d voor schapen, de dominantie van Gewoon struisgras valt hier duidelijk op

Een versie met dominantie van Reukgras en Gestreepte witbol waarbij Knoopkruid, Gewoon
biggenkruid en Gewone veldbies voorkomen, is te vinden in het hooilandje in het noorden van
bestand 12e (Kievitsbloem-associatie, subassociatie met Kamgras).

2.4.5.3 Ruigtes
In het plangebied zijn op bestandsniveau twee ruigtes te vinden. Bestand 12h is een ruigte met
enkele Zomereiken. De kruidlaag bestaat er voornamelijk uit Braam, Gestreepte witbol, Kruipende boterbloem, Pitrus, Gewoon wilgenroosje en Kale jonker. Deze ruigte is spontaan aan het
verbossen. Bestand 13g omhelst een braakliggende akker. Een deeltje ervan wordt (werd?) nog
ingericht als wildakker. De kruidlaag wordt hier voornamelijk beheerst door Rood zwenkgras,
Greppelrus, Kantige basterdwederik, Gewone hoornbloem, Bijvoet en Harig wilgenroosje. Verder komen er soorten voor als Zilverschoon, Gestreepte witbol, Hop, Pitrus en vertakte leeuwentand. Dit vegetatietype wordt tot de rompgemeenschap van Harig wilgenroosje gerekend.
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foto links: ruigtes te Ganzekleit – foto rechts: ruigte te Onderdale

2.4.5.4 Kapvlaktes
Bestandsdekkende kapvlaktes werden in drie bestanden gevonden.
Bestanden 100j en 100n (Pilkem) zijn twee voormalige Amerikaanse eikenbestanden aan een
langsgracht die net bebost zijn met Zomereik. De kruidlaag bestaat voornamelijk uit Pitrus en
Braam. Verder komen schrale soorten voor als Pilzegge, Hazenzegge, Schapezuring, Schermhavikskruid en Veelbloemige veldbies.
Bestand 108a in Onderdale is een voormalige Corsicaanse dennenbestand zonder kruidlaag.

2.4.5.5 Heide en heischraal grasland
De voornaamste heischrale elementen zijn terug te vinden in het westelijke en centrale deel van
de bosplaats Drongengoed. De voornaamste heischrale elementen worden weergegeven op
kaarten 2.14.
Droge en natte heide: intermediaire Atlantische heide (Habitattype 4030 Droge heide en
4010 Natte heide)
Echte droge heidevegetaties en vochtige schraallanden zijn zeldzaam binnen het plangebied.
De meest voorkomende soorten zijn Pijpenstrootje, Struikheide en Pilzegge. Relicten worden
hoofdzakelijk terug gevonden op kapvlakten, in bermen en op bospaden. In het westelijke deel
worden zeldzaam soorten zoals Tweenervige zegge, Klein glidkruid, Bleke- Geelgroene- en
Sterzegge teruggevonden. Soms hebben kapvlaktes het uitzicht van goed ontwikkelde vochtige
heide met soorten als Dopheide, Struikheide, Liggend hertshooi en Trekrus zoals het voormalige Amerikaanse eikenbestand 4p ter hoogte van het voormalig militair domein.

foto: eindkap van Amerikaanse eik in bestand 4p geeft onmiddellijk
kansen aan heischrale soorten zoals Gewone dopheide
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De grootste oppervlakte aan intermediaire Atlantische heide (Ericion tetralicis en CallunoGenistion Pilosae) wordt teruggevonden in bestand 7j over een totale oppervlakte van ongeveer
1 ha. Deze heide heeft zich ontwikkeld na een windval van lork. Dit perceel wordt gedomineerd
door Struikhei, Pijpenstrootje en (minder) Gewone Dophei. Verder komt er nog Wilde gagel, Koningsvaren en Fraai hertshooi voor.
Sterk gedegradeerde heiderelicten zijn terug te vinden onder oudere Lorken en Grove dennenbestand. Daarnaast zijn recent nog (medio jaren ’80) heischrale terreinen beplant met Zomereik
(zoals bestand 6f).

foto: voormalige veldgebieden (hier bestand 6f) werden in het verleden beplant met Zomereik .

Een aantal boswegen en bermen in het westelijk deel van het Drongengoed zijn iets voedselrijker. Soorten als Grote wederik en Veldrus domineren de vegetatie (= Veldrusassociatie, Juncetum
acutiflori) aangevuld met wat Gewone dopheide, Klein glidkruid en Struikheide. Een voorbeeld
hiervan is terug te vinden in de rand van bestand 4f.
Heischraal grasland (Nardo-Galion) (Habitattype 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op
arme bodems)
Heischraal grasland (Gentiano pneumonanthes-Nardetum) is nog zeldzamer binnen het plangebied en komt uitsluitend voor in de zuidrand van bestand 6g (Drongengoed) en ter hoogte van
twee paden in bestand 12m.
Het heischrale pad ten zuiden van bestand 6g wordt gedomineerd door Pijpenstrootje. Verder
komt er Gaspeldoorn, Struikhei, Tweenervige zegge, Blauwe zegge, Klein glidkruid, Gewone
dophei en Tandjesgras voor.
Droog heischraal grasland van de Associatie van Liggend walstro en Schapengras (Galio hercynici-Festucetumovinae) komt voor in bestand 12m te Onderdale. De twee grazige paden in
Onderdale worden als exploitatiepad onderhouden. Eén pad wordt gemaaid en het andere niet
(of later?). Deze twee paden komen uiteindelijk uit op de bermen van het militair vliegveld. De
vegetatie wordt er gedomineerd door Liggend walstro, Struikhei en Pijpenstrootje. Verder komt
er veel Tormentil, Tweenervige zegge, Liggend hertshooi en Fraai hertshooi voor.
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foto: heischraal pad ter hoogte van de startbaan te Onderdale, bestand 12 m

2.4.6

Flora

In de periode mei-augustus 2011 werden er 105 vegetatie-opnames in de bossfeer en 26
Tansley-opnames in de open plekken en bosranden uitgevoerd.
Een volledige actuele lijst van de flora in het plangebied wordt weergegeven in bijlage 5.
De voornaamste soorten zijn terug te vinden op kaarten 2.12a-c. Aanvullende gegevens zijn
afkomstig van vzw Natuurpunt (waarnemingen.be) en van de boswachter Marc Spanhove.

2.4.6.1

Rode lijstsoorten

Rode lijsten zijn een belangrijk instrument in het hedendaagse soortgerichte beleid van het
Vlaamse natuurbehoud. Deze lijsten geven voor elke soort van een groep organismen een indicatie over haar status in Vlaanderen, gaande van niet bedreigd tot uitgestorven in Vlaanderen.
De recentste Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt
et al. (2006).
De Rode lijst in strikte zin omvat de planten van de categorieën uitgestorven, met verdwijning
bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Binnen de categorie achteruitgaand worden soorten gegroepeerd die het risico lopen op korte termijn op de Rode lijst terecht te komen. In het plangebied
komen verschillende Rode lijstsoorten voor. De meeste van deze soorten zijn kenmerkend voor
heischrale vegetaties.
De Rode lijstsoorten zijn weergegeven op de kaarten 2.12a-c.
Tabel 2.20: overzicht van de Rode lijstsoorten in het plangebied
Soort

Wetenschappelijke
naam

Rode lijst
categorie

KFK8

Echte guldenroede

Solidago virgaurea

achteruitgaand

6

Eikvaren

Polypodium vulgare

achteruitgaand

5

Gewone dophei

Erica tetralix

achteruitgaand

6

Grote ratelaar

Rhinanthus angustifolius

kwetsbaar

4

8

Vindplaats
Waarnemingen langs het pad ten zuiden van
percelen 7 en 9 in het Drongengoed. Verder in
een dreef tussen 8g en 8n. Vermoedelijk algemener dan gedacht. Bvb algemeen langs de
Drongengoedweg thv afslag naar het vliegveld.
Slechts één waarneming in de dreef tussen 12d
en 12e (Onderdale)
Vrij algemeen op heischrale plekken in het westelijk deel van het Drongengoed. Veelal in combinatie met Struikhei.
Enkele ex. in een hooiland te Onderdale (12i)

KFK = kwartieruurhokfrekwentieklasse : een schaal van 1 tot 10 of van zeer zeldzaam tot zeer algemeen
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Soort

Wetenschappelijke
naam

Rode lijst
categorie

KFK8

Hengel

Melampyrum pratense

achteruitgaand

5

Kruipwilg

Salix repens

achteruitgaand

6

Struikhei

Calluna vulgaris

achteruitgaand

8

Tandjesgras

Danthonia decumbens

achteruitgaand

5

Tormentil

Potentilla erecta

achteruitgaand

8

Tweenervige
zegge

Carex binervis

Wilde gagel

Myrica gale

Zaagblad

Serratula tinctoria

zeldzaam

2

achteruitgaand

5

zeldzaam

2

Vindplaats
Slechts op twee plaatsen gevonden op de walgracht rond de Drongengoedhoeve.
1 exemplaar gevonden te Onderdale (12e) op
de grens met het militair domein
Uitsluitend waargenomen in de bosplaatsen
Pilkem en Drongengoed. Daar vrij algemeen ter
hoogte van kapvlakten en bermen.
Zeldzaam in het plangebied, gevonden in de
heischrale berm ten zuiden van 6g en in twee
dreven ter hoogte van 4q (voormalig militair
domein)
Algemeen in iets schralere dreven.
Zeldzaam in het plangebied, gevonden in de
heischrale bermen thv 6g, in de dreef thv 4h, in
de zuidelijke bosrand van bestand 105a (Schapersbos) en in het oostelijk deel van de bosplaats Drongengoed thv 9h. Deze soort komt
ook nog voor op twee heischrale paadjes te
Onderdale (12m). Telkens betreft het slechts
enkele exemplaren, alleen te Onderdale werden
er meer dan 100 ex. gevonden.
Slechts twee vindplaatsen in de bosplaats
Drongengoed: 2 ex op het heideterreintje langs
de Drongengoedweg (7j) en een vijftal struiken
in een spontane verbossing (4d). Ook nog bekend van bestand 3s maar hier waarschijnlijk
verdwenen.
Waarnemingen bekend ter hoogte van de dreef
ten noorden van het weiland 9s (Drongengoed)
en aan het grenspad te Onderdale ten oosten
van 12i. Zou ook nog hebben gestaan aan de
Drongengoedhoeve ter hoogte van de inkomstpoort maar hier verdwenen.

foto links: Wilde gagel in bestand 4d in het Drongengoed. Indien de spontane verbossing van dit bestand zich verderzet
zal ook hier deze soort verdwijnen – foto rechts: het zeldzame Zaagblad komt net voor op de grens van het plangebied
te Buisputten en te Onderdale.

Tweenervige zegge is een typische Atlantische soort die quasi volledig ontbreekt in de Kempen.
Deze soort is typerend voor vochtige heischrale vegetaties.
Wilde gagel, Struikhei en Gewone Dophei komen echter ook voor in de Kempen en hebben een
meer Noord-Atlantisch en/of boreaal areaal (Stieperaere 1970).
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Door Stieperaere (1970) wordt Zaagblad nog aangegeven voor het Koningsbos. Deze soort is
hier waarschijnlijk al lang verdwenen mede door de invloed van de omliggende landbouw (vermesting). De soort is sterk fosfor-gelimiteerd. Ideaal komt voor deze soort de grondwatertafel tot
5 cm boven het maaiveld. Uitdroging van de bodem in de zomer deert deze soort niet. Dit is een
typische soort van niet te rijke of te arme stuwwatergronden.

2.4.6.2

Heischrale soorten

Naast bovenvermelde Rode lijstsoorten komen in het plangebied enkele minder algemene
heischrale soorten voor. Deze worden weergegeven op kaarten 2.12a-c en in Tabel 2.21.
Tabel 2.21: overzicht van de overige heischrale soorten in het plangebied
Soort

Geelgroene zegge

Hazenzegge
Bleke zegge

Wetenschappelijke
naam

KFK

Carex demissa

4

Carex ovalis

7

Vindplaats
Algemeen in de bosplaats Drongengoed (voornamelijk
westelijke deel) op vochtige betreden bospaden. Verder
ook rond een poel te Onderdale (12i) en op een bosweg
te Pilkem ten noorden van 101k.
Vrij algemeen in het plangebied
Vrij zeldzaam, doch waarschijnlijk algemener dan aangenomen. Op heischrale bospaden in de bosplaats Drongengoed en te Pilkem maar ook te Ganzekleit (102l).
Enige waarneming op heischraal pad ten zuiden van 6g
(Drongengoed).

Carex pallescens

4

Blauwe zegge

Carex panicea

4

Pilzegge

Carex pilulifera

6

Algemeen op kapvlaktes en schrale bospaadjes.

Centaurium erythraea

6

Zeldzaam, o.a. bospad thv 8b.

Galium saxatile

5

Hypericum humifusum

6

Fraai hertshooi

Hypericum pulchrum

4

Klein glidkruid

Scutellaria minor

3

Gaspeldoorn

Ulex europaeus

4

Vaccinium myrtillus

7

Echt duizendguldenkruid
Liggend walstro

Liggend hertshooi

Blauwe bosbes

Vrij zeldzaam, zeer algemeen op de heischrale padjes te
Onderdale (12m) en in een lichtrijk lorkenbestand te Pilkem (101c)
Vrij zeldzaam, zeer algemeen op de heischrale padjes te
Onderdale (12m), verder op een kapvlakte te Pilkem
(100f) en op het bospad ten westen van 9h (Drongengoed)
Algemeen langs heischrale paden en bosranden, voornamelijk in het westelijk deel van de bosplaats Drongengoed.
Algemeen op bospaden, veelal in gezelschap van Geelgroene zegge en/of Tormentil in de bosplaatsen Drongengoed en (zeldzamer) Pilkem. Soms ononderbroken aanwezig over tientallen meters (bvb pad ten zuiden van 4q).
Vrij algemeen in de bosplaats Drongengoed in bosranden.
Meestal enkelingen maar aaneengesloten struwelen te
vinden langs de Westvoordestraat en in de zuidwesthoek
van bestand 6g.
Zeldzaam in het westelijke deel van de bosplaats Drongengoed. In bestand 3f (aE/L-bestand) en 4r nog over een
redelijke oppervlakte voorkomend.

Gaspeldoorn is een typisch Noord-Atlantische soort die in de Noord-Vlaamse veldzone frequenter voorkomt dan in de Kempen. Deze soort is immers vorstgevoeliger.
Bleke zegge en Klein glidkruid zijn typisch voor stuwwatergronden en worden in het plangebied
aangetroffen op de rand van dreven met stagnerend water.
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Bleke zegge (Ganzekleit, foto links) en Klein glidkruid (Drongengoed, foto rechts) zijn typische soorten die in het plangebied sterk geassocieerd worden met randsituaties in bosverband

2.4.6.3

Soorten gebonden aan bron- kwel- en vochtige zones

Hoewel in het plangebied bron- en kwelzones bijna afwezig zijn. Komen puntsgewijs toch enkele
indicatoren van deze zones voor. Deze worden weergegeven op kaarten 2.12a-c en in Tabel
2.22.
Tabel 2.22: overzicht van de bron- en kwelindicatoren in het plangebied.
Soort

Wetenschappelijke
naam

KFK

Zwanenbloem

Butomus umbellatus

5

Veedrinkpoel te Onderdale (12k, adventief?)

Elzenzegge

Carex elongata

5

Gevonden in een vochtige bosrand te Ganzekleit (102l) en langs een
gracht aan de Drongengoedweg (100j) te Pilkem.

Waterviolier

Hottonia palustris

6

In twee veedrinkpoelen te Onderdale (12j en 12k).

Koningsvaren

Osmunda regalis

5

Sphagnum sp.

-

Bosereprijs

Veronica montana

5

Waternavel

Hydrocotyle vulgaris

6

Veenmos

Waterpostelein Lythrum portula

5

Vindplaats

Aangetroffen aan de rand van een poel in de bosplaats Drongengoed
(105b) en op het heideterrein langs de Drongengoedweg (7j). Verder
nog op de rand van bestand 14d te Pilkem
Veelal geassocieerd met afwateringsgreppels gelegen in de bosplaats
Drongengoed. Soms ook bestandsdekkend voorkomend zoals het
berkenbroekbosje in bestand 4k (Drongengoed)
Twee vindplaatsen in de bosplaats Drongengoed, ter hoogte van een
bospad (4l en 9m).
Op bospad samen met Klein glidkruid, veenmos en Tormentil thv 3d
(Drongengoed)
In 2012 aangetroffen in poeltje in 12d (T. Maes)

foto: Zwanenbloem en Waterviolier in een veedrinkpoel te Onderdale (12k)
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2.4.6.4

Oud-bosplanten

Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites (= min of meer
onafgebroken bebost sinds tenminste 1775 (de Ferrariskaart)) en die zich slechts traag vestigen in
jonge bossen. Soorten kunnen echter, afhankelijk van de regio en haar specifieke (abiotische)
kenmerken meer of minder aan oud bos gebonden zijn. In het plangebied werden de in Tabel
2.23 opgesomde oud-bosplanten (Cornelis et al., 2009) aangetroffen.
Tabel 2.23: aangetroffen oud-bosplanten (naar Cornelis, 2009) in het plangebied (2011)
Nederlandse
naam

Wetenschappelijke
naam

Gebonden
aan oud
bos

Adelaarsvaren

Pteridium aquilinum

sterk

Viola riviniana

matig

Anemone nemorosa

sterk

Carex sylvatica

sterk

Maianthemum bifolium

sterk

Uitsluitend waargenomen in 101i (Pilkem)

Blechnum spicant

matig

Algemeen in de iets schralere bestanden

sterk

Zie 2.4.6.2

sterk

Gebiedsdekkend op de laagste delen van de Ganzekleit
en op de rand van 14f (Pilkem)

sterk

Vrij algemeen

Bleeksporig bosviooltje
Bosanemoon

Boszegge
Dalkruid
Dubbelloof

Gewone salomonszegel

Hypericum pulchrum
Lamium galeobdolon
Polygonatum multiflorum

Gladde witbol

Holcus mollis

Fraai hertshooi
Gele dovennetel

Groot heksenkruid
Grote muur

matig

Circaea lutetiana

matig

Stellaria holostea

sterk

Carex remota

matig

Kleine maagdenpalm

Vinca minor

sterk

Klimop

Hedera helix

matig

Ijle zegge

Mannetjesereprijs

Veronica officinalis

zwak

Muskuskruid

Adoxa moschatellina

-

Pilzegge

Algemeen voorkomend in alle bosplaatsen ten noorden
van de Urselseweg.
Vrij algemeen op vochtige bospaadjes o.a. te Koningsbos
en Drongengoed.
Soms oppervlaktedekkend voorkomend in de bosranden
van de Ganzekleit en uiterste zuidrand van het Koningsbos. Verder enkelingen voorkomend ter hoogte van bestanden 7m en 9f.
Vrij zeldzaam langs bospaden in de Ganzekleit en in de
bosplaats Drongengoed.

Vrij algemeen doch nooit bestandsdekkend
Op vochtige bospaadjes, voornamelijk in het westelijke
deel van het Drongengoed.
Vrij algemeen
Vrij algemeen, voornamelijk langs rabatten in het oostelijke deel van het Drongengoed
Vrij zeldzaam in de bosrand langs de Drongengoedweg
te Pilkem (14g en 14i) en in de bosrand van 100r. In de
zuidrand van 12o te Onderdale.
Vrij zeldzaam en verspreid voorkomend.
Vrij algemeen op schrale plekken in dreven te Pilkem en
Drongengoed.
Bestandsdekkend te Ganzekleit en Koningsbos in de
laagst gelegen bestanden.

sterk

Zie § 2.4.6.2

Luzula pilosa

sterk

Vrij zeldzaam en verspreid voorkomend in de bosplaatsen Pilkem en Drongengoed, algemener in de Ganzekleit

Teucrium scorodonia

matig

Algemeen in de schralere bostypes

Wijfjesvaren

Athyrium filix-femina

sterk

Wilde kamperfoelie
Witte klaverzuring 9

Lonicera periclymenum

matig

Oxalis acetosella

sterk

Ruige veldbies
Valse salie

Carex pilulifera

Voorkomen

Vrij algemeen in het oostelijk deel van het Drongengoed
langs rabatten, veelal in combinatie met Ijle zegge
Algemeen in de schralere bostypes (vnl grove dennenbestanden)
Vrij zeldzaam in de bosplaats Drongengoed.

9

Niet te verwarren met de vegetatief sterk gelijkende Stijve Klaverzuring (Oxalis fontana). Deze adventief komt veel
algemener voor en is veel meer vertakt
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foto links: tientallen meters Kleine maagdenpalm in de bosrand van bestand 100r – foto rechts: grote populatie Hengel
nabij de Drongengoedhoeve

2.4.6.5

Overige vermeldenswaardige soorten en historische waarnemingen.

Van verschillende soorten weet men zeker dat ze nog voorkomen in het gebied maar exacte
puntlocaties zijn onbekend. De meeste waarnemingen zijn afkomstig van waarnemingen.be en F.
Jonckheere (schrift. med.).
-

Stippelvaren (KFK 2) werd in 2009 gemeld langs een bosweg ter hoogte van bestand 106a
(Drongengoed). Deze soort werd er niet meer waargenomen (verkeerde determinatie?).

-

Kleine ratelaar (KFK 4) en Kleine zonnedauw (KFK 4) werden in 2009 gemeld in de
heischrale rand van bestand 6f. Kleine ratelaar kan er voorkomen maar Kleine zonnedauw
lijkt uitgesloten.

-

Sterzegge en Liggende vleugeltjesbloem (KFK 4) zijn gemeld in het Drongengoed
(westelijk deel).

-

Blauwe knoop (KFK 5) zou nog voorkomen te Onderdale ter hoogte van het vliegveld.

2.4.6.6

Autochtone bomen en struiken

De locaties binnen het plangebied die in 2003-2004 werden afgebakend in kader van de inventarisatie van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in de Houtvesterij Gent (Maes et
al. 2005) werden in 2011 opnieuw bezocht.
Het betreft vooral vindplaatsen in bosranden en houtkanten. Belangrijke locaties zijn onder meer
in de randen van het Koningsbos en de Ganzekleit, het de Ferrarisbosje te Papinglo en de bosranden met Gaspeldoorn in het Drongengoed. Deze gegevens werden in 2011 geactualiseerd
en verder aangevuld, zie kaarten 2.12a-c
Volgende interessante autochtone genenbronnen zijn aanwezig (met vermelding van categorie)10
in het plangebied:
Hybride x Bosroos (a-categorie): in de westelijke bosrand van bestand 100r zijn twee
hybride Bosrozen (x hondsroos? = Rosa nitida) gevonden. Het is één van de meest
10

a = zeker autochtoon
b = waarschijnlijk autochtoon
c = mogelijks autochtoon
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noordelijke locaties van deze soort in Vlaanderen.
Eenstijlige meidoorn (b-categorie): wordt slechts zeer zelden in het plangebied
teruggevonden. Enkele struikjes werden gevonden te Papinglo, Ganzekleit en Koningsbos.
Gelderse roos (b-categorie): komt voor in de bosrand van de Ganzekleit, te Papinglo en
langs de bosweg ten noorden van bestand 101k in Pilkem.
Gewone es (b-categorie): twee vrij zware hakhoutstoven (tot 5m omtrek) in de bosrand van
Ganzekleit.
Ruwe iep (c-categorie): een belangrijke oppervlakte aan Ruwe iep en hybride Hollandse iep
komt voor in de zuidwesthoek van bestand 102b in de Ganzekleit. De soort verjongt er zich
ook.
Engelse iep (c-categorie): 2 ex. werden in 2004 aangegeven voor de bosrand te
Ganzekleit. Huidige aanwezigheid is echter onduidelijk.
Haagbeuk (b/c-categorie): komt veel als hakhout in het plangebied voor zoals in de zuidelijke
bosranden van de Ganzekleit en het Koningsbos. Verder komt nog veel hakhout van
Haagbeuk voor in de onderetage van het Ferrarisbosje te Papinglo.
Viltroos (a-categorie): werd in 2003 aangegeven voor de noordrand van het Koningsbos en
in de rand van 102l in de Ganzekleit. Deze vindplaatsen werden niet meer teruggevonden
en zijn vermoedelijk verdwenen.
Sleedoorn (b-categorie): komt maar weinig voor in het bos, wel in de bosranden van de
Ganzekleit en het Koningsbos. Verder wordt Sleedoorn teruggevonden in de zuidrand van
7m in de bosplaats Drongengoed.
Zoete kers (c-categorie): in de westrand van bestand 102k komen zeven omvangrijke kersen
voor met een minimum omtrek van 175 cm.
Zomereik (b-categorie): in de oostrand van bestand 104b (Drongengoed) komen een 7-tal
knoteiken voor (samen met twee knotberken). Deze worden als weidepaal gebruikt en zijn in
slechte staat.
Gagel (a-categorie): Twee vindplaatsen in de bosplaats Drongengoed: 2 ex op het
heideterreintje langs de Drongengoedweg (7j) en een vijftal struiken in een spontane
verbossing (4d). Ook nog bekend van bestand 3s maar hier waarschijnlijk verdwenen.
Kraakwilg (c-categorie): een omvangrijk geknot (280 cm) exemplaar werd teruggevonden
in de hoek van een populierenbestand (100c) te Koningsbos.
Geoorde wilg (b-categorie): niet zo heel zeldzaam in het plangebied met vindplaatsen in
een houtkant te Burkel tussen bestand 1a en 1b en in de bosrand van het heideperceel 7j.
Deze soort komt verspreid voor te Pilkem in de rand van bestanden 110f en 100h en
verschillende exemplaren in bestand 100q aan de Driesbeek.
Gaspeldoorn (a-categorie): vrij algemeen in de bosplaats Drongengoed in bosranden.
Meestal enkelingen maar aaneengesloten struwelen te vinden langs de Westvoordestraat
en in de zuidwesthoek van bestand 6g. Verder ook in het verlengde van de Bogaertstraat in
de dreef tussen 12c en 12g te Onderdale.
(wilde) Mispel (b-categorie): twee exemplaren in de zuidwestrand te Papinglo

foto: zware hakhoutstoof (5 m) in rand van Ganzekleit 102i (links) – hakhout van Haagbeuk in Papinglo (rechts)
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In het plangebied is vooral de aanwezigheid van de hybride Bosrozen, de aanwezigheid van
Gaspeldoornstruwelen, Gagel en de verspreide aanwezigheid van Geoorde wilg waardevol.
Ook van algemenere soorten als Wilde lijsterbes, Gewone vlier, Hazelaar, Ruwe berk en Zachte
berk is er potentieel autochtoon genenmateriaal aanwezig. Van soorten als Hulst, Europese
vogelkers en Kruisbes is het autochtoon karakter twijfelachtig.

foto links: jonge Gaspeldoorn langs Drongengoedweg – foto rechts: wilde Mispel in Papinglo

2.4.6.7

Invasieve soorten

Een probleemsoort is een soort die nadelig kan zijn of is voor de toekomstige bosontwikkeling.
Het kan zowel gaan om uitheemse als inheemse soorten en vaak is het storend karakter vooral
afhankelijk van de populatiegrootte van die soort. In veel gevallen gaat het om soorten die door
hun dominant en/of invasief karakter andere soorten ( waaronder soms doelsoorten van het beheer)
geen groei- of vestigingkans gunnen, natuurlijke bosverjonging verhinderen, de groei verstoren,
enz. Ook voor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van de boshabitats is de
aanwezigheid van invasieve exoten niet wenselijk. Volgende soorten worden hierbij als niet gewenst beschouwd: Amerikiaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Japanse duizendknoop, Robinia
rododendron, Bonte gele dovenetel, Rimpelroos, Schijnaardbei, Douglasspirea en naaldhout
met uitzondering van Europese en Japanse lork en Grove den. Voor de goede staat van instandhouding is een totale afwezigheid noodzakelijk, voor een voldoende staat dient de bedekking lager te zijn dan 10 %.
De soorten die als probleemsoort kunnen optreden, worden hierna opgesomd. Deze zijn ook
terug te vinden op kaart 2.17.
Amerikaanse vogelkers is een uit oostelijk Noord-Amerika afkomstige boomsoort die tot
20 m hoog kan worden. Ze werd in Europa massaal aangeplant in bossen op zandgrond
voor het hout en omdat de snelverterende bladeren de arme zandgronden vruchtbaarder
konden maken. De soort komt hier echter vrijwel uitsluitend in struikvorm voor, zodat het
hout onbruikbaar is. Bovendien blijkt de soort sterk te woekeren en een probleem te vormen
voor inheemse flora, vooral op zandgronden maar ook op andere bodemtypes, wat haar de
bijnaam “bospest” heeft opgeleverd. In het plangebied (zie kaart 2.13a) vormt de soort slechts
een probleem in een beperkt deel van de bestanden en dan vooral in de bosplaatsen
Pilkem, Onderdale en het Schapersbos (Drongengoed). Opvallend is de quasi afwezigheid
van Amerikaanse vogelkers in de bestanden van ANB. De bestanden waar Amerikaanse
vogelkers een probleem vormt zijn vrijwel allen in privaat bezit (bedekkingsgraad struiklaag
>50%).
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Amerikaanse eik is een boomsoort, eveneens afkomstig uit Noord-Amerika, die in het
verleden massaal werd aangeplant voor de houtproductie. Ze vermenigvuldigt zich zeer
agressief in de Europese bossen en haar verjonging domineert de kruid- en struiklaag. De
aanwezigheid van Amerikaanse eik in het plangebied is niet altijd problematisch omdat de
soort zich niet zo goed verjongt. Problematisch is alleen de aanwezigheid van Amerikaanse
eik in enkele bestanden in de bosplaats Drongengoed (4a en 4p, 6a en 6j, 8i en 9o) en
Pilkem (110s, 101b en k en 14j). In deze bestanden bestaat de boomlaag vrijwel uitsluitend
uit Amerikaanse eik waarbij de kruidlaag vrijwel afwezig is of uitsluitend bestaat uit
verjonging van Amerikaanse eik.
Japanse duizendknoop komt gelokaliseerd voor in de rand van bestand 12e te Onderdale.
Diverse tuinsoorten komen veelvuldig voor in de nabijheid van bewoningen. Soms maken
ze integraal deel uit van private bosbestanden (Rododendron, Haagliguster en Laurierkers)
zoals te Pilkem en Drongengoed. Bestrijding is hier niet altijd aan de orde. Wel moet
gewaakt worden of de soorten niet verder woekeren in het bestand. Wel kan Rododendron
een bedreiging vormen voor bestaande natuurwaarden zoals te Pilkem (noordrand van 101c
en bestand 100i) en in het Drongengoed (3m, 4f en 106a). Andere soorten woekeren (o.a.
Bonte gele dovenetel) verder uit gestort tuinafval zoals te Papinglo. Hier bedreigt deze soort
de aanwezige voorjaarsflora van Bosanemoon en Gele dovenetel. Ook in de randen van het
Koningsbos zorgt het storten van tuinafval voor problemen met verwilderde tuinplanten.

foto: Bonte gele dovenetel te Papinglo verdringt de aanwezige bosanemonen (links) en bestandsdekkende aanwezigheid van Rododendron te Pilkem (100i, rechts)

Stinzenplanten: in het Koningsbos komt verspreid Rode kamperfoelie voor en langs de
centrale weg kwam ook Gevlekt longkruid voor (med. Tom Maes). De Rode kamperfoelie
wordt niet bestreden.

2.4.7

Paddenstoelen

Het plangebied is mycologisch vrij goed onderzocht ( voornamelijk door E. Vanaelst, wijlen Ruben
Walleyn & PWW Meetjesland, Oost-Vlaamse Mycologische Werkgroep ). Recente gegevens zijn afkomstig van waarnemingen.be en van E. Vanaelst (Paddenstoelenwerkgroep NP Meetjesland).
Het mycologisch belang van het Drongengoed ligt hem voornamelijk in het voorkomen van verschillende heischrale dreven en wegbermen. De zones die belangrijk zijn voor paddenstoelen
(Walleyn et al., 2007) zijn: het voormalige militair domein (4q) met de aanwezigheid van veel
dood (beuken)hout en de heischrale dreven in het westen van het Drongengoed (d2, d5, d6 en
d30) en de beukendreef vertrekkend van de Drongengoedhoeve naar het westen toe (d80). Ook
de zone rond de hoeve is van belang voor paddenstoelen. Op de kaartjes onder de tabel zijn de
locaties van enkele belangrijke rode lijstsoorten weergegeven.
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Tabel 2.24: Overzicht van de Rode lijstsoorten (paddenstoelen) in het plangebied (bron: E. Vanaelst). Opgegeven nummers komen overeen met de nummers op de kaarten van Figuur .2-31.
11

nr.

Soort

1

Boletus cavipes

2

Boletus queleti

3

Boletus radicans

4
5
6
7
8

Nederlandse naam

VL

UFK

12

laatste
2012.11.03

2

1999.08.25

Wortelende boleet

B

2010.08.30

Boletus reticulatis

Vroeg eekhoorntjesbrood

3

2011.08.07

Calvatia utriformis

Ruitjesbovist

3

2011.08.31

Cantharellus cibarius

Gewone hanenkam

3

-

Trechtercantharel

2

2011

formis
Chromocyphella
muscicola

Mosschelpje

1

Collybia tuberosa

Purperknolcollybia

3

2011.12.11

10

Creolopus cirrhatus

Gelobde pruikzwam

3

2011.10.31

11

Crinipellus scabellus

Piekhaarzwammetje

3

2007.10.10

12

Geaster fimbriatum

Gewimperde aardster

3

2010.11.03

Lariksspijkerzwam

0

2008.09.17

13

tus

Lorkensymbiont
Verdwenen door
bodemverdichting?

2012.12.22

9

Gomphidius macula-

opmerking

wnm.

3

Cantharellus tubae-

Holsteelboleet

RL

Uitsluitend in dreven

14

Helvella macropus

Schotelkluifzwam

3

2003.11.12

15

Helvella latispora

Witstelige zadelkluifzwam

Z

2011.08.31

16

Hericium erinaceum

Pruikzwam

2

2009.09.09

17

Hydnum repandum

Gele stekelzwam

3

alle jaren

18

Hydnum rufescens

Rossige stekelzwam

B

2011.09.05

19

Lactarius decipiens

Pelargoniummelkzwam

2

x

Verdwenen

20

Lactarius deterrimus

Peenrode melkzwam

B

x

Verdwenen

21

Lactarius zonarius

Fijngegordelde melkzwam

B

22

Leccinum melaneum

Zwarte berkenboleet

23

Leccinum carpini

Haagbeukboleet

2

2008.07.23

24

Marasmius perforans

Sparrenstinktaailing

1

x

25

Mitrula paludosa

Beekmijtertje

2

2011.04.27

Kleine trompetzwam

3

2011.09.14

Houtboleet

0

2011.08.29

26
27

Pseudocraterellus
undulata
Pulveroboletus lignicola

2011.09.14

Russula albonigra

Zwartwitte russula

2

x

29

Russula grisea

Duifrussula

B

2011.08.28

30

Russula illota

Spikkelsneerussula

32
33
34

Russula pseudointegra
Russula puellula
Sarcoscypha coccinea
Tricholoma bufonium

2

x

Kleibosrussula

3

2011.10.30

Milde braakrussula

3

2008.06.04

Rode kelkzwam

3

2012.02.22

Bruine narcisridderzwam

Veel exemplaren

2011
2

28

31

eilandje bij de hoeve

1

Verdwenen door verwijderen van Haagbeuk aan
inkomstpoort hoeve.
Verdwenen
In grachten met veenmos of
bladstrooisel.

Op lork na aantasting door
Dennenvoetzwam
Verdwenen
Verdwenen door bodemverdichting?

Op omgevallen wilgentakken in het Koningsbos.
Bedreigd door verbraming.

2011.09.14

11

0=uitgestorven in Vlaanderen, 1=met uitsterven bedreigd, 2=bedreigd, 3= kwetsbaar, A=achteruitgaand,
B=wschl.bedreigd
12
UurhokFrekwentieKlassen Nederland, 1=uiterst zeldzaam, 2=zeer zeldzaam, 3=zeldzaam
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Figuur .2-31: Verspreiding van de Rode lijstsoorten in het plangebied. Nummers komen overeen met nummers in de soortenlijst van Tabel 2.24 (bron: E. Vanaelst).

Een pleidooi wordt gehouden voor het instandhouden van enkele lorkendreven (schrift. med. E.
Vanaelst) en dit voor soorten als Houtboleet, Lariksspijkerzwam en Holsteelboleet. Verschillende belangrijke plekken voor paddenstoelen hebben te lijden onder bodemverdichting van wagens (Drongengoedweg en toegangsweg naar de hoeve). Ook hebben nogal wat mycorrhizapaddenstoelen te lijden onder de toenemende verbraming en accumulatie van strooisel in dreven. Het wegblazen van de bladeren en het vrijmaken van de bermen tot in de gracht lijkt misschien niet overal haalbaar maar is verdedigbaar in de betere dreven. Enkele beukendreven
komen hier zeker voor in aanmerking. Voor dreven in naaldhoutbestanden is dit minder of niet
van toepassing.
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2.4.8

Fauna

Er werd in kader van dit beheerplan geen gerichte fauna-inventarisaties uitgevoerd. De gegevens zijn vooral afkomstig van de Natuurhistorische werkgroep Meetjesland, aangevuld met gegevens van waarnemingen.be, boswachter M. Spanhove en eigen veldwaarnemingen. Verder
kon er gebruik gemaakt worden van de Gebiedsvisie voor het Drongengoed (Houthaeve et al.,
2007). Bijkomende waarnemingsbronnen worden steeds onder het betreffende hoofdstuk geplaatst. De meeste vermelde waarnemingen werden gedaan in de periode 2009-2011. Interessante faunawaarnemingen worden weergegeven op kaart 2.12d

2.4.8.1

Avifauna

Tijdens de terreinbezoeken werden systematisch de interessante vogelwaarnemingen genoteerd op bestandsniveau. Naast de hogervermelde brongegevens werden geactualiseerd gegevens verkregen van Jan Pauwels. In dit hoofdstuk worden alleen de bijzondere en/of beheerrelevante vogelsoorten verder besproken. Tabel 2.25 geeft een overzicht van de voornaamste
broedvogels in het gebied. Deze worden ook gevisualiseerd op kaart 2.12d. Meer bijzonderheden over deze broedvogels zijn terug te vinden in bijlage 7.
Tabel 2.25: broedvogels in het plangebied (2011-2012, deels naar Pauwels J.)
Soort

Voorkomen in plangebied (2011-2012)

Appelvink

waargenomen in Koningsbos (2011) in 11a

Bonte vliegenvanger

11b man enkele dagen aanwezig bij nestkast

Territoria
1

Boomklever

algemeen

min. 28

Boomkruiper

algemeen

min. 30

Boomvalk

12n

1

Bosuil

algemeen

10

Braamsluiper

12j (2011)

Buizerd

4g - 4h - 6m - 126a - 6q - 5d -11b + mil domein

Dodaars

1c

Fitis

12m - 12q - 12k - 12j - 12d - 1a + Mil.Domein+ Mald

Fluiter

4s (zangpost in 2011)

Gekraagde roodstaart
Goudhaan
Grasmus
Grauwe vliegenvanger

Opmerking
broedvogel?
laatste jaren sterk toegenomen door ouder
worden bestanden (holtes)
sterk achteruitgaand thv
van startbaan

1
min. 7
1
min. 20

op poel
vooral in jonge aanplanten en spontane verbossingen aan startbaan

12f + omg Jagerhof - Drg hoeve - Porcelijnegoed,
ook waargenomen in 4q en in de rand van 102k

min. 3

(Ganzekleit)
6s - 6u - 7a - 4q - 8c - 6m - 4s - 4f - 4k - 3p - X
vooral ten zuiden v Startbaan, aanplant + MD +
Maldegemveld

min. 13
min. 5

thv de ingangspoort van de Drongengoedhoeve, ook
broedgeval in hakhoutperceel te Pilkem aan de rand

2

van tuin (100k).

Groene specht

102l - 12e - 8f - 4f - 125a - 11d - 3h - 5d

min. 7

Grote bonte specht

4k - 4f - 6i - 120a - 9h - 4q - 6h - 3s - 6b - 6k

min. 10

Grote lijster

8a - 6k + Maldegemveld + Mil. Domein

min. 2

Havik

4r + 1 Militair domein

Holenduif

11f - 4c - 4g - 4r - 4q - 9r - 5d - 12i

Kleine bonte specht

omg 8f - omg 4c - omg 100s - omg 4q

3

Kneu

5a

1

Koekoek

4f + omg militair domein

Kruisbek

o.a. 15 ex aan de startbaan op 08/06/2011

Kuifmees

4s - 4r - 4h - 129a - 4f

1
min. 10

2à4
incidentiële broedvogel?
min. 5
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Soort

Voorkomen in plangebied (2011-2012)

Matkop

6i - 4h - omg 8f - 104a (Maldegemveld)

Putter

12j

Ransuil

omg 100s - 8c -privébos 12k - 4b - 14k

Roodborsttapuit

omg 12f

Sperwer

8f - 4r, nest gevonden in 8a.

Sprinkhaanzanger

12k in 2011

Staartmees

103a - 11e - 4r - 3s (vermoedelijk meer)

Steenuil

omg 10a (Bommelare in nestkast) - 1g/1h

Torenvalk

11d in 2011 - startbaan in 2012 - Onderdale 2012

Tuinfluiter

12k -12j - 12c - 12h - 12i - 12m - 12q - MD + MV

Wespendief

omg 101i - mil domein + Maldegemveld

Territoria

Opmerking

min. 2
1
min. 4
min. 2
1
min. 4

min. 10

vooral in de jonge bosbestanden ten zuiden
van de startbaan

2

Wielewaal

2b

1

Zomertortel

laatste baltsend man in Maldegemveld in 2011

0

Zwarte mees

10c - 4h - 4g - 4t - 4e

5

Zwarte specht

4f + ? Ook in 11b (Koningsbos)

2

op 25/05/11 werd een
zingend mannetje waargenomen tijdens het
veldwerk te Burkel.

in oude beuken

Broedvogels als Boompieper en eventueel Boomleeuwerik zijn in de toekomst te verwachten
in het heideperceel 7j in het Drongengoed. Deze broeden nu ter hoogte van de startbaan (6
resp. 1 broedgeval in 2012).
Vogels die als broedvogel verdwenen in het plangebied zijn: Nachtegaal (verdwenen sinds
1993, laatste in het Koningsbos), Nachtzwaluw (verdwenen sinds 1977), Spotvogel (2007 nog
1t. in spontane verbossing 12h te Onderdale) en Goudvink (nog koppel in 2009 thv. 12j te Onderdale).
Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Wespendief en Zwarte specht zijn vogelsoorten opgenomen in
de Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn.

2.4.8.2

Zoogdieren

De meest voorkomende soorten zijn Konijn, Haas (in mindere mate), Egel en Mol.
Van de muizenfauna is weinig gekend. In de periode 2004-2006 werd in het zuidelijk deel van
Maldegemveld een soortenonderzoek gedaan (in Houthaeve et al., 2007). Hierbij werd Dwergspitsmuis, Veldspitsmuis (rode lijst soort), Gewone bosspitsmuis, Rosse woelmuis, Bosmuis en Dwergmuis gevangen. Aardmuis werd in 2000 gevangen in bestand 7i. In 2010 werd
een Zwarte rat waargenomen in bestand 8c ter hoogte van de parking.
Wezel, Hermelijn en (vermoedelijk) Bunzing komen verspreid voor in het plangebied. Wezel
werd in 2011 waargenomen te Onderdale ter hoogte het zuidelijke deel van bestand 12k en Pilkem aan de Drongengoedweg. Waarnemingen van Hermelijn zijn o.a. gekend van het Koningsbos. Een puntwaarneming van Bunzing is gekend van een vluchtend exemplaar langs de Drongengoedweg ter hoogte van 7f (2012). Deze soort komt waarschijnlijk in klein aantal voor in het
plangebied.
De verspreiding van Vos in het plangebied is niet goed gekend. Bewoonde burchten werden
gevonden op de rand van de bestanden 4b en 4f in de bosplaats Drongengoed en in de zuidelijke bosrand van bestand 102h te Ganzekleit. Verder komt de vos vrij algemeen voor in de bosplaats Drongengoed (oostelijke kant).
De Steenmarter werd in 2009 dood aangetroffen op de N44 net ten westen van het Drongengoed. Ook in 2009 stak een exemplaar de Urselseweg over ter hoogte van het Koningsbos en
werd een vluchtend exemplaar waargenomen ter hoogte van de bosrand in bestand 11a van het
Koningsbos.
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De Europese eekhoorn komt algemeen voor in het plangebied. Waarnemingen zijn bekend
van het Drongengoed, Pilkem en Koningsbos.
De Ree komt vrij algemeen voor in het plangebied (min. 10-11 ex. volgens de grofwildtelling van
ANB-INBO). Er is een vrij omvangrijke populatie (min. 40-tal dieren in de bosplaats Drongengoed, vnl. in het westelijke deel, bron: grofwildtelling ANB-INBO). Recent is deze soort ook opgedoken te Pilkem en te Ganzekleit (2012).
Regelmatig zijn er waarnemingen van Wild zwijn in de bosplaats Drongengoed. In 2009 werd
de soort waargenomen in de bocht van het Jagershof naar de Drongengoedhoeve en net ten
noorden van de Langedreef. In 2010 werd de soort waargenomen in het klein begraasd perceeltje (9d) aan de Drongengoedhoeve en in 7f. Na afschot werd vermoed dat deze soort was verdwenen. In 2011 duikt het Wild zwijn echter weer op in een maïsakker ten noorden van het
Drongengoed en ter hoogte van de startbaan te Onderdale met 5 jonge exemplaren.
De Wilde zwijnen en Damherten hebben geen wilde herkomst en zijn uitgezet.
Voor vleermuizen zijn geen puntgegevens voorhanden. De aanwezigheid van talrijke dreven in
de bosplaats Drongengoed vormen zeer waarschijnlijk een belangrijk jachtgebied en leefgebied
voor verschillende soorten. Gekende overwinteringsobjecten in de onmiddellijke omgeving van
het plangebied betreffen een aantal gebouwen op het militair domein en (vooral) de tunnel en
afwateringsgrachten onder het militair vliegveld. Hier worden overwinterende Brandt’s/Baardvleermuizen, Franjestaart, Laatvlieger en Gewone grootoorvleermuis aangetroffen.
Verder komen zeker Gewone dwergvleermuis en Rosse vleermuis in het gebied voor. De
bijzonder zeldzame Mopsvleermuis is in de jaren ’90 éénmaal gevonden in de tunnels onder
de startbaan.
In bestand 4q werden in 2012 vier voormalige militaire loodsen ingericht (bedekt met laag aarde
en plaatsen deur) tot winterverblijfplaats. In de winter van 2012-13 (25 febr 2013) werden in de
ingerichte loodsen al minimaal 14 overwinterende vleermuizen geteld.

2.4.8.3

Herpetofauna

Amfibieën
In het plangebied zijn verschillende goede locaties aanwezig voor amfibieën. De meest algemene soorten zijn: Bruine kikker (o.a. massaal rond de poelen te Onderdale), Gewone pad en
Alpenwatersalamander maar ook Vinpootsalamander. Zie kaart 2.12d.
Door Pauwels J. en Vanaelst E. werden in 2010, 2011 en 2012 poelen in en rond Drongengoed
onderzocht. Zie resultaten in bijlage 7b.
De Kamsalamander is opgenomen in de Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn. Deze soort
werd vastgesteld net buiten het plangebied in enkele poelen ten zuiden en oosten van de bosplaats Koningsbos. Enkele exemplaren werden ook waargenomen in de poel ter hoogte van
bestand 11e (Koningsbos). In hoeverre het hier om een stabiele populatie gaat is niet duidelijk
(max. 14 ex op 28/04/2011). Mogelijks komt Kamsalamander ook voor ten noorden van de Urselseweg, de poelen te Onderdale (bestanden 12i en 12j) dienen verder te worden onderzocht. De
verspreiding van Kamsalamander gaat samen met het voorkomen van eiken-haagbeukenbos in
het plangebied.
Vinpootsalamander werd vastgesteld in kleine poelen met een goede waterkwaliteit in het bos
of in de bosrand zoals in de bosplaatsen Drongengoed (poel in 7d en veedrinkpoel in 3n) en
Koningsbos (poel in bestand 11e).
Alpenwatersalamander is vrij algemeen in het plangebied met bvb. waarnemingen in verschillende poelen in het Drongengoed. Kleine watersalamander echter is zeldzamer.
Groene kikker (waarschijnlijk Bastaardkikker) is vrij zeldzaam in het plangebied. Waarnemingen zijn bekend van de ringgracht rond de Drongengoedhoeve
Door het ANB werden recentelijk verschillende poelen gegraven (zoals te Onderdale). Er zullen
nog verschillende poelen worden gegraven in de toekomst (zoals in de zuidelijke rand van de
Ganzekleit). Een overzicht van de poelen is terug te vinden op kaarten 2.14a-c.
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Reptielen
De enige soort die werd waargenomen in het plangebied is de Levendbarende hagedis. Alle
waarnemingen zijn afkomstig van de bosplaats Drongengoed. De meeste waarnemingen zijn
afkomstig van de heidepercelen in het Maldegemveld maar in het plangebied werd deze soort
ook waargenomen op het zonnig bospad tussen 3u en de kapvlakte 4p, langs de Drongengoedweg in 7j en 8a en op de zandweg in bestand 8r. Verder komt er ook een populatie voor op
de middenberm van het vliegveld.

2.4.8.4

Invertebraten

Dagvlinders
Het plangebied is één van rijkste vlindergebieden van Oost-Vlaanderen. Het rapport van Van de
Kerchove (2003) vermeldt 33 vlindersoorten in de periode 1991-1999. In het jaarverslag van het
dagvlinderproject 2006 (Vlinderwerkgroep, Lampyris) worden 26 soorten in het gebied vermeld.
In het plangebied zelf komen met zekerheid een 23-tal vlindersoorten voor.
Het voorjaar en vroege zomer van 2011 was door het uitzonderlijke warme weer een uitzonderlijke vlinderperiode. Soorten die zeldzaam geworden zijn in het plangebied (Kleine vuurvlinder,
Kleine vos, Citroenvlinder…) deden het opvallend beter dan andere jaren. Andere soorten, zoals
de Kleine ijsvogelvlinder, vlogen in nooit geziene aantallen rond (tot soms 5 ex. op eenzelfde
plek).
Enkele soorten worden bijna overal waargenomen. Het betreft meestal trekvlindersoorten Atalanta, Distelvlinder en Dagpauwoog, soorten van (verruigde) graslanden zoals Bruin zandoogje,
dikkopjes s.l. en Oranje zandoogje en cultuurvolgers (witjes). De laatste jaren is echter bij veel
vlindersoorten, waaronder ook de meer algemene soorten, een duidelijke neerwaartse trend
waar te nemen. Soorten als Kleine vos, Argusvlinder, Citroenvlinder en Kleine vuurvlinder doen
het de laatste jaren aanmerkelijk minder of zijn bijna geheel verdwenen (Argusvlinder). Kleine
vuurvlinder was in 2011 iets algemener dan voorgaande jaren. Deze soort werd waargenomen
in de hooilanden 6l en 7d. Hooibeestje is niet waargenomen in het plangebied. De graslanden
zijn (nog) te dicht en te soortenarm voor meer kieskeurige vlinders en er zijn te weinig mantelzoomsituaties. Alleen de heideperceeltjes in het Drongengoedbos kunnen kieskeuriger soorten
herbergen. Bruin blauwtje werd nog niet waargenomen in het plangebied maar kan verwacht
worden op het heideperceel 7j. Bruin blauwtje is een zeer mobiele pionierssoort die snel geschikte gebieden kan koloniseren. Deze soort komt voor op het vliegveld en te Maldegemveld.
Verder komt in het plangebied nog een Rode lijstsoort voor, namelijk Kleine ijsvogelvlinder.
Kleine ijsvogelvlinder is een echte bossoort die vooral in vochtige bossen met Wilde kamperfoelie wordt teruggevonden. Er zijn recent in 2011 veel waarnemingen gedaan van deze soort in de
bosplaatsen Drongengoed, Pilkem en Koningsbos. Het Drongengoed geldt als bolwerk voor deze soort in de wijde omgeving. De Keizersmantel is sterk gebonden aan bosranden met voornamelijk bramen. Deze soort werd de laatste jaren niet meer waargenomen (laatste waarneming
in 2005 t.h.v. 109a in het Drongengoed) maar kan als trekvlinder wel nog eens opduiken in het
gebied.
Tabel 2.26: waargenomen dagvlindersoorten in het plangebied
Soort

Rode lijststatus

Atalanta

momenteel niet bedreigd

algemeen

geen specifieke voorkeur

Bont zandoogje

momenteel niet bedreigd

algemeen

open bossen en bosranden

Boomblauwtje

momenteel niet bedreigd

Koningsbos/Ganzekleit/Drongeng
oed

diverse biotopen met bomen en
struiken

Bruin zandoogje

momenteel niet bedreigd

algemeen

ruige graslanden

Bosplaats

Drongengoed/Pilkem/Onderdale
verspreid en vrij algemeen

Soort gebonden aan…

Citroenvlinder

momenteel niet bedreigd

bosranden; open bossen

Dagpauwoog

momenteel niet bedreigd

Distelvlinder

momenteel niet bedreigd

Drongengoed/Onderdale

geen specifieke voorkeur

Eikenpage

momenteel niet bedreigd

Drongengoed/ Pilkem/
Koningsbos

eiken in zonnige bosranden;
eikenlanen; houtkanten; parken;
open bosplekken

geen specifieke voorkeur
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Gehakkelde aurelia

momenteel niet bedreigd

verspreid en vrij algemeen

bosranden; parken; open plekken in loof- en gemengde bossen; droge graslanden

Groot dikkopje

momenteel niet bedreigd

verspreid en vrij algemeen

geen specifieke voorkeur

Groot koolwitje

momenteel niet bedreigd

vrij algemeen

geen specifieke voorkeur

Icarusblauwtje

momenteel niet bedreigd

Drongengoed/Onderdale

kruidenrijke vegetaties

Klein geaderd witje

momenteel niet bedreigd

algemeen

geen specifieke voorkeur

Klein koolwitje

momenteel niet bedreigd

zeer algemeen

geen specifieke voorkeur

Kleine ijsvogelvlinder

Kwetsbaar

Kleine vos

momenteel niet bedreigd

Kleine vuurvlinder

momenteel niet bedreigd

Drongengoed/ Pilkem/
Koningsbos
Vrij zeldzaam: Koningsbos/Pilkem/Onderdale
Drongengoed/Pilkem

vochtige bossen
geen specifieke voorkeur
open en droge gebieden
ruderale terreinen; kruidenrijke
graslanden
ruigten en graslanden in de
buurt van bossen
trekvlinder, bloemrijke graslanden

Koninginnenpage

momenteel niet bedreigd

Drongengoed/Onderdale

Landkaartje

momenteel niet bedreigd

Pilkem/ Drongengoed/
Ganzekleit

Oranje luzernevlinder

momenteel niet bedreigd

Onderdale

Oranje zandoogje

momenteel niet bedreigd

Drongengoed/Onderdale

ruige graslanden

Oranjetipje

momenteel niet bedreigd

Graslanden Drongengoed en Ganzekleit

vochtige hooilanden; zonnige
ruigten in bosranden

Zwartsprietdikkopje

momenteel niet bedreigd

Drongengoed/Pilkem

graslanden en ruigten

Verder maakt Van de Kerckhove (2003) nog melding van de Bruine eikenpage in het plangebied. De laatste waarneming dateert van ’93.

foto: vochtige bossen met kamperfoelie zijn het ideale leefgebied voor de Kleine ijsvogelvlinder. Hier een
exemplaar waargenomen ten noorden van 101k te Pilkem (mei 2011)

Nachtvlinders (naar Van de Kerckhove, O. et al., 2011)
In het plangebied is al heel wat nachtvlinderonderzoek uitgevoerd. Dit leidde in 2011 tot het publiceren van het rapport: “Nachtvlinders in het Drongengoed (1969-2007), Inventarisatie, ecologie en behoud” van Omer Van de Kerckhove et al. (natuurhistorische werkgroep Meetjesland,
Natuurpunt).
De soortenrijkdom in het Drongengoed is groot. Voor de hele periode 1969-2007 zijn 367 macronachtvlinders geteld. Dit is 41 % van het aantal soorten voor België en 70 % van het aantal
soorten voor Oost-Vlaanderen. Zeer goed scoren de o.a. de eenstaartjes, de spanners, de
tandvlinders, de donsvlinders en de visstaartjes. Het zijn voornamelijk families waarvan veel
soorten hun eitjes afzetten op bomen of struiken en weinig afhankelijk zijn van nectar (met uitzondering van de spinners). Naar Oost-Vlaamse normen komen veel beervlinders (Arctiidae)
voor in het Drongengoed. Dit hoog cijfer dient wat gerelativeerd te worden omdat in OostVlaanderen slechts de helft van het aantal Belgische soorten voorkomt. Voor de uiltjes (Noctui-
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dae) die hun eitjes vooral op kruiden en grassen afzetten en ook sterk van nectar afhankelijk zijn
(ze zijn op dit gebied vergelijkbaar met dagvlinders), scoort het Drongengoed wat te laag. Er zijn
nochtans tientallen ha grasland aanwezig maar de graslanden zijn nog altijd vrij intensief in gebruik.
Nabijgelegen gebieden zoals Het Leen te Eeklo en de zones rond de zendstations (R.M.D.) te
Wingene (met o.a. De Gulke Putten) hebben relatief minder soorten. Vooral de spanners zijn rijk
vertegenwoordigd in het Drongengoed.
Naar Nederlandse normen komen maar liefst 31 soorten voor die in de categorie zeldzaam tot
zeer zeldzaam thuis horen. Van de 342 soorten die tijdens de periode 1983-1993 zijn waargenomen, zijn ca 210 soorten voldoende waargenomen om een trend ervan te geven. Daarvan
zijn ca 130 soorten stabiel. 7 soorten blijken volgens onze gegevens verdwenen, 13 soorten
nemen af, 67 soorten nemen toe en 3 zijn nieuw. De verdwenen soorten zijn op één na uilen.
Ook de soorten die afnemen zijn vooral uiltjes. Afname van onbemest grasland zal hier de oorzaak zijn, waarbij de soorten die typisch zijn voor de voedselarmste vegetaties het eerst verdwijnen (o.a. de Bruine sikkeluil). Over het algemeen kan voor het plangebied gesteld worden:
Soorten die als rups op kruiden en grassen, en ook de soorten die zowel op kruiden en
grassen als op bomen en struiken leven gaan sterker achteruit dan de soorten die uitsluitend op bomen en struiken leven.
Onder de verschillende families gaan de uiltjes het sterkst achteruit. Dat is te verklaren
door verschillen in levenswijze. Net als dagvlinders zijn uiltjes sterk afhankelijk van nectar
en leven hun rupsen vooral op kruiden en grassen. De spanners en de overige kleine families zijn weinig of niet afhankelijk van nectar. Het merendeel heeft bomen en struiken als
waardplant.
Monofage soorten gaan sterker achteruit dan oligofage en polyfage. Dat is ook zo voor
soorten met bomen en struiken als waardplant. Onder de oligofage en polyfage soorten in
het Drongengoed scoren de soorten die als rups op kruiden en grassen leven te laag.
Onder de monofage vlinders is het bijzonder dat in het Drongengoed 14 van de 21 in
Vlaanderen aan eik gebonden soorten, ontbreken. Ook voor Struikhei, Dophei, Bosbes
(nog nauwelijks voorkomend) en Brem scoort het Drongengoed slecht.
De meest verspreid voorkomende waardplanten in het Drongengoed zijn bosplanten, planten van (licht) bemeste graslanden en pioniers van sterk antropogeen gestoorde plaatsen.
Dat de twee laatste groepen tot de meest gebruikte waardplanten behoren is een slecht
teken.
Soorten van schraallanden en heiden vallen sterk tegen. Slechts enkele soorten van
schrale graslanden (uiltjes) werden waargenomen. Dat was alleen bij de heideterreintjes
en op de heischrale graslandjes waar de Aardbeivlinder vliegt.
Het Drongengoed is het rijkste nachtvlindergebied tussen Gent en Brugge, maar veel soorten zijn in (bijzonder) lage aantallen waargenomen.

Foto: Links de Drongengoedweg in 1981. De bomen zijn 25 jaar oud. Rechts dezelfde locatie in 2003. Zonder beheer
krijgt ouder wordend bos een gesloten karakter waardoor het minder geschikt wordt voor nachtvlinders ( bron: O. Van de
Kerckhove et al., 2011).
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Sprinkhanen
In het plangebied werd tot op heden 11 soorten sprinkhanen waargenomen, namelijk: Zuidelijk
spitskopje, Greppelsprinkhaan (Rode lijst: kwetsbaar), Krasser, Gouden sprinkhaan (zeldzaam), Ratelaar, Bruine sprinkhaan, Sikkelsprinkhaan, Grote groene sabelsprinkhaan,
Gewoon doorntje, Zeggendoorntje, Struiksprinkhaan (zeldzaam) en Knopsprietje. De
meeste waarnemingen binnen het plangebied zijn afkomstig van de centrale bosweg door het
Koningsbos, de bosrand te Pilkem aan de Drongengoedweg ter hoogte van perceel 14, de bosrand aan het militair vliegveld te Onderdale, de bosrand en berm langs de Westvoordestraat
t.h.v. bestand 105b en het heideschraalperceeltje aan de parking in de noordrand van het Drongengoed. De meeste waarnemingen (en alle rode lijstsoorten) zijn echter afkomstig van de ruigte/kapvlakte ten zuiden van bestand 7m.
In het plangebied worden er drie rode lijstsoorten (Decleer, K. 2000) aangetroffen.
De Gouden sprinkhaan komt zeer zelden in het plangebied voor, doch zijn er van de voorbije
jaren waarnemingen van enkelingen bekend. Deze soort is waargenomen in de ruigte ten zuiden van 7m en aan de parking in de noordrand van het Drongengoed.
De Greppelsprinkhaan is vrij algemeen langs de Westvoordestraat en in de ruigte ten zuiden
van 7m.
De enige twee waarnemingen (2010-2011) van Struiksprinkhaan werden gedaan in de ruigte
ten zuiden van 7m en in het Koningsbos. Deze soort wordt door zijn verborgen levenswijze gemakkelijk over het hoofd gezien. Op Vlaams niveau is deze soort vrij algemeen en komt ook
voor in stedelijke milieus. Inventarisatie van deze soort gebeurt best met een bat-detector (dit
geldt trouwens voor alle sprinkhanen).
Hoewel geen rode lijstsoort is het voorkomen van het Knopsprietje toch interessant. Deze soort
is op Oost-Vlaams niveau beslist niet algemeen. Deze soort werd éénmalig (in 2011) ten zuiden
van 7m teruggevonden.
Libellen
Grotere waterpartijen worden in het plangebied niet teruggevonden, met uitzondering van de
ringgracht rond de Drongengoedhoeve. Wateroppervlaktes blijven dus beperkt tot kleinere (veedrink)poelen. De poelen die het aantrekkelijkst zijn voor libellen zijn: de poel in bestand 7d
(Drongengoed), de kleine heldere poel aan de langsgracht te Pilkem ter hoogte van bestand
100j en de twee veedrinkpoelen te Pilkem in bestand 12i. Rode Lijst soorten worden hier niet
aangetroffen, wel soorten als: Vuurjuffer, Lantaarntje, Watersnuffel, Azuurwaterjuffer, Platbuik, Oeverlibel, Grote keizerlibel en Viervlek. Soorten die verder van water worden waargenomen in de bosplaats Drongengoed zijn: Paardenbijter, Blauwe glazenmaker en Bruinrode
heidelibel. In het nabijgelegen ven (voormalige vijver) te Maldegemveld komen zeldzame soorten voor als: Geelvlekheidelibel, Plasrombout, Tengere pantserjuffer, Zwervende pantserjuffer,
Tengere grasjuffer en Zwarte heidelibel (Wallays H. & Versigghel J. in De Beelde, 2006).
Rode bosmieren
De aanwezigheid van de Kale (rode) bosmier (Formica polyctena) (één van de twee soorten die
bij het grote publiek bekend zijn als rode bosmieren) in de bosplaats Pilkem (bestanden 101l en
m) en Onderdale (108b) vraagt bijzondere aandacht voor het bosbeheer. De drie koepelnesten
zijn de enige die in het plangebied zijn gevonden (kaart 2.12d). Merk hierbij op dat alle koepelnesten terug te vinden zijn in private bestanden. Koepelnesten in het Drongengoedbos werden
recentelijk niet meer (terug)gevonden (mond. med. M. Spanhove). De vindplaatsen te Pilkem
betreffen naaldhoutaanplanten van Lork en Grove den. De grootse bosmierkoepel wordt echter
eigenaardig genoeg teruggevonden in Onderdale in een aanplant van Zomereik en opslag van
berk.
Bosmieren bouwen hun koepels meestal in ijle bossen of in bosranden. Indien het bos te donker
wordt (bvb. door dunningsachterstand) gaan bosmieren als reactie hierop satellietkoepels aanleggen. Uiteindelijk zullen ook deze koepels verdwijnen. Vermoedelijk bevinden de twee koepels
te Pilkem zich al in dit (afsplitsings)stadium. Ook verbraming na dunningen vormt een probleem
voor bosmierkoepels (overwoekering).
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foto: een groot koepelnest in een jonge aanplant te Onderdale (108b)

Zweefvliegen (naar Martens, C. & Versigghel, J., 2011)
In het plangebied is al heel wat zweefvliegenonderonderzoek uitgevoerd. Dit leidde in 2011 tot
het publiceren van het rapport: “Zweefvliegen in het Drongengoed en het Maldegemveld” van
Jan Versigghel en Chantal Martens (natuurhistorische werkgroep Meetjesland, Natuurpunt). In
deze publicatie presenteren ze een analyse van hun zweefvliegeninventarisaties voor de periode 2008-2010. Ze bekijken ondermeer wat de effecten zijn van de heideherstelprojecten en het
bosbeheer. Op basis van de resultaten worden conclusies voor inrichting en beheer geformuleerd.
In totaal werden 113 soorten waargenomen in het studiegebied, waarvan er 24 zeldzaam en 7
zeer zeldzaam zijn. Een vrij groot aandeel van de zeldzame soorten valt buiten het plangebied
en zijn waargenomen ter hoogte van Maldegemveld. Het grote aantal soorten hangt samen met
de kwaliteit van veel biotopen en de grote variatie in het gebied, zowel wat betreft bodemtype
als biotopen. Er komen hier zowel soorten voor die gebonden zijn aan voedselarme bodems als
soorten die de voorkeur geven aan voedselrijkere bodems. De heidesoorten vliegen vooral in
het Maldegemveld Zuid. De andere soorten van voedselarme bodems vliegen verspreid over
het gebied en komen zowel op kleibodems als op zandbodems voor. Hetzelfde geldt voor de
soorten van voedselrijke bodems. Vooral voor de soorten van vrij droge voedselarme milieus is
het aanbod aan nectar in het voorjaar en de voorzomer vaak erg beperkt, waardoor ze als imago regelmatig uitwijken naar nattere of voedselrijkere zones. Globaal gezien zijn de bosbiotopen
iets belangrijker dan de open biotopen.
Het grootste aantal soorten (35, waarvan 11 (zeer) zeldzaam) is afhankelijk van loofbos. Vooral
de voedselarme, min of meer natuurlijk ontwikkelde eiken-berkenbossen zijn belangrijk in het
gebied. Opvallend zijn ook de minimum 8 (waarschijnlijk zelfs 11) soorten waarvoor de aanwezigheid van naaldhout belangrijk is. Ze zijn allemaal (zeer) zeldzaam en vormen minimum 26%
(waarschijnlijk 36%) van de (zeer) zeldzame soorten. Eigenaardig genoeg worden de meeste
naaldbosgerelateerde soorten teruggevonden in het Maldegemveld. Het is niet duidelijk in hoeverre dit zuiver een waarnemingseffect is of gedeeltelijk ook een afspiegeling van de reële situatie. Het resultaat is merkwaardig aangezien er juist in dit deelgebied de voorbije jaren zeer veel
naaldbos verdween.
In het gebied komen 21 saproxylische soorten voor. Zes daarvan zijn (zeer) zeldzaam en ze
vormen 19% van de (zeer) zeldzame soorten. Zowel levende oude of zieke bomen, staand dood
hout, liggend dood hout als stobben van omgezaagde bomen zijn belangrijk.
Naast de bossen spelen ook de heide en de schrale graslanden en bermen een belangrijke rol
in het gebied. Typische soorten zijn ongetwijfeld toegenomen dankzij de heideherstelprojecten
in Maldegemveld Zuid. Voor 3 soorten (waarvan 2 zeldzaam) zijn veengebieden, vochtige heidegebieden en vochtige schrale graslanden belangrijk. Voor 2 soorten (waarvan 1 zeldzaam en
1 zeer zeldzaam) zijn droge heide en voedselarm grasland belangrijk. In totaal zijn er 4 (zeer)
zeldzame soorten gerelateerd aan heide of heischraal grasland. Ze vormen 13% van de (zeer)
zeldzame soorten. Op de heidepercelen zijn Tormentil en later op het jaar ook Struikhei de belangrijkste voedselplanten. Het Maldegemveld komt naar voor als het gebied met de grootste
biodiversiteit. Zowel de dreven als de eigenlijke heidepercelen kennen een grote soortenrijkdom.
De grootste aantallen zweefvliegen zijn te vinden langs de zonnige dreven. De heidebiotopen
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die voorkomen op het Vliegveld zijn gedegradeerd en waarschijnlijk ook te klein en te geïsoleerd. De recent geplagde perceeltjes zijn nog onvoldoende ontwikkeld. En de bossen zijn ongetwijfeld te smal voor een goed bosklimaat. Vooral de grote open vlakte en dus de wind is hier de
spelbreker. Er zijn nauwelijks plaatsen met een warm microklimaat. Bovendien weerstaan weinig soorten aan de uitdroging bij veel wind en droogte. Het gebied heeft nochtans veel potenties
gezien de grote oppervlakte bloemrijk grasland.
Opvallend voor het gehele studiegebied was het belang van warme en windluwe plekjes. Het
aantal plekjes met een geschikt microklimaat is vaak zeer laag. Momenteel zijn de meeste bosranden in het gebied recht afgesneden. Het creëren van onregelmatige bosranden met een
goed ontwikkelde mantel/zoomvegetatie zou een grote meerwaarde betekenen voor het gebied.
De kruiden, grassen en struiken in een dergelijke bosrand zorgen bovendien voor nectar en
stuifmeel en dus voor voedsel voor de volwassen zweefvliegen en ze zijn ook belangrijk als
waardplanten voor de larven. Open plekken in het bos kunnen een analoge functie vervullen.
Ook voor de heidepercelen, schrale graslanden en ruigtes in het gebied is het zeer belangrijk
dat ze omgeven worden door bos of struweel, zodat ze windluw zijn.
Tabel 2.27 heeft een overzicht van de zeldzame soorten in het plangebied. Waarnemingen van
het Vliegveld en van Maldegemveld zijn hierbij weggelaten. De waarnemingen te Pilkem zijn
hoofdzakelijk afkomstig van de bermen langs de Drongengoedweg. Hierbij valt vooral het belang op van het deelgebied Drongengoed-midden voor de lokale zweefvliegenfauna.

Loofhoutsapzweefvlieg
Brachyopa scutellaris

Wagenmakers

Schapersbos

Koningsbos

Ganzekleit

Drongengoed N.

Drongengoed Mid.

Pilkem

Soort

Tabel 2.27: Overzicht van (zeer) zeldzame soorten zweefvliegen en deelgebieden waarin ze voorkomen.

X

Categorie van voorkeurbiotoop als imago volgens Reemer et al. (2009)

loofbossen

Normale fopblaaskop
Ceriana conopsoides

X

loofbossen

Trapeziumgitje
Cheilosia carbonaria

X

open biotopen en bossen

Vetplantgitje
Cheilosia semifasciata

X

Populierenwoudzwever
Criorhina pachymera

loofbossen
X

Dennendidea
Didea intermedia

loofbossen

X

loof- en naaldbossen

Donkergele bandzweefvlieg
Megasyrphus erraticus

X

naaldbossen

Donker elfje
Melangyna quadrimaculata

X

loofbossen*

Melkelfje
Melangyna umbellatarum

X

loofbossen*

Driehoekselfje
Meligramma triangulifera

X

Dennenroetneusje
Parasyrphus annulatus
Zwartpootroetneusje
Parasyrphus lineolus

X

X

X

X

X

X

X

loof- en naaldbossen
droge open biotopen

X

naaldbossen

Bijlsprietje
Pelecocera tricincta
Donkere platbek

X

X
X

open biotopen en bossen
loofbossen

Aanwezigheid van een zeker aandeel naaldhout is vermoedelijk belangrijk.
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Pilkem

Drongengoed Mid.

Drongengoed N.

Ganzekleit

Koningsbos

Schapersbos

Wagenmakers

X

X

X

X

X

X

Wilgenplatvoetje
Platycheirus discimanus

X

X

Zandlanglijf
Sphaerophoria batava

X

open biotopen en bossen

Kleine gevlekte langlijf
Sphaerophoria fatarum

X

vochtige en droge open biotopen

Grote bronzweefvlieg
Sphegina sibirica

X

vochtige en droge open biotopen

Soort

X

Categorie van voorkeurbiotoop als imago volgens Reemer et al. (2009)

Pipiza lugubris
Krulhaarplatvoetje
Platycheirus ambiguus

X

loof- en naaldbossen
vochtige en droge open biotopen

Onderbrokenbandzweefvlieg
Syrphus nitidifrons
Platte zweefvlieg
Xanthandrus comtus
Kleine grijze bladloper
Xylota abiens

2.4.9

X

X

X

X

X

X

X

X

(vrijwel) overal

stad
X

loofbossen

Bosdifferentiërende elementen

Onder dit punt worden de punt- en lijnvormige elementen in het plangebied beschreven die zich
onderscheiden in de bos- en natuurzones. Het betreft natuurlijke elementen zoals poelen, dreven, boomrijen, etc. en landschappelijke elementen of relicten. De beschrijving van de landschappelijke elementen is gebaseerd op het dossier van de ankerplaats ‘Maldegemveld’ (Onroerend Erfgoed, 2009).

2.4.9.1

Natte zones en poelen

In het plangebied komen op verschillende plaatsen poelen voor. Zie ook kaarten 2.14a-c. Rond
of aan deze poelen komen kenmerkende soorten voor. Verschillende poelen te Onderdale herbergen soorten als Zwanenbloem en Waterviolier maar ook Geelgroene zegge en Gaspeldoorn
in de rand. Verschillende poelen hebben mooie drijvende vegetaties van voornamelijk Drijvend
fonteinkruid zoals in het Drongengoed (p4, p6 en p7).
Rond de Drongengoedhoeve komt een ringgracht voor die recent deels geruimd is. Het niet geruimde deel is aan het verbossen met wilg.
In de zuidoosthoek van bestand 7o in de bosplaats Drongengoed komt een bron voor.
Tabel 2.28: overzicht van natte zones en poelen
Poelnummer

Bestand

BR-p1

1c

Opmerking

DG-p1

3n

Veedrinkpoel in weide, volledig bedekt met kroos

DG-p2

4f

Bospoel met lisdodde, aan het verbossen.

DG-p3

105a

Kleine pas gegraven poel in bosrand, sterk beschaduwd.

DG-p4

105b

Kleine poel met veel Drijvend fonteinkruid

DG-p5

6p

Diepe weidepoele, verstevigd met beton.

DG-p6

7j

Kleine poel op heideperceel met Drijvend fonteinkruid

DG-p7

7d

Mooie gestructureerde poel met Drijvend fonteinkruid

DG-p8

7e

Verdrogende bospoel

Verbossende poel in moerasbos.

Pagina 109 van 147

Poelnummer

Bestand

GK-p1

102j

Geëutrofieerde poel in populierenbestand, voor landbouwdoeleinden

Opmerking

GK-p2

13g

Pas gegraven poel in ruigte

KB-p1

11e

Diepe bospoel aan centrale bosweg met sterk verbraamde randen.

OD-p1

12j

Pas gegraven poel met Waterviolier en Lisdodde

OD-p2

12i

Veedrinkpoel

OD-p3

12i

Veedrinkpoel met rand Gaspeldoorn

OD-p4

12k

Veedrinkpoel met Zwanenbloem en Waterviolier

OD-p5

12p

Veedrinkpoel

PI-p1

100j

PI-p2

14i

Drooggevallen bospoel

PI-p3

12a

Pas aangelegde poel op rand aanplant

PI-p4

10b

Veedrinkpoel aan bosrand

Kleine poel t.h.v. van langsgracht.

foto: pas gegraven poel in bestand 12a (links, Onderdale) en een goed gestructureerde poel in bestand 7d in het
Drongengoed (rechts)

2.4.9.2

Opmerkelijke solitaire bomen en bomengroepen

Opmerkelijke bomen, die zich omwille van hun leeftijd, stamomtrek, groeivorm of andere bijzondere kenmerken onderscheiden worden vermeld in Tabel 2.29 en op kaarten 2.14a-c.
Tabel 2.29: overzicht van ‘merkwaardige bomen’
Bosplaats

Bestand

Soort

3r

Haagbeuk

bomengroep

Omtrek
(cm)
-

Drongengoed

4q

Zomereik

Solitaire boom

280/290

110e

Gewone es

solitaire boom

310

102b

Ruwe iep

bomengroep

-

102k

Boskers

bomengroep

165

102i

Populier

bomengroep

310

102i

Gewone es

hakhoutstoof

400

In bosrand

102i

Gewone es

hakhoutstoof

450

In bosrand

100d

schietwilg

knotwilgen

-

Ganzekleit

Koningsbos
Onderdale

Papinglo

Pilkem

Aard

12k

Zomereik

knoteik

220

12b

Schietwilg

solitaire boom

275

12q

Schietwilg

bomengroep

280

107a

Zomereik

solitaire boom

265
255

101i

Zomereik

solitaire boom

14f

Tamme kastanje

solitaire boom

260

101i

Beuk

solitaire boom

265

102a

Populier

solitaire boom

293

100j

Populier

solitaire boom

350

Opmerking
oud hakhout in bosrand
verschillende omvangrijke Zomereiken
Ter hoogte van duiventil Drongengoedhoeve
In bosrand
7 ex.

In bestandsrand
3 ex
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2.4.9.3

Dreefbomen, houtkanten en bomenrijen

Opmerkelijk voor het plangebied zijn de bomenrijen en dreven in een regelmatig dambordpatroon. Dit patroon vindt zijn oorsprong in de ontginningsgeschiedenis van het vroegere heide- en
boslandschap. Ook fragmenten van heischraal grasland kunnen aangetroffen worden in de bermen, met soorten als Struikhei, Gaspeldoorn, Gewone veldbies en Brem. In deze dreven en
bermen bleef de bodem en vegetatie doorgaans gespaard van bodembewerking. Daardoor is de
ontwikkeling van waardevolle vegetaties mogelijk.
De meeste dreven worden teruggevonden in de bosplaatsen Drongengoed en (minder) Pilkem.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enkele en dubbele dreven. De meeste dreven zijn
gelegen in bosverband. In totaal komt er in het plangebied 23 kilometer dreven met dreefbomen
voor verdeeld over 125 segmenten. De meest voorkomende dreven zijn voornamelijk eiken- en
beukendreven, respectievelijk 7,9 km en 8 km (of 35%). Veel dreven zijn echter niet uniform
naar soortensamenstelling toe. Soms komen er dreven voor waarbij de afzonderlijke rijen uit
verschillende boomsoorten bestaan of waar binnen dezelfde rij, verschillende boomsoorten
werden gebruikt. Naast Beuk en Zomereik worden ook Populier, Lork (veel), Amerikaanse eik
en Douglasspar als dreefbomen aangewend.
Alle rijen werden in 2012 opgemeten. Daarvoor werden in elke rij van drie significante bomen de
omtrek en de plantafstand opgemeten.
Kleine landschapselementen onder de vorm van houtkanten worden slechts zeer zelden in het
plangebied waargenomen. Bomenrijen komen meestal voor onder de vorm van populieren- en
eikenrijen (voornamelijk te Onderdale). Soms werden knotwilgenrijen gebruikt als perceelsscheiding in het plangebied.
Alle lijnvormige houtige elementen worden weergegeven op kaarten 2.14a-c. Een overzicht van
alle dreven is weergegeven op kaart 2.14d.
Een gedetailleerde omschrijving van de dreven wordt weergegeven in het hoofdstuk van de beheermaatregelen (
In hiernavolgende tabel 4.39).
Tabel 2.30: overzicht van de houtkanten en bomenrijen
Bosplaats

Nr.

Lengte (m)
235

Zomereik en Ratelpopulier/Spork

Houtkant met hakhout van Zomereik

h2

Ratelpopulier

Houtkant

Zomereik

Houtkant met enkele knotwilgen en
Amerikaanse eik

h3

73

h4

Schietwilg

13 knotwilgen in zuidrand

h1

Ratelpopulier/Hazelaar/Gewone esdoorn/
Zomereik

h2

Zomereik[7]/Berk[2]

Houtkant met HA van Hazelaar/Esdoorn en Zomereik
Knotbomen, verschillende afgestorven door gebruik als weidepaal

h3

Schietwilg

h4
h1
Ganzekleit
h2

Spork/Zomereik/Brem/Hazelaar/
Ratelpopulier/Sleedoorn/Boswilg
Haagbeuk/Hazelaar/Sleedoorn/Olm/
Spork
Haagbeuk/Hazelaar/Sleedoorn/Olm/
Spork

215
96

4 knotwilgen aan inkomstpoort

135
83
17

Houtkant

232

Nieuw aangelegde houtkant op rand
van 13f
Nieuw aangelegde houtkant op rand
van 13f

90
107

Schietwilg

4 knotwilgen aan de Fazantendreef

25

h2

Zomereik

Zomereikenrij in bestandsrand, 10
ex.

98

h3

Schietwilg

Knotwilgenrij rondom 12i

694

h4

Schietwilg

Knotwilgenrij in 12i

242

h5

Zomereik

Eikenrij rond 12j

382

h6

Boskers/Zomereik/ Ratelpopulier/
Amerikaanse eik/Berk

Ijle houtkant, meeste ex. in HA

122

h1

Onderdale

Aard

h1
Burkel

Drongengoed

Soort

h7

Zomereik

h8

Schietwilg

Oude zE-rij aan koeienweide (12p)
op grens militair domein
Knotwilgenrij in bestandsrand 108c,
16 ex.

163
105
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Bosplaats

Nr.

Aard

Lengte (m)

Schietwilg

Knotwilgenrij in bestandsrand 103a

90

h2

Populier

Populierenrij in rand van 101c aan
Driesbeek

100

h3

Fijnspar

Bomenrij in 100q

h1

Pilkem

Soort

34

h4

Populier

Bomenrij, 27 ex in westrand van 100r

h5

Fijnspar/Berk/Beuk/ Zomereik/
Laurierkers

Houtkant aan Urselseweg met veel
exoten

320
51

foto: knotberken en –eiken in de rand van 104b (links, Drongengoed) en een Beukendreef te Pilkem (rechts)

2.4.9.4

Bosranden

Gradiëntrijke bosranden met mantel-zoomvegetaties zijn in het plangebied vrijwel niet aanwezig.
Wel worden jonge aanplantingen (zoals de bestanden 1a-1b te Burkel, de jonge aanplanten te Onderdale en bestand 107b in de bosplaats Drongengoed) steeds voorzien van een gemengde mantel van
Eenstijlige meidoorn, Hazelaar, Gelderse roos, Rosa sp. enz.
In de middeljonge aanplantingen van Zomereik in het westelijke deel van de bosplaats Drongengoed worden de aanplantingen omgeven door Hazelaar en (iets minder) Haagbeuk. In de
bosrand van bestand 9g komt ouder hakhout van Haagbeuk voor.
Te Pilkem komt slechts zeer verspreid (thv. 100r, 101i en 14i) hakhout voor. In de bosplaatsen
Koningsbos en Ganzekleit komt over een aanzienlijke lengte waardevol hakhout voor van verschillende soorten (zie hiervoor § 2.4.6.6).
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foto: mantel-zoom langs een jonge aanplant te Burkel (links) en haagbeukhakhout in bestand 9f (Drongengoed, rechts)

2.4.9.5

Bunkers en andere oorlogsrelicten

In bestand 4q (Drongengoed) zijn een zestal militaire opslagplaatsen terug te vinden. Deze
staan momenteel leeg maar vier opslagplaatsen zijn in 2012 ingericht als winterverblijfplaats
voor vleermuizen.
In het Koningsbos en de Ganzekleit zijn verschillende bunkerrestanten terug te vinden van
WOII. In deze bosplaatsen zijn ook verschillende betonvlakken, afkomstig van het vroeger vliegveld, terug te vinden uit deze periode (zie ook Figuur 2.9).

2.4.9.6

Bouwkundig erfgoed

Drongengoedhoeve
De huidige hoeve werd opgericht door de Norbertijnen-abt de Stoop en werd in 1746 voltooid. In
1797, bij de opheffing van de abdij van Drongen, werd de hoeve als nationaal goed verkocht.
Verschillende adellijke families zijn als eigenaars gekend. In 1936 werd de hoeve eigendom van
de familie Van Damme uit Eeklo. Deze familie liet de gebouwen renoveren, herstelde de wallen
en bouwde in 1948 de duiventoren en de twee toegangspoorten.
Het rechthoekig omgracht domein waarin de hoeve is gelegen wordt in het oosten en westen
afgezoomd door dreven en middendoor door een oost-west lopende dreef opgedeeld in twee
delen met woonhuis-schuur in het noorden en grote schuur parallel hieraan in het zuiden. Twee
nieuwe toegangspoorten, naar oud model opgetrokken, geven bij de kruising van dreef en
gracht toegang tot het erf. Een in oude stijl opgetrokken bakhuis bij de oostelijke poort en een
e
17 eeuws-ogende duiventoren op het erf ten westen van de schuur vervolledigen het beeld van
een typisch Vlaams hoevebedrijf.
Aan de in- en uitloop van de walgracht zijn er 4 stenen duikers aanwezig.

2.4.9.7

Oude Bruggeweg

Deze oude weg die op de zuidrand van de bosplaats Drongengoed loopt, maakt deel uit van de
heerweg Brugge-Gent-Keulen. Dit oude tracé, die op de topzone van de cuesta (tot 28m) loopt
en over de dorpskernen van Knesselare en Ursel, verloor in het begin van de 16e eeuw bijna
alle belang. Vanaf dit moment werd de weg “oud” genoemd en dus niet meer als belangrijk beschouwd. Ook de onveiligheid van de bossen en velden, een schuiloord van allerhande, speelde
een rol bij het verlaten van dit tracé.
Later, eind 18e eeuw, werd een strijd gevoerd tussen de verschillende gemeenten tussen Gent
en Brugge over welk tracé verhard mocht worden. Deze weg werd het niet, en hij is binnen de
ankerplaats nog steeds in oorspronkelijke toestand bewaard. De huidige dreef doet niet vermoeden dat dit ooit de weg van keizers, graven, edellieden en kooplui was en één van de belangrijkste verbindingen tussen Gent en Brugge.
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2.4.9.8

Relicten van veldvijvers

Op de historische kaarten vóór de Ferraris (ca. 1775) staan veldvijvers weergegeven. Op de
Ferrariskaart staan er nog slechts enkele vijvers aangeduid en op latere historische kaarten
zelfs geen meer. Door de aanleg van het kanaal Gent- Brugge in de 17e eeuw verloren deze
vijvers hun functie als visteelt omdat er nu vis via het kanaal naar de steden gebracht werd. Bij
de aanleg van de huidige site van de Drongengoedhoeve in de eerste helft van de 18e eeuw
waren de aanwezige veldvijvers mogelijks al verdwenen.
Meestal zijn er niet veel of geen sporen in het landschap meer aanwezig van deze veldvijvers,
maar ter ten westen van de Drongengoedhoeve (bestanden 7m en 7p) is er wel nog een dam
van minstens 750 m lang en ca. 1 m hoog die bestempeld wordt als een oude veldvijverdijk
(waarschijnlijk van de ‘Grooten Vijver’). De vijverdam loopt evenwijdig aan de Oude Bruggeweg.
Verder onderzoek moet nog definitief bevestigen of dit een oude veldvijverdijk is.
Net ten noorden van de Drongengoedweg ter hoogte van bestand 8c is er een weiland met microreliëf. In dit weiland was de vroegere ‘Zantvijver’ gelegen. Zie bijlage 4.

2.4.9.9

Grachten- en rabattenstructuur

Vanaf de 18e eeuw werd het Drongengoed intensief ontgonnen en bebost. Gezien de ongunstige bodems met stuwwater werd een vrij dicht afwateringsstelsel aangelegd met daartussen ruggen (rabatten) waarop kan bebost worden. De oudste rabatten situeren zich hoogstwaarschijnlijk rond de Drongengoedhoeve terwijl in het westelijk deel van Drongengoed er maar in de 19e
eeuw rabatten werden aangelegd.

2.4.9.10

Omwalde archeologische site

Site ‘d’ Aude Hofstede
De eerste ontginningshoeve van de abdij van Drongen lag een paar honderd meter meer oostwaarts ten opzichte van de huidige Drongengoedhoeve. In het hedendaagse landschap zijn er
wel nog sporen van doordat er nog delen van de omwalling bewaard gebleven zijn. Het feit dat
deze omwalling vierhoekig van vorm is, laat toe te besluiten dat ze niet ouder dan de 13e eeuw
is. Er is op dit terrein ook nog een microreliëf aanwezig wat op de aanwezigheid van archeologische sporen wijst.
Het Bouwke van Ursel
Het ‘Bouwke’ of het ‘eilandje’ zijn de namen die gegeven werden aan de plaats (bestand 7l), iets
ten noorden van de actuele Drongengoedhoeve waar abt de Stoop een klein landhuis met kapel
liet bouwen in het midden van de 18e eeuw. Er was ook een steenoven. Dit huis, opgericht met
lokaal gebakken stenen, was een verblijfplaats voor de toezichter van de bebossingsactiviteiten
en om de abt te ontvangen bij een bezoek. Van het huis is niets meer over, maar het nu beboste
perceel is nog zeer duidelijk aanwezig in het landschap door de wallen en dreven er rond.
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Figuur 2-32: belangrijke landschapselementen in Drongengoed

2.5

Opbrengsten en diensten

De diensten die de bossen verstrekken, hebben betrekking op de ecologische functie van de
bossen en de recreatiemogelijkheden.
De opbrengsten die de bossen genereren zijn afkomstig uit de verkoop van hout, het verpachten
van jacht en de landbouwpachten voor enkele graslanden.

2.5.1

Houtverkoop

In de private bossen werden recent geen houtopbrengsten gerealiseerd.
In Tabel 2.31 wordt een overzicht gegeven van de houtverkopen in het openbaar deel sinds
2002.
Tabel 2.31: overzicht van houtverkopen sinds 2002
Dienst
jaar

bestand

aard

7n

Dunning

2002
7k

2003

Dunning

3s
/3w/6k

Dunning
Kaalkap

6d/6o

Dunning

2004
3v
6a
6j

Kaalkap
Kaalkap

aE

aantal
bomen
3

vol.
(m³)
11

zE

10

16

tKa

98

26

soort

zE

44

59

fSp

211

55

Ps

1477

510

L

399

173

aE

153

91

dienst
jaar

2006

2007

bestand
7s/7u

12m
12n
12o

4a
4p
6r

aard
Dunning

Dunning
Kaalkap
Windval

Dunning

Ps

aantal
bomen
694

vol.
(m³)
232

aE

15

20

Do

40

44

soort

fSp

28

8

Ps

1818

462

L

921

403

zE

11

12

aE

717

452

Be

27

9

Do

2

1

L

48

26

Ps

4

1

aE

133

95

L

12

10
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6b

Dunning

6n

Dunning

9j

Windval

3b
3d
3e
3f

Dunning

3m
3q
3x

Dunning

4b
4c
4g
/4e
4i

2005

2.5.2

Dunning

4b
4d
4h

Dunning

4j
/4r/4q

Dunning

6q

Dunning

L

2

2

zE

3

3

aE

345

178

aE

21

13

L

59

34

aE

317

191

B

3

3

L

1

1

L

59

34

aE

12

3

Pc

59

37

Ps

836

285

L

190

aE

95

7b
8b
8c
9h
?

Do

51

44

Ps

2486

901

L

97

49

zE

3

1

Be

425

105

Pc

205

139

Ps

474

199

L

118

66

63

aE

95

159

18

B

8

26
2

fSp

42

1

Ps

156

40

L

142

52

2010

6d
6i
6k
6m
6o

7k
7m
7n
7p

Dunning

Dunning

Dunning

Do

1

gEd

12

3

L

20

27

tKa

10

3

tKa

121

46

Pc

497

314

zE

81

140

Ps

1484

545

Ab

14

7

aE

40

72

B

31

94

Do

61

65

L

23

37

tKa

36

15

L

195

109

tKa

558

92

Pc

291

145

Do

11

10

Ps

3718

1158

tKa

81

21

Ps

1590

624

L

478

132

Ps

1614

460

2011

9a
9b
9c
9f
9i
9l
9o
9p
9r
8o

Dunning

Dunning

zE

53

95

aE

60

42

B

3

7

Jacht en bestrijding

Het Drongengoedbos behoort tot het werkingsgebied van de Wildbeheerseenheid ‘Langs de
Hoge Kale’. Burkel behoort tot het werkingsgebied van de Wildbeheerseenheid ‘De Drie Koningen’.
In vrijwel alle private bossen kan en mag er gejaagd worden.
Binnen de domeinbossen is het jachtrecht niet verhuurd. Op het militaire domein is bestrijding
van Konijnen toegestaan.
De groei van de populaties van o.a. Damhert wordt opgevolgd en worden op basis hiervan afschotgegevens bepaald. Naar aanleiding van de stijgende populatie en relevante stijging van
aanrijdingen en aanzienlijke landbouwschade kan een groter afschot buiten de domeinbossen
worden toegestaan. Indien nodig of nuttig kan licentiejacht worden overwogen.
Voor populatieverloop zie § 2.4.8.2. Jaarlijkse wildtellingen vinden plaats door de plaatselijke
WBE’s, ANB beheer en het INBO (zie § 2.4.8.2). Afschotplannen worden opgesteld indien er
veel schade aan de landbouw wordt vastgesteld of indien er zich veelvuldig aanrijdingen voordoen.

2.5.3

Huur/pacht

Voor de meeste graslanden in het openbaar deel bestaan verschillende soorten contracten met
private personen. Zie voor een overzicht Tabel 1.1.
Voor de landbouwpachten wordt er normaliter een vergoeding ontvangen.
Voor gebruiksovereenkomsten wordt er normaliter geen vergoeding ontvangen en zijn ze jaarlijks herzienbaar.
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2.6

Beschrijving van de boswegen en andere bosinfrastructuur

2.6.1

Boswegen

Onder boswegen worden wegen in bos verstaan die niet zijn ingericht op doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het plangebied beschikt over een vrij uitgebreid netwerk van boswegen. Deze
boswegen zijn terug te vinden op kaart 2.16a.

2.6.2

Recreatieve en educatieve infrastructuur

Vooral de bosplaats Drongengoed kent een vrij intensief recreatief gebruik. Hier is dan ook heel
wat recreatieve infrastructuur aanwezig om recreëren in het bos toe te laten en te sturen (kaart
2.15).
Borden
Naast de borden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toegangsborden), wordt
nog een onderscheid gemaakt tussen infoborden en welkomstborden. Op infoborden worden
meestal aanwijzingen gegeven voor de te volgen wandelroutes zoals aan de toegangsboswegen in de uiterste noordrand, aan de Drongengoedhoeve, langs de Drongengoedweg (Maldegemveld) en langs de Oude Brugseweg. Verder komen er in het Drongengoed nog enkele algemene infoborden voor.
Barelen en poorten
Aan de meeste toegangspunten worden houten barelen geplaatst om te vermijden dat er voertuigen in het bos kunnen rijden. Ter hoogte van bestand 9m (Oude Brugseweg) worden paaltjes
gebruikt om een bosweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Verschillende poortjes worden gebruikt om weilanden af te sluiten. Soms worden in private bestanden bospaden afgesloten door het plaatsen van prikkeldraad zoals te Pilkem (101k, 100r en thv. 100m) en in het Koningsbos. Ter hoogte van het voormalig militair domein (4q) in de bosplaats Drongengoed wordt
de toegang afgesloten door een ijzeren poort. Zie situering kaart 2.15 en kaart 4.4. Op deze
kaarten zijn de ook de plaatsen weergegeven waar er nog bijkomende barelen dienen te worden
geplaatst.
Zitbanken
Er zijn een aantal zitbanken aanwezig in het plangebied. Deze zijn vrijwel allen gelegen in de
bosplaats Drongengoed.
Afsluitingen
In het plangebied zijn er enkele afsluitingen aanwezig om de bezoekers te geleiden of juist weg
te houden uit de (private) bestanden. In volgende bestanden is er een afsluiting aanwezig (afsluitingen op eigendomsgrenzen zijn niet weergegeven):
twee meter hoge prikkeldraadafsluiting aanwezig in rondom het voormalig militair domein
(4q) in het Drongengoed.
restant prikkeldraad aanwezig aan de Drongengoedhoeve tussen de weide 110e en het
bosbestand 110.
verschillende metershoge afsluitingen aanwezig tussen bestanden en aangrenzend militair
domein zoals te Pilkem (o.a. 101a).
gladde afsluiting van 180cm aanwezig rond de paardenweide 8p en het bosbestand 8q in
de bosplaats Drongengoed.
enkele prikkeldraadrestanten zijn terug te vinden in perceel 14 te Pilkem.
Andere
In het plangebied zijn verder nog volgende recreatieve/educatieve voorzieningen aanwezig:
enkele brugjes zijn aanwezig zoals over een afwateringsgreppel in het Drongengoed (tussen 4f en 4g) en over een gracht te Onderdale (12c);
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bijenkasten zijn aanwezig in de boomgaard van de Drongengoedhoeve (110d);
in bestand 3r (Drongengoed) is een schuilhut gelegen.
In bestand 9p is een overdekte picknickplaats aanwezig.

foto links: overdekte picknickplaats in 9p – foto rechts: infobord aan poel in 7d

2.6.3

Openbare nutsvoorzieningen

Openbare nutsleidingen zijn komen slechts zelden voor in het plangebied. Elektrische leidingen
zijn o.a. gelegen langs de Brugstraat (bestand 108b).
Een gasleiding loopt onder de oostrand van bestand 8r (weiland) in de bosplaats Drongengoed.
Elektriciteitscabines zijn gelegen in bestanden 4q en 7u van de bosplaats Drongengoed.
Niet-functionele landingslichten zijn gelegen in bestand 107b om het achterliggend vliegveld aan
te geven en behoren nog tot het militair domein.

foto: landingslichten in een jonge aanplant in het Drongengoed
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2.7
2.7.1

Recreatieve functies en toegankelijkheid
Toegankelijkheid

De meeste openbare bosbestanden zijn opengesteld voor het publiek en kunnen door bezoekers worden bezocht langs een uitgebreid netwerk van paden en openbare (voet)wegen. De
toegankelijkheid van de openbare wegen wordt aangegeven d.m.v. verkeersborden. De toegangsbepalingen op de niet-openbare wegen in het openbare bosdeel worden aangegeven op
de wettelijk vastgelegde borden van ANB (zie hoger).
Alle bossen zijn voor wandelaars steeds toegankelijk, zij het enkel op de boswegen en op de
openbare doorgangswegen. “Boswegen” zijn alle (delen van) wegen die in het bos liggen en niet
ingericht zijn op doorgaand gemotoriseerd verkeer – los van het eigendomsstatuut. Wanneer
een bosweg is opgenomen in de Atlas van de buurtwegen heeft deze een openbaar karakter. In
het geval het een openbare weg betreft die is uitgerust om gemotoriseerd verkeer te ontvangen
is er niet langer sprake van een “bosweg” maar wel van een “doorgangsweg”. Naast de
boswegen worden “bospaden” onderscheiden. Dat zijn voetwegen waarop slechts één
voetganger tegelijk kan passeren. Ze kunnen slechts als “bosweg” worden beschouwd wanneer
ze deel uitmaken van het toegankelijke wegennet zoals beschreven in het beheerplan of in het
toegankelijkheidsreglement. Uit artikel 10 van het Bosdecreet volgt dat dergelijke paden, als ze
niet als bosweg worden beschouwd, niet toegankelijk zijn, tenzij met toestemming van de
bosoverheid. Deze regeling maakt dat principieel alle bossen – ook de private – toegankelijk
zijn. De eigenaars behouden echter het recht om hun bos ontoegankelijk te stellen. Dit kan aan
de hand van bordjes die door de Bosgroep bij het ANB worden aangevraagd. Van de
verplichting om op de wegen te blijven kan worden afgeweken voor o.a. speelzones.
In de bosplaats Drongengoed is een rustgebied ingesteld dat ontoegankelijk is. Het betreft het
overgrote deel van perceel 4 in de bosplaats Drongengoed. Verder zijn er nog enkele bospaden
afgesloten in deze bosplaats en te Onderdale (bestand 12n en 12o). Alle bospaden in de
bosplaats Koningsbos zijn met uitzondering van een pad naar een WOII-relict ook niet
toegankelijk.
In en rond het Drongengoedbos bestaan er verschillende wandel- en fietsroutes.

2.7.2

Wandelroutes

Doorheen het plangebied lopen verschillende wandelroutes (zie kaart 2.16b):
Drongengoedboswandeling: deze route van 7,5 km loopt voor het grootste deel door het
centraal en oostelijk deel van Drongengoed.
Wandelroute Drongengoed: een wandelroute van 11,1 km die deels samenvalt met de
Drongengoedboswandeling.
Maldegemveld naar Drongengoed-route (Lannoo): deze route is 7,2 km lang en loopt door
Drongengoed en Maldegemveld.
Papinglowandeling: een route van 7,3 km die door het westelijk deel van Drongengoed
loopt.
Wandelroute Burkel: deze route (13,8 km) loopt langs de westrand van bosplaats Burkel.
Dit zijn allen gemeentelijke of regionale wandelroutes. De uitbouw van een wandelnetwerk in het
gebied is gepland voor 2017.

2.7.3

Fietsroutes

Ook lopen er verschillende fietsroutes door het gebied en dan vooral door Drongengoed.
Fietsroute Natuur&Landschap: volgt de Oude Brugseweg en de Drongengoedweg.
Fietsknooppuntennetwerk: volgt ook de Oude Brugseweg en loopt door het oostelijk deel
van de bosplaats Drongengoed.
Drongengoed-fietsroute: valt samen met het tracé van het fietsknooppuntennetwerk.
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2.7.4

Mountainbikeroute

In 2011 werd er een MTB-route door het Drongengoed vastgelegd, deze route maakt onderdeel
uit van het Mountainbikenetwerk Meetjesland (376 km) dat door Bloso werd uitgestippeld.

foto links: het fietspad tussen Jagershof en Drongengoedhoeve is een drukke recreatieve as – foto rechts: ruiterpad

2.7.5

Parkeergelegenheid

De Drongengoedweg loopt dwars door het Drongengoedbos. Het gaat om een lokale weg die
een beperkt gebruik kent in functie van lokale verplaatsingen voor de landbouw en de inwoners
van Westvoorde en Kleit. Bijkomend wordt de weg gebruikt door het recreatieve verkeer. Dit
gebruik is eveneens beperkt gedurende de week, maar kent een piek in het weekend en op
zonnige dagen. Momenteel rijden de meeste recreanten via deze weg richting Drongengoedhoeve en parkeren in de dreef, wat in principe niet toegelaten is of her en der in de berm.
Langs de Drongengoedweg ligt een parking die behoort tot het militair domein en ongeveer 40
plaatsen omvat. Deze parking wordt vooral gebruikt bij evenementen of als vertrekpunt voor al
dan niet begeleide groepswandelingen. Er is een directe toegang tot het Drongengoedbos.
Vlakbij ligt de parking van het Jagershof, die tevens parkeerplaats biedt voor een 40-tal wagens.
Verder zijn er parkings bij het Eikenhof langs de Oude Brugseweg (P3) en aan het voetbalveld
in de omgeving van Onderdale. Bij evenementen wordt de taxibaan van het vliegveld als parking
gebruikt na goedkeuring van de militaire overheid.

2.7.6

Speelzones

Binnen het boscomplex Drongengoed zijn twee speelzones aangeduid. Deze speelzones zijn
gelegen in bestand 7p en in bestanden 9j/l en dit over een oppervlakte van 4,7 hectare. Binnen
deze speelzones is er geen speelinfrastructuur aanwezig.

2.7.7

Horeca

Rond het Drongengoedbos liggen meerdere drank- en eetgelegenheden. De Drongengoedhoeve ligt centraal in het gebied en het Jagershof ligt langs de Drongengoedweg. Langs de Urselweg liggen onder meer ’t Brigandje, De Koffiekan en ’t Moorken. Vlakbij in de Kraailokerkweg
ligt ook nog de Elckerlyc.
De Papinglohoeve is gerenoveerd tot een hotel met 60 kamers. Langs de N44 op grondgebied
Knesselare ligt het hotel Eikenhof met 18 kamers.
De Drongengoedhoeve fungeert als een ankerpunt voor toerisme en recreatie in de streek. De
gemeente Knesselare heeft er een toeristisch infopunt uitgebouwd, er is een pottenbakkerij en
een broodbakkerij, een taverne en er vinden tal van evenementen en/of activiteiten plaats.
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Op de site van de Drongengoedhoeve is er ook het ‘Landschapsinfocentrum’ aanwezig.
De ontsluiting van de hoeve voor gemotoriseerd verkeer vormt een aandachtspunt.

foto: Drongengoedhoeve (bron: vzw Landschapscentrum)
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2.8

Knelpunten

Volgende knelpunten zijn in en rond het plangebied aanwezig (zie ook kaart 2.17):
Afval en vervuiling van bosranden
Op plaatsen waar het bos aan woningen, buitenverblijven of doorgangswegen grenst of in de
nabijheid ligt, worden soms sluikstorten – doorgaans van organisch (tuin)afval, soms ook huishoudelijk of landbouwafval – gevonden. Dit zorgt voor terreinverstoring wat zich het meest manifesteert in vegetatieverruiging en soms ook in verlies van uitzonderlijke vegetatiewaarden en
potenties. In sommige bestanden treedt er een “vertuining” op in de bestanden zoals te Papinglo
(Bonte gele dovenetel) en langs de doorgangsweg in het Koningsbos.
Ook het aanpalend landgebruik kan sterk verstorende effecten hebben in de bosranden. Zo is er
intens pesticidengebruik langs de zuidelijke bosrand van het Koningsbos en ter hoogte van bestand 1a in de Buisputten. Een deel van de struiken wordt hier tevens verwijderd. Ook de aanwezige kleine landschapselementen hebben soms te lijden onder aanpalend landgebruik. Een
mooie rij knoteiken en –berken in de oostrand van bestand 104b (Schapersbos) is sterk beschadigd doordat de bomen als weidepalen worden gebruikt.
Soms wordt het maaisel van de graspaden in het Drongengoedbos niet gecentraliseerd gestort.
Deze worden gedeponeerd in de bosranden van de jonge aanplanten zoals in bestand 6g en
9p. Soms wordt ook slib gestort in de bosrand. Dit is het geval aan de Drongengoedhoeve waar
slib, afkomstig van de ruiming van de ringgracht, wordt gestort in de rand van bestand 110a
waar opruiming is voorzien maar niet werd uitgevoerd.
Ook plaatsen met wildvoederplaatsen (meestal van fazanten) kunnen tijdelijk puntvormige vervuilingen opleveren, wanneer deze niet of onvoldoende worden opgevolgd.
Wildspiralen van jonge aanplanten worden niet altijd opgeruimd zoals in bestand 108b te Onderdale. Soms wordt er ook plastic gebruikt voor de aanleg van (niet waterhoudende) poelen
zoals in bestand 102b in de Ganzekleit.

foto: storten van tuinafval in het Koningsbos (links) en dode knoteiken die gebruikt werden als weidepaal in
de rand van het Schapersbos (rechts)

Jachtinfrastructuur
Naast de hoger vermelde fazantenvoederplaatsen komen er in de private bosbestanden soms
jachtinfrastructuur zoals trechtervallen en (oude) vogelkooien (100d, Ganzekleit).
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foto: trechterval in bestand 100a in het Koningsbos.

Invasieve soorten
Zie hiervoor § 2.4.6.7
Drainage
Bij de ontginning en bebossing van het Drongengoed werd vanaf de 18e eeuw een intens grachtenstelsel aangelegd, dit om de moeilijk draineerbare grond toch rendabel te maken. Dit grachtenstelsel werd om bosbouwkundige redenen goed onderhouden. Deze sloten hebben een sterk
drainerend effect op de bosbestanden.
Te kleine heidezones
De laatste jaren werd op verschillende locaties in het plangebied heide en heischrale vegetaties
hersteld. Deze zones zijn echter meestal niet meer dan 1 ha groot en zijn eigenlijk te klein om
flora en fauna gebonden aan dergelijke biotopen maximaal te laten ontwikkelen. Buiten het
plangebied zijn er wel voldoende grote zones voor heideherstel aangelegd zoals de middenberm van het vliegveld en in het Maldegemveld.
Oneigenlijk bosgebruik
Rond bepaalde delen zijn omheiningen aanwezig die een belangrijke barrière kunnen vormen
voor grotere diersoorten zoals rond de bestanden 8p en 8q in de bosplaats Drongengoed.
Sommige afsluitingen hebben hun functie verloren en zouden best verwijderd worden uit het bos
zoals aan de Drongengoedhoeve (tussen bestand 100a en 100e) en rond het voormalig militair
domein (4q) of aan de parking in de noordrand van het Drongengoedbos.
Recreatie en infrastructuur
Hoewel recreanten behoorlijk goed door de bosgebieden worden geleid is signalisatie niet altijd
even duidelijk. Toegangsborden ontbreken of zijn soms verdwenen langs bepaalde toegangswegen. Op enkele plaatsen is er een veelheid aan bebording.
Een bijzonder knelpunt voor het plangebied is het ontbreken van parkeerplaatsen. Vooral in het
Drongengoedbos, dat veelvuldig bezocht worden door recreanten, is dit probleem acuut. Zo
wordt er veelvuldig geparkeerd in dreef aan de Drongengoedhoeve en overal langs de Drongengoedweg. Dit veroorzaakt verkeersonveiligheid, verstoring van de bermen en beschadiging
van dreefbomen.
Beheerachterstand
Meerdere bospercelen hebben een belangrijke dunningsachterstand, wat de rendabiliteit van
het bos in ongunstige zin beïnvloedt en de bosevolutie – zoals bosverjonging en de ontwikkeling
van een struik- en kruidlaag – benadeelt. Veel bossen in het plangebied vertonen nauwelijks
nog natuurlijke verjonging en zullen zich waarschijnlijk ook niet meer spontaan verjongen zonder
gerichte beheermaatregelen. Indien gekozen wordt voor kunstmatige verjonging dan werd tot
eind de jaren ‘90 steeds gebruik gemaakt van dezelfde boomsoorten zoals Zomereik.
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Homogene en structuurarme bestandenopbouw
Aanzienlijk wat bosbestanden bestaan uit homogene boombestanden met Grove den en Amerikaanse eik maar soms ook Tamme kastanje, Lork en Corsikaanse den met een ontbrekende of
structuurarme en eenzijdige struik- en kruidlaag. Dat zorgt ervoor dat gediversifieerde ontwikkelingen op veel plaatsen achterwege blijven. Merk op dat in sommige inheemse bestanden waar
Zomereik voorkomt de natuurlijke verjonging achterwege blijft (zoals in heel wat gebieden in
Vlaanderen).
Graslanden
Van veel graslanden in het plangebied wordt vermoed dat de zaadbank met interessante soorten volledig is verdwenen door het voormalig intensief landgebruik. Het ontwikkelen van schrale
of natte graslanden zal hier zeer waarschijnlijk zeer moeilijk (of zelfs onmogelijk) zijn zonder
aangepaste beheermaatregelen. Daarnaast is de begrazingsdruk op de verpachte percelen redelijk hoog.
Vervuiling van (oppervlakte)wateren
Een lozingspunt is aanwezig in een klein beekje in de noordrand van bestand 102l te Ganzekleit. De natuurwaarden zijn hier nochtans zeer groot met onder meer de aanwezigheid van enkele bronindicatoren en voorjaarssoorten. De oorsprong van dit lozingspunt is echter onbekend.
Verder zijn er lozingspunten ter hoogte van bestanden 100f en 100h (Pilkem) in kleine beekjes.
Vermoedelijk is de nabijgelegen private woning verantwoordelijk voor deze lozing.
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3

Beheerdoelstellingen

3.1

Uitgangspunten

De verschillende functies en de beheervisie voor het plangebied zijn gebaseerd op een aantal
basisprincipes en criteria:

3.1.1

Criteria duurzaam bosbeheer en beheervisie openbare bossen

In het Bosdecreet wordt uitgegaan van multifunctioneel bosbeheer waarbij de diverse functies
die een bos tegenwoordig vervult (economische, ecologische, recreatieve, milieubeschermende, .. .)
zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd zonder de draagkracht van het bosecosysteem te
overschrijden. In 2003 werd dit concreet vertaald door het vaststellen van de criteria voor duurzaam bosbeheer13 die gelden voor alle openbare bossen en de openbare en private bosgebieden in het VEN. Door de Vlaamse Overheid (Afdeling Bos&Groen, 2001) werd daarnaast een
beheervisie rond duurzaam bosbeheer uitgewerkt die in alle openbare bossen –maar niet voor
de private bossen- in Vlaanderen van toepassing is. Deze beheervisie voor openbare bossen is
voor de ecologische bosfunctie heel wat verdergaand dan de criteria duurzaam bosbeheer.
In tabel 3.32 worden de belangrijkste elementen uit de visie rond duurzaam bosbeheer opgesomd in relatie tot het plangebied Drongengoed (met 418 ha openbaar bos en 70 ha privaat
bos). Een groot deel van het openbaar bos en privaat bos voldoen reeds aan de meeste criteria
(de criteria voor duurzaam bosbeheer zijn groen ingekleurd).
Tabel 3.32: belangrijke elementen uit de beheervisie rond duurzaam bosbeheer in openbare bossen en de
criteria voor duurzaam bosbeheer
Doelstelling
Actuele toestand in plangeMogelijke maatregelen
bied
Recreatief medegebruik en bostoegankelijkheid
Stimuleren van openstelling bossen reke-

Uitgebreid recreatief netwerk in

Opstellen toegankelijkheidsregelijng

ning houden met ecologische functie en

openbare bossen aanwezig

afbakenen van rustzone

beperken verstoring (crit. 2.1.4)

Selectieve en variabele hoogdunning i.f.v. een structuurrijk en gevarieerd bosbeeld
Aandacht voor toekomstbomen, voorrang

Ongeveer 2/3den (grondvlak) van

voor inheemse soorten (crit. 5.3.4).

het volledige plangebied bestaat uit
inheemse soorten waarvan 42%
van het totaal bestaat uit inheems

aanduiden en vrijstellen van toekomstbomen in aanplanten
hoogdunning in homogene Grove
denbestanden

loofhout

Schade door bosexploitatie beperken
Schade aan bomen beperken, vaste rui-

Het grootste deel van de bosbe-

vaste ruimingspistes

mingstracés gebruiken, niet exploiteren in

standen zijn gevoelig tot bijzonder

geen exploitatie in kwetsbare zones

kwetsbare boszones, aangepaste schoon-

gevoelig aan exploitatie

gebruik licht materiaal of paarden

tijd, erkende bosexploitanten, lastenboek
(crit. 3.1.4), milieuvriendelijke oliën en
brandstoffen (crit. 4.3), …
13

B.Vl.R. 27/6/2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest.
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Doelstelling

Actuele toestand in plangebied

Mogelijke maatregelen

Natuurlijke processen als uitgangspunt
Ten minste 20% van de totale bosopper-

Ongeveer de helft van de bosop-

vlakte moet bestaan uit of in omvorming
zijn naar gemengde bestanden 14 o.b.v.

pervlakte bestaat uit inheemse

inheemse en standplaatsgeschikte boomsoorten (crit. 5.2.1)

een beperkte inmenging van exoten

Omvorming homogene exotenbestan-

10% van alle bosbestanden bestaat

den tot gemengde bestanden met min.

uit homogene exotenbestanden

gemengde bestanden, met deels

30% van de bedekkingsgraad of het

selectieve hoogdunning toepassen
om Am. eik te beperken
bij dunnen inheemse soorten bevoordelen
groepenkap in homogene exotenbestanden
omvorming homogene exotenbe-

grondvlak uit inheemse loofboomsoorten

standen naar boomrijke heide

(voor private bestanden enkel als ze kaprijp zijn) crit. 5.2.2.
Verhogen van het aandeel open plek-

De oppervlakte permanent open

ken in bossen: een oppervlakte van mini-

plekken bedraagt 12% exclusief de

maal 5% tot 15%)van de totale oppervlak-

akkers

te van het bosdomein (indiv. opp. max. 3

openhouden open plekken door
begrazing of maaibeheer in graslanden
creëren van zoom-mantelvegetaties

ha).

herstel van heidevegetaties

Crit. 5.3.2: min. 5% voor natuurontwikkeling
Minimum een aantal oude bomen behou15

den in bestanden .

Er zijn in de dreven en enkele ou-

een aantal boszones of dreefdelen

dere bosbestanden heel wat oude

worden uit exploitatie genomen of is er

Beuken, Zomereiken, etc. aanwe-

een extensief kapbeheer.

zig.
Het totale houtvolume als dood hout

Het aandeel staand dood hout is in

(staand + liggend) moet voldoende hoog
zijn (richtcijfer min. 4%). (crit. 5.3.3)

het volledige plangebied reeds
3,5%. Het aandeel liggend dood
hout is matig.

beschadigde of dode bomen laten
staan;
minderwaardige bomen niet verwijderen;
dood hout niet verwijderen uit moeilijke exploiteerbare of kwetsbare zones;
actief verhogen aandeel dood door
laten liggen van deel gekapte bomen.

Maximaal natuurlijke verjonging stimuleren

een deel van de te bebossen zones

(crit. 5.3.1).

spontaan laten ontwikkelen
door lichtrijker maken van de bosbestanden

Aanplantingen met plantsoen van lokale
autochtone herkomst

16

.

Niet alle recente aanplantingen

bij de aanplant van bosranden bij

werden uitgevoerd met inheemse

voorkeur gebruik maken van plantgoed

Gebruik van erkende zaadbestanden voor
meer algemene bossoorten.

soorten en materiaal van gekende

van autochtone herkomst (o.a. afhan-

origine.

kelijk van beschikbaarheid)

Aandacht voor bosdifferentiërende ele-

Vooral dreven zijn aanwezig maar

menten (dreven, poelen, open plekken,

ook bosranden en poelen zijn aan-

rand- en overgangsituaties):

wezig maar kunnen door specifiek
beheer in kwaliteit en oppervlakte
toenemen.

opmaak drevenbeheerplan;
aangepast beheer voor specifieke
biotopen;
aanleg en onderhoud van poelen en
bosranden.

14

gemengde bestanden = bestaan uit min. 2 boomsoorten en de hoofdboomsoort neemt max. 80% van het grondvlak in
(dus min. 20% inheemse boomsoorten) of minder (of 80% van totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar)
15
Richtinggevend: 1 groep van 500 m² in bestanden tot 2 ha, 1 groep van 1.000 m² in bestanden van 2-4 ha. Min. 10
bomen/ha.
16

Categorie 1: autochtone herkomst niet primordiaal voor o.a. Zomereik, Beuk, Gewone es en Zwarte els; Categorie 2:
gebruik van autochtone Vlaamse herkomsten aangewezen: Eénstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes, Wintereik, Sporkehout, …Categorie 3: zeldzame soorten waarvan geen aanplantingen meer worden uitgevoerd in de toekomst: o.a. Iep
sp. Wilde appel, Mispel, Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts en Europese vogelkers.
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3.1.2

Algemene visie

De globale visie voor het bos- en natuurgebied van Drongengoedbos kan in een aantal basisprincipes worden samengevat. Deze leggen de link tussen de verschillende functies, de criteria
voor duurzaam bosbeheer en de gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen in kader van
de Habitatrichtlijn.
Het betreft volgende basisprincipes:
1. Verhogen van de globale ecologische waarde van de bos- en natuurgebieden door een
keuze voor inheemse en streekeigen soorten, herstel van heidebiotopen, aandacht voor
dood hout en licht in het bos en een gericht beheer rond open plaatsen, dreven en
bosranden. Door bosuitbreiding zullen de verschillende boskernen worden versterkt.
2. Een streven naar een duurzame houtoogst met aandacht voor inheems kwaliteitshout.
3. Een maximale maar duurzame invulling van de maatschappelijke vraag naar recreatief en
educatief medegebruik van het bos- en natuurcomplex. Ook hier is er afstemming met het
aangrenzend natuurreservaat Maldegemveld.
4. Via aangepast beheer of nulbeheer voldoen aan de schermfunctie die het boscomplex
vervult.
5. De instandhouding van de verschillende habitattypes en soorten van de Speciale
Beschermingzone waarin het grootste deel van het plangebied is gelegen.
6. Aandacht voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden en met name vooral de
Drongengoedhoeve en de ontginningsstructuren die in het Drongengoed aanwezig zijn.
In het bos- en natuurgebied van het Drongengoedbos worden alle functies maximaal gecombineerd en wordt het multifunctionele karakter beklemtoond.
In het openbaar deel van het plangebied zijn de ecologische en recreatieve functie de belangrijkste functies en is de economische functie ondergeschikt. Wel is de landschappelijke en de
cultuurhistorische functie een belangrijke nevenfunctie. In de private delen zijn de economische
en ecologische functie de belangrijkste functies.
Op de kaart 3.1 is de gebiedsvisie voor het plangebied weergegeven. Per bosplaats komt dit
neer op:

BUISPUTTEN: deze kleine bosplaats (9 ha) wordt er door hoogdunning in de naaldhoutbestanden naar structuurrijker en meer gemengd bos gestreefd. De huidige akkers worden ontwikkeld
als bos met op de zuidrand een brede bosrand.

BURKEL: op deze locatie van 25 ha is de bosontwikkeling volop aan de gang. De huidige open
plekken zullen ook als bos worden ontwikkeld. Ook wordt er na de klei-ontgining in het gebied
een ecologisch interessante vijver aangelegd. De zaadboomgaard met autochtoon plantmateriaal wordt behouden. Op termijn wordt er in deze bosplaats een speelbos aangelegd.
DRONGENGOED: in deze omvangrijke bosplaats (306 ha) die grotendeels domeinbos is, wordt
door selectieve hoogdunningen de reeds gemengde inheemse bestanden verder ontwikkeld. De
omvorming van een deel van de homogene exotenbestanden naar boomrijke heide zal zorgen
voor een bijzonder belangrijke ecologische meerwaarde. Samen met de natuurontwikkeling die
momenteel lopende is in het Maldegemveld wordt er een gewestelijk (én Europees) belangrijk
gebied ontwikkeld voor zeldzame habitats als onder meer de intermediaire Atlantische heide. De
verschillende te ontwikkelen heidezones worden verbonden door interne bosranden. Hierbij
wordt het historisch dambordpatroon in het gebied gerespecteerd en worden waardevolle cultuurhistorische elementen opgewaardeerd. Om uitwisseling van dieren en planten tussen de
open zones van het Maldegemveld en het miilitair vliegveld mogelijk te maken, wordt een corridor aangelegd en worden er op de zuidrand (ook in private bestanden) brede bosranden ontwikkeld. Langs de Drongengoedweg komt er komt er een grotere verweving tussen het openbaar deel en het reservaat Maldegemveld.
Het recreatief netwerk in deze belangrijke recreatie zone wordt verder geoptimaliseerd. Zo wordt
er een nieuwe zuidelijke randparking aangelegd aan de Drongengoedweg t.h.v. poort 4 (militair
domein).
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GANZEKLEIT: in deze bosplaats (25 ha) met een aanzienlijk aandeel private bestanden wordt

door (selectieve) hoogdunning en middelhoutbeheer de bosbestanden met waardevolle bosvegetaties verder ontwikkeld. Op de zuidelijke randen worden er bosranden tot halfopen zones
aangelegd. In het openbaar deel wordt een speelzone voorzien.

KONINGSBOS: een bosplaats (19 ha) dat enkel uit openbaar bos bestaat en waar door hoogdunningen de aanwezige Zomereikenbestanden verder worden ontwikkeld. Er is aandacht voor
de oorlogsrelicten van WOII. Het is de enige bosplaats waar Kamsalamander voorkomt en wordt
het leefgebied voor deze soort verder uitgebouwd.
ONDERDALE: in deze (nagenoeg volledig openbare eigendom) bosplaats (53 ha) ten zuiden van
het vliegveld is er al heel wat bosuitbreiding gebeurd en worden de halfopen zones en graslanden behouden. De aanplanten kunnen grotendeels verder spontaan ontwikkelen. Langs de
grens met het vliegveld wordt een verboste zone met belangrijke heide en heischrale relicten
opnieuw opengemaakt.

PAPINGLO: deze bosplaats bestaat maar uit één privaat bosbestand (1 ha). Het is een waardevol bestand met heel wat oudbosplanten en oud hakhout van onder meer Haagbeuk. Naast
hoogdunning is het bosrandbeheer erop gericht om deze waarden te kunnen behouden.
PILKEM: deze bosplaats (52 ha) bestaat voor een groot deel uit private bestanden. Door hoogdunningen wordt de dunningsachterstand in de bosbestanden weggewerkt en worden exoten
sterk teruggedrongen. Het gebied herbergt nog enkele specifieke natuurwaarden zoals bosmierenkoepels, omvangrijke populatie Kleine ijsvogelvlinder, … hiervoor worden specifieke maatregelen genomen.

3.2

Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de economische
functie

De directe economische functie is beperkt tot houtproductie en jacht (enkel voor privaat bos).
Indirect is de economische functie gerelateerd aan de recreatie in het gebied met horecavoorzieningen, verblijfsaccommodatie, …
Door de omvang van het plangebied en de geplande omvormingen zal er een aanzienlijke hoeveelheid hout vrijkomen wat een economisch belang heeft. In de homogene bestanden worden
er vrij intensieve dunningen of groepenkappen uitgevoerd, in de meer gemengde bestanden
worden er hoogdunningen uitgevoerd of worden er selectief soorten gedund. Op kleinere schaal
zijn er kaalkappen en hak- en middelhoutbeheer.
Grote delen van het plangebied zijn matig gevoelig aan exploitatie door de aanwezigheid van
reliëf, nattere bodems en waardevolle vegetaties. De exploitatie dient indien nodig dan ook met
de nodige randvoorwaarden (bvb. uitllieren indien nodig) te worden uitgevoerd.

3.2.1

Kapkwantum

In het plangebied wordt binnen de planperiode aanzienlijke kappingen uitgevoerd, namelijk:
Intensieve dunningen in de jongere bestanden met een omlooptijd van 8 jaar.
Selectieve dunning van Amerikaanse eik en uitheemse naaldhoutsoorten in de gemengde
bestanden.
Eindkap van Amerikaanse eik en uitheemse naaldhoutsoorten in enkele gemengde bestanden.
Kaalkap van homogene uitheemse naaldhoutbestanden in kader van heideherstel.
Zoomkap in kader van de ontwikkeling van interne bosranden en corridor.
Dunning in de aanplanten met aanduiding van toekomstbomen.
Hakhoutbeheer in de bosranden.
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Aan de hand van de oppervlakte die de verschillende boomsoorten innemen, is de totale jaarlijkse volumeaanwas geschat. Daarvoor worden de voornaamste boomsoorten weergegeven en
worden de andere soorten in de groep inheemse loofbomen ingedeeld. Op basis van de standplaatsboniteit per soort en input van de boswachter werden richtcijfers van de gemiddelde jaarlijkse aanwas geschat.
Tabel 3.33. geschatte richtcijfers gemiddelde jaarlijkse aanwas
Boomsoorten(groep)

gemiddelde jaarlijkse aanwas (m3/ha/jaar)

Opp. (ha)

totale jaarlijkse aanwas (m3/jaar)

Zomereik (+menging)

3

116

348 m³

Inheemse loofbomen

5

92

460 m³

Uitheemse loofbomen

7

42

294 m³

Uitheemse naaldbomen

10

57

570 m³

Grove den (+menging)

4

99

396 m³

406

2.068 m³

Totaal

Op basis van de richtcijfers in Tabel 3.33 wordt de gemiddelde jaarlijkse aanwas in de bosbestanden (incl. de recente aanplanten) van het plangebied op ongeveer 2.070 m 3 of 5,1
m3/ha/jaar geschat
In het plangebied zullen er kappingen worden uitgevoerd, dit vooral onder de vorm van hoogdunningen en selectieve hoogdunning en in mindere mate ook kaalkappen en eindkappen. In
onderstaande tabel zijn richtcijfers weergegeven in verband met de kappingen die tijdens de
planperiode (20 jaar) zullen worden uitgevoerd. Hieruit blijkt dat over de looptijd ongeveer
50.000 m³ hout zal worden gekapt wat een kapkwantum van 6,4 m³/ha/jaar betekent. Hiermee is
het kapkwantum iets hoger dan de geschatte aanwas, dit is onder meer te wijten aan het aandeel kaal- en zoomkappen dat zal gebeuren tijdens de planperiode.
Tabel 3.34: Verwachte kapvolumes in het volledige plangebied
geschat kapvolume
Soort kap
Opp. (ha)
per ha
kaalkap
305 m³ (naaldhout)
21,4
zoomkap
groepenkap/eindkap uitheemse
soort
eindkap soort + hoogdunning
hoogdunning
selectieve dunning
hak- en middelhoutkap
totaal

22,0
41,5

160 m³ (gemiddeld houtvolume)
150 m³ (aandeel exoten)

totaal kapvolume (m³)
6.500 m³
3.500 m³
6.250 m²

4,8

150 m³ (aandeel exoten)

750 m³

237,3

120 m³ (te dunnen aanwas)

28.500 m²

45,1

50 m³ (aandeel exoten)

2.500 m³

7,2

50 m³

400 m³

379,3

48.400 m²

De verkoop van te kappen hout gebeurt zowel aan professionele bosontginners als aan particulieren (verkoop van kleine loten (< 50m³) aan de bevolking). De kwaliteit van de producten die aan
particulieren wordt verkocht zal vooral dienen als brandhout. Bij kappingen in enkele loofhoutbestanden kan er een beperkt aandeel kwaliteitshout van vooral Zomereik en Beuk bekomen
worden.
Bij goedkeuring van voorliggend uitgebreid bosbeheerplan, opgesteld volgens de Criteria duurzaam bosbeheer, wordt de procedure voor de erkenning als FSC-hout ingezet en kan het hout
normaliter als FSC-gelabeld hout worden verkocht.
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foto: bosexploitatie met ter plaatse verzagen in privaat
bestand 106a

3.2.2

Jacht

Algemeen wordt voor zowel Ree als Damhert een gezonde populatie nagestreefd in
overeenstemming met de draagkracht van het gebied. De draagkracht van het gebied wordt
ingeschat volgens de impact van het grofwild op de vegetaties (verjonging boshabitat) en de
verkeersongevallen. Verwacht wordt dat de populatie nog verder kan aangroeien zonder dat de
draagkracht wordt overschreden. De populaties worden jaarlijks gemonitord (zie deel
monitoring)
In het openbaar deel is er geen verpachting van de jacht. Wel kan er binnen de regels van de
jachtwetgeving bestrijding of gerichte bejaging van soorten die mogelijks schade aanbrengen,
plaatsvinden. In het Drongengoedbos kan dit het geval zijn voor Konijn, Ree, Damhert en
eventueel Wild zwijn die door hoge populatiedichtheden schade (bvb. bij vernielen
landbouwgewassen, aanrijdingen, …) veroorzaken buiten het openbaar bos. Indien dit zou
optreden, kan er onder strikte voorwaarden tijdelijk jacht worden toegelaten op grofwild.
Gezien de weinig schuwe Damherten en in mindere mate ook de Reeën in het Drongengoed
voor de bezoekers een aantrekkelijke natuurbeleving vormen, dient de eventuele tijdelijke jacht
zo te gebeuren dat er geen verstoring in de populatie optreedt.
In de meeste private bestanden wordt gejaagd door de eigenaar of wordt verpacht aan derden.

3.3

Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de ecologische
functie

Het bos- en natuurcomplex van Drongengoed heeft door zijn omvang en verscheidenheid aan
biotopen een hoge ecologische waarde. Ondanks de homogeniteit van aanzienlijk wat
bosbestanden komen op floristisch en faunistisch vlak interessante en zeldzame soorten voor
en zijn er op Europees vlak zeldzaam habitats aanwezig als de intermediaire Atlantische heide,
heischraal grasland, berkenbroekbos, …
De ecologische kwaliteiten en potenties van het gebied worden door verschillende beleidsplannen en wettelijke beschermingen benadrukt, zo onder meer:
het grootste deel van het plangebied ligt volgens het gewestplan binnen de bestemmingen
natuur- en bosgebied.
meer dan 80% van het plangebied is aangeduid als Habitatrichtlijngebied in kader van de
Europese Speciale beschermingszones met de aanwezigheid van 2 prioritaire habitattypes
(6230 Soortenrijke heischrale graslanden en 91E0 Bossen op alluviale grond) en en het
voorkomen van Kamsalamander (Bijlage II-soort) en verschillende soorten vleermuizen (Bijlage IV-soorten).
meer dan 80% van het plangebied is aangeduid als Grote Eenheid Natuur in kader van het
Vlaams Ecologisch Netwerk.
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op de Biologische waarderingskaart staan alle loofbossen en de heidezone als biologisch
zeer waardevol ingetekend.
in de Gemeentelijk ruimtelijk structuurplannen van Knesselare en Maldegem wordt het
Drongengoedbos als een zeer belangrijke groenpool weergegeven die moet worden versterkt en worden verbonden met omliggende bos- en natuurgebieden.
Het Drongengoedbos-Maldgemveld is het grootste bos- en natuurcomplex in Oost-Vlaanderen
en is volop in ontwikkeling naar een uitgestrekt complex met een hoge recreatieve waarde en
een uitzonderlijk hoge ecologische waarde.
Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de waardevolle elementen te
behouden en te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in beheerdoelstellingen:
Toename aandeel inheemse gemengde bestanden (beheersing exoten, verjonging, …)
Een grotere verticale structuurrijkdom (etagevorming, meer licht in het bos, dood hout, …)
Een behoud en plaatselijk verbeteren van de horizontale structuurrijkdom (variatie in bostype,
open plekken, poelen, bosranden, …)
Bijzondere aandachtssoorten fauna en flora (zeldzame dagvlinders, bosmieren, heide- en
heischrale vegetaties, …).
Creëren van bijkomende open plekken op locaties met potenties voor de ontwikkeling van
aangemelde habitats en het voorkomen van habitatrichtlijnsoorten (Kamsalamander,
vleermuissoorten).
Verbinding en verweving met ecologsch waardevolle zones in het aangrenzend Maldegemveld
en militair vliegveld versterken.

3.3.1

Natuurgetrouw bosbeheer

In het openbaar deel is de ecologische functie samen met de recreatieve functie het belangrijkst
en wordt het bosbeheer dan ook daarop afgestemd. Ook in de private bosbestanden wordt er
naast het economisch belang gestreefd naar meer natuurgetrouwe bosbestanden. Uitvoering
van sommige natuurbeheermaatregelen die voorzien worden voor de private bossen, zal enkel
mogelijk zijn als deze door de overheid worden gesubsidieerd

3.3.1.1

Ontwikkeling van natuurlijke bostypes en omvorming naar habitatwaardige
bostypes

In de bosplaatsen Drongengoed en Pilkem is er een aanzienlijk aandeel homogene
naaldhoutbestanden (vooral Grove den, maar ook Corsicaanse den en Lork) aanwezig waar
inmenging met andere inheemse soorten nagenoeg onbestaande is en de struiklaag
grotendeels ontbreekt. In deze bestanden die niet worden omgevormd naar heide worden er
beperkt eindkappen uitgevoerd. Afhankelijk van het opkomen van natuurlijke verjonging van
gewenste soorten (berk, Zomereik, …) wordt er al dan niet ingeplant met standplaats geschikte
soorten als Haagbeuk, Winterlinde, Zwarte els en Zomereik in de boomlaag en Hazelaar in de
struiklaag. In het merendeel van de meer homogene naaldhoutbestanden worden er
hoogdunningen uitgevoerd met als doel een geleidelijke indirecte omvorming waarbij inheems
loofhout dominant wordt en er een deel Grove dennen worden behouden.
In de structuurrijke en oudere (>80 jaar) bestanden zoals aanwezig in het oostelijk deel van
Drongengoed, in Koningsbos en Ganzekleit, worden de kappingen beperkt tot uitkap van invasie
exoten als Amerikaanse eik en een selectieve kap om gewenste soorten als Zomereik, Es, Beuk
te bevoordeligen. Zo wordt er een betere uitgangssituatie bekomen voor de verdere spontane
ontwikkeling van de natuurlijke bostypes (en hun kensoorten) als het (zuurminnend) ZomereikenBeukenbos (habitattype 9120) en het Subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos (habitattype 9160),
dit betekent dat in een aanzienlijk deel van deze bestanden een nulbeheer zal worden gevoerd.
De enkele homogene, oudere Beukenbestanden in de omgeving van de Drongengoedhoeve
worden behouden en kunnen spontaan verder ontwikkelen tot op termijn zware aftakelende
Beuken worden bekomen (in bestand 9r wordt in 2012 een laatste beperkte dunning uitgevoerd).
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Dergelijke bestanden krijgen een specifiek uitzicht door het hoog aandeel zeer zware bomen
(zogenaamd “kabouterbos”). Het Beukenbestand van de speelzone valt hier niet onder.
Door een beperkte opstuwing in het westelijk deel (omgeving bestand 4j) van Drongengoed
wordt er naar gestreefd om het oligotroof broekbos (habiattype 91E0) verder te laten
ontwikkelen. Langs de Driesbeek te Pilkem en in de ontginningszone van Burkel wordt er op
beperkte schaal wilgenstruweel (met overgang naar broekbos) ontwikkeld.

3.3.1.2

Ontwikkeling van bosranden

Er zijn momenteel weinig bosranden in het plangebied aanwezig en komen lichtminnende struiken als rozen, Sleedoorn, etc. maar weinig voor.
Er worden interne bosranden ontwikkeld om de aanwezige heischrale vegetaties meer kansen
te geven en de te ontwikkelen boomrijke heidezones te verbinden. Zeker in het westelijk deel
van Drongengoed worden er heel wat interne bosranden ontwikkeld (12,1 ha). Deze bosranden
bestaan uit een centraal pad dat jaarlijks wordt gemaaid (met afvoer van maaisel) en aan beide
zijden een mantel van struiken en jonge bomen dat als hakhout wordt afgezet. De totale breedte
van de interne bosranden bedraagt 25 tot 40 m.
Ook de corridor in het oostelijk deel van Drongengoed is te beschouwen als een brede interne
bosrand, deze corridor –die het tracé van de dreven volgt- zal een oppervlakte hebben van ongeveer 7,2 ha en een breedte tot 75 m. Het centrale deel van de corridor zal vrij open zijn met
mantels naar de bosbestanden toe.
Op de zuidranden van de bosplaatsen Papinglo, Drongengoed, Buisputten en Ganzekleit en ook
langs het Hekelstraatje te Pilkem worden bosranden ontwikkeld, in totaal 6,1 km. Het beheer zal
bestaan uit een hakhoutbeheer in een minstens 10 m brede strook waarin wel enkele opgaande
bomen kunnen blijven staan.

3.3.1.3

Dood hout en dikke bomen

Met uitzondering van de Zomereiken en Beukenbestanden in het oostelijk deel van Drongengoed zijn de meeste bosbestanden en dreven nog relatief jong (minder dan 100 jaar). Dit betekent
dat er nog maar weinig bomen hun aftakelingsfase hebben kunnen bereiken. Niettemin bestaat
3,5% van het houtvolume in het plangebied uit staand dood hout. Liggend dood hout is in verschillende bosplaatsen als Koningsbos, Pilkem en ook Drongengoed vrij talrijk aanwezig zodat
het streefcijfer van 4% momenteel al wordt behaald.
Omdat vooral dikker dood hout ecologisch interessant is, worden een aantal maatregelen genomen zoals het laten staan van dode bomen die geen veiligheidsgevaar opleveren en het voeren van een beperkt kapbeheer of nulbeheer in enkele bestanden met oudere bomen.
In het openbaar bos worden alle bomen met een omtrek meer dan 2,5 m zoveel mogelijk behouden. Voor de invasie exoot Amerikaanse eik wordt een uitzondering gemaakt, zware Am.
eiken in bosbestanden die massale verjonging geven, kunnen worden gekapt of eventueel geringd (bij kap van zwaardere bomen dient wel vooraf onderzoek naar aanwezigheid van vleermuizen worden uitgevoerd). Indien er veiligheidsproblemen optreden kan geopteerd worden om
enkel de stam te behouden.

3.3.1.4

Beheersing van exoten

Invasieve exoten kunnen in belangrijke mate de natuurlijke bosontwikkeling verstoren en bosvegetaties verarmen. Daarom worden de aanwezige invasieve exoten systematisch verwijderd. De
belangrijkste soorten zijn Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Pontische rododendron
(zie kaart 2.17 Knelpunten).
Amerikaanse vogelkers is afgezien van enkele private bestanden goed onder controle en dient
verder te worden opgevolgd. Amerikaanse eik is nog vrij talrijk aanwezig in de bosbestanden
(10% van het grondvlak) maar verjongt meestal niet zo massaal. Door selectieve dunnen wordt
ze geleidelijk verwijderd, in enkele bestanden zal dit door middel van groepenkappen gebeuren.
De homogene Am. eikenbestanden op de westrand van Drongengoed worden op middellange
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termijn verwijderd. Pontische rododendron is vooral aanwezig in de noordwesthoek van Drongengoed en in Pilkem. Deze soort wordt systematisch verwijderd. De bestrijding wordt bij voorkeur gekoppeld aan andere beheerwerken zoals reguliere dunningen.
Daarnaast zijn er nog verschillende verwilderde tuinplanten (Bonte gele dovenetel, Japanse duizendknoop, …) die een invasief karakter hebben. Deze soorten worden systematisch bestreden.

3.3.1.5

Bosuitbreiding

Tijdens de planperiode is er 25,8 ha bosuitbreiding in het openbaar deel voorzien. Een deel van
de bosuitbreiding zal bestaan uit aanplant van inheemse boomsoorten (Zomereik, Grauwe
abeel, Winterlinde, Haagbeuk, Zwarte els, Hazelaar, …) maar wordt vooral ook gestreefd naar
spontane verbossing. Deze bosuitbreiding met gewenste soorten zal zorgen voor een versterking van de bestaande boskernen en is ecologisch interessant gezien de aanwezigheid van
dergelijk jong bos aantrekkelijk is voor broedvogels van struwelen en jong bos, dagvlinders van
bosranden, etc.
Voor de uitbreiding van boomrijke heide (exclusief interne bosranden) is een ontbossing van in
totaal 19,7 ha voorzien.

3.3.2

Open plekken

Momenteel bestaat 58,3 ha of 11,9% van het plangebied uit open plekken, hierbij zijn de nog te
bebossen open plekken niet meegeteld (= 25,8 ha).

3.3.2.1

Ontwikkeling van boomrijke heide en heischraal grasland (heidehabitats)

Tijdens de looptijd van dit beheerplan wordt er naar gestreefd de zones met boomrijke heide en
heischrale vegetatie uit te breiden. Dit is gebaseerd op:
Ruimtelijk-landschappelijke context: aansluitend op de ontwikkeling van heidezones in het
Maldegemveld kunnen grotere open zones worden gecreëerd die voor bestaande relictpopulaties (o.a. heischrale soorten, invertebraten, broedvogels, …) kansen tot uitbreiding biedt en
uitwisseling met gelijkaardige biotopen in de ruime omgeving mogelijk maakt.
De historische aanwezigheid van heide/heischrale vegetatie: uit historische kaarten blijkt de
aanwezigheid van heide en heischrale vegetaties (wastine) in grote delen van het Drongengoed-Maldegemveld.
Uitgangssituatie en potenties voor heideherstel: de meeste heidesoorten vormen een langdurige vitale zaadbank en zoals blijkt uit de resultaten van heideherstel in het Maldegemveld
is de potentie tot herstel op korte termijn van droge en natte heide met de verschillende
kensoorten uitzonderlijk hoog.
De geringe actuele ecologische waarde van de naaldhoutbestanden: de te kappen naaldhoutbestanden zijn nog geen 60 jaar oud en bevinden zich in een ontwikkelingsfase met
een weinig rijke struik- en kruidlaag.
Ontwikkelen van heidekernen in functie van het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van de habitattypes 6230 heischraal grasland, 4010 natte heide en 4030 droge heide. Hierin speelt de realisatie van een verbinding met de heidehaitats in Maldegemveld een grote rol.
Herstel van in Vlaanderen zeer zeldzame vegetaties waar herstel bijna zeker succesvol is
(doelstelling Beheersvisie openbare bossen): natte dopheidevegetaties en droge struikheidevegetaties (< 0,5% in Vlaanderen).
Samenhang Drongengoed en Maldegemveld: om de samenhang en de ecologische uitwisseling met het Maldegemveld te versterken, wordt de grens tussen het Drongengoedbos en
het Maldegemveld vervaagd. Dit gebeurt door in enkele bestanden een structuurrijke zone
met struwelen, boomgroepen en open plekken te ontwikkelen.
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Volgende ontwikkelingen van boomrijke heide en heischraal grasland zullen plaatsgrijpen:
Omvorming uitheemse naaldhout- en loofhoutbestanden naar boomrijke heide:
Vooral in het westelijk deel van het domeinbos Drongengoedbos worden homogene uitheemse naaldhoutbestanden omgevormd naar boomrijke heide. In de eerste helft van
de planperiode (binnen 10 jaar) gaat het om 18,3 ha uitheems naaldhout (Lork, Fijnspar,
Douglas, Cors. den) dat wordt gekapt en geplagd. Ook wordt er 1,4 ha Amerikaanse eik
en spontane verbossing omgevormd naar boomrijke heide.
Deels afhankelijk van de resultaten van het uitgevoerd heideherstel zal in de tweede
helft van de planperiode nagegaan worden of in het westelijk deel van bosplaats Drongengoed 10,4 ha homogene Amerikaanse eiken- en Corsicaanse dennenbestanden
omgevormd kunnen worden naar boomrijke heide.
10 jaar na de omvorming zal een evaluatie gebeuren van de ontwikkeling van boomrijke
heide of heischraal grasland op de ontboste percelen. Indien deze onvoldoende kwaliteitsvol is ontwikkeld, kan worden geopteerd om het perceel (gedeeltelijk) spontaan te
laten verbossen.
Deze heidezones zullen deels aansluiten bij het reservaat Maldegemveld en zullen in
een gezamenlijk begrazingsblok worden beheerd. Hiervoor zal er een afsluiting worden
aangebracht in de bestanden langs de Drongengoedweg en zullen er twee veeroosters
(omgeving noordelijk ANB-parking en omgeving kruispunt met Westvoordestraat) in de
Drongengoedweg worden geplaatst.
De overige heidepercelen worden door middel van een geherderde schaapskudde beheerd. De bedekkingsgraad van bomen en struiken in deze heidepercelen kan oplopen
tot 30% en lokaal tot 50%.
Omvorming berkenopslag naar heischraal grasland
Het recent spontaan verboste perceel 12m (2,3 ha) heeft bijzonder hoge potenties tot
ontwikkeling van een heischraal grasland. Momenteel zijn er nog belangrijke relictpopulaties van Tweenervige zegge, Liggend walstro, Dophei, … aanwezig. De opslag in deze strook langs het militair vliegveld wordt verwijderd.
Omvorming matig voedselrijk grasland naar heischraal grasland
Op basis van het recent bodemonderzoek in de verschillende graslandpercelen in het
domeinbos (UGent, labo voor Bos&Natuur, juni 2012) werd een beeld verkregen over
de potenties tot ontwikkeling van heischrale vegetaties. Op basis van de bodemanalyses met onder meer bepaling fosfor-concentraties bleken de graslandpercelen 3a, 7d,
7o en 9m mits afgraving van de bovenste 10 cm bijzonder kansrijk om heischraal grasland te herstellen. Dergelijke afgravingen van de teeltlaag (15 tot 30 cm) van intensief
bewerkte percelen in het reservaat Maldegemveld resulteerden op korte termijn tot ontwikkeling van waardevolle natte heide- en heischrale vegetaties. Gezien de ligging bij
het groter gebied van boomrijke heide wordt het afgraven beperkt tot perceel 7d (4,15
ha).
Bosbalans:
Het is het streefdoel om de bosbalans (ontbossing en aanplant nieuw bos) in evenwicht te houden. In het recente verleden (sinds 2003) is er al heel wat bos aangeplant, onder meer in Onderdale, en zal er bij nieuwe aankopen nog bijkomend worden bebost. Bij de berekening van de
bosbalans wordt alleen rekening gehouden wat binnen de grenzen van het plangebied zal worden ont- of bebost. Zie ook kaart 4.1c.
Er wordt tijdens de planperiode 25,75 ha bebost en er zal volgens de bepalingen van het Bosdecreet (o.a. oppervlaktes van >3 ha in bos) 19,68 ha worden ontbost, dus dit geeft een positief
saldo van 6,07 ha bos.
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In het plangebied worden 23,5 ha interne bosranden ontwikkeld. Deze zones met een zoommantelbeheer worden beschouwd als behorend tot het bos. Hoewel er open zones in deze interne bosranden aanwezig zullen zijn, is de totale bedekking minstens 50%.
Momenteel zijn er 11,0 ha open plekken in de bossfeer aanwezig, dit volgens bepalingen Bosdecreet (o.a. aan 2 zijden omgeven door bos en minder dan 3 ha). Deze open plekken blijven
behouden (net als de open plekken meer dan 3 ha).

3.3.2.2

Ontwikkeling van bloemenrijke graslanden

Het grootste deel, namelijk 15,6 ha, van het huidig graslandareaal wordt verder ontwikkeld naar
waardevolle bloemenrijke graslanden. Dergelijke bloemenrijke en soortenrijke graslanden worden ontwikkeld door een verschralingsbeheer dus een maaibeheer met eventueel nabegrazing.
Om deze graslanden aantrekkelijk te maken voor onder meer foeragerende vleermuizen wordt
er op de randen naar bos een strook (10 à 15 m) voorzien waar minder wordt gemaaid en een
ruigte zich kan ontwikkelen.
Een beperkter deel zal worden ontwikkeld naar waardevolle graslanden van het Glanshaverbond. Het betreft het graslandcomplex van de bestanden 12f en 12i, samen 6,1 ha. In deze
graslanden wordt eveneens een verschralingsbeheer gevoerd.

3.3.2.3

Ontwikkeling van graslanden met kleine landschapselementen

Ook worden er bijkomend 4,95 ha graslanden met een hoog aandeel kleine landschapselementen ontwikkeld. Deze percelen zijn momenteel nog in gebruik als akker of grasland maar worden
ontwikkeld tot graslanden omgeven door houtkanten en/of zones met struweel en jong bos. Deze graslanden met een bedekkingsgraad van struiken en bomen van maximaal 50% vormen
een overgang tussen bos en open landschap. Die halfopen zones worden vooral ontwikkeld op
de zuidrand van Ganzekleit en in bestand 8p (Drongengoed). Het doeltype voor deze graslanden is eveneens waardevolle bloemenrijke graslanden. Het is onder meer in deze graslanden
dat er amfibiepoelen worden aangelegd.
Op het einde van de planperiode zullen er (zonder eventueel bijkomend heideherstel) 64,5 ha
(13,2%) open plekken (incl. boomgaarden en water) aanwezig zijn die een natuurgericht beheer
krijgen. Daarnaast zal er nog 10,0 ha (2%) intensief gebruikt grasland (vooral wachtweides)
aanwezig zijn en 23,6 ha (4,8%) interne bosranden.

3.3.3

Doelsoorten en soortgerichte doelstellingen

In het Drongengoedcomplex komen heel wat soorten voor die op regionaal niveau zeldzaam zijn
en zelfs op Vlaams niveau belangrijk zijn. Zo worden er zeldzame soorten paddestoelen,
heischrale plantensoorten, zeldzame dagvlinders, zweefvliegen, … aangetroffen.
Behoud van oude bomen:
Het behoud van de oude bomen waaronder ook Am. eiken is belangrijk als zomer- én winterverblijfplaats voor boombewonende Europees beschermde vleermuizen als Gewone
grootoorvleermuis, Brandts’ vleermuis, Gewone baardvleermuis, Ruige dwergvleermuis,
Franjestaart, Rosse vleermuis, … Ook verschillende soorten spechten, waaronder Zwarte
specht, en andere holenbroeders hebben oudere bomen nodig. In de oudere eikenbestanden is kolonisatie door Middelste bonte specht te verwachten.
Aanleg van poelen:
Om de voortplantingsplaatsen van de Kamsalamander, Alpenwater-, Vinpoot- en Kleine watersalamander te verbeteren en de populaties te laten uitbreiden worden er te Onderdale en
Ganzekleit bijkomende poelen aangelegd en worden bestaande poelen open gehouden. In
de omgeving van Koningsbos waar een kleine populatie Kamsalamander aanwezig is, worden de poelen en de aangrenzende bosbestanden geschikt gehouden voor Kamsalamander. Tevens zullen er net ten oosten van Koningsbos op private gronden maatregelen worden genomen om het biotoop voor Kamsalamander meer geschikt te maken. Dit gebeurt in
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overleg en ondersteuning van ANB en andere betrokken partners zoals het Regionaal
Landschap Meetjesland.
Aanleggen van lichtrijke bosranden:
Momenteel zijn er weinig bosranden aanwezig. Om lichtminnende en zeldzamere struiksoorten als Geoorde wilg, Gaspeldoorn, rozen, … te kunnen behouden en te laten uitbreiden worden er vooral op de zuidrand van de bosplaatsen bredere golvende bosranden aangelegd. Dergelijke brede bosranden zijn ook aantrekkelijk voor heel invertebraten als bijvoorbeeld zeldzamere dagvlinders als Kleine IJsvogelvlinder die reeds in het plangebied
voorkomen.
Aanleg van interne bosranden en corridor:
Naast de lichtrijke bosranden die op de randen van de bosplaatsen worden ontwikkeld, worden er in de bosplaatsen zelf bredere interne bosranden aangelegd. Deze interne bosranden zijn belangrijk voor het behoud van heide en heischrale soorten in het bosgebied en zijn
het migratieroutes voor licht- en warmteminnende diersoorten als Levendbarende hagedis,
dagvlinders, zweefvliegen, …
Ontwikkelen van ontginningsvijver
In bosbestand 1d te Burkel zal er over een periode van maximaal 20 jaar een kleiontginning
plaatsgrijpen. Het eindresultaat zal een moeras- en bosgebied van ruim 4 ha zijn met 1 ha
open water, 2 ha oevervegetatie en 1ha 35 a 80 ca moerasbos. Hiervoor werd een concessie afgesloten met de firma VDC Keramiek.

Figuur 3.3-1: Schema van een lichtrijke bosweg met heide of heischrale bermen en mantels (Haskoning, 2009)

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste doelsoorten waarvan
naar een behoud en uitbreiding van de populaties wordt gestreefd bij de uitvoering van dit beheerplan.
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Tabel 3.35: overzicht van doelsoorten voor Drongengoedbos
Flora
Natuurtype
Droge en natte heide
Heischraal grasland

Doelsoort
Dopheide, Struikheide, Gaspeldoorn, Blauwe zegge, Klein glidkruid, Wilde gagel, Koningsvaren, Geoorde wilg
Tormentil, Liggende vleugeltjesbloem, Tweenervige zegge, Bleke zegge, Geelgroene zegge,
Blauwe knoop

Glanshavergrasland
Essen-eikenbos
Eiken-beukenbos

Bosanemoon, Kleine maagdenpalm

mycchorhizasoorten

Achteruitgang van de meeste van deze soorten door verbraming en strooisellaag. Potentie

Veldrus, Tormentil, Biezeknoppen, Margriet, Knoopkruid, Zaagblad
Dalkruid, Hengel, Blauwe bosbes; Mispel

Paddestoelen
door verwijderen bladval in enkele beukendreven.

Fauna
(* niet meer aanwezig in Drongengoedcomplex)
Soort

Biotoop

Aardbeivlinder

Droge en vochtige heischrale graslanden of heiden met afwisseling van korte en hogere krui-

Dagvlinders
denrijke vegetatie. liefst in beschutting van bomen of struiken. Eitjes worden afgezet op ganzeriksoorten, vnl. Tormentil. Op plaatsen waar waardplanten overgroeid raken door grassen of
andere kruiden worden geen eitjes meer afgezet. Op termijn mogelijks uitbreiding van de bestaande populatie op het militair vliegveld naar Maldegemveld via de corridor.

Groentje *

Droge en vochtige heide waarbij struikachtigen (Gewone dopheide, Struikheide, Gewone brem,
Sporkehout en Gaspeldoorn) als waardplant dienen. Is uitgestorven in het gebied, eventueel
herintroductie gezien aanwezigheid geschikte biotopen in Maldegemveld?

Bruin Blauwtje

Droge schrale graslanden met een korte vegetatie. Mogelijks aan te treffen op randen langs
militair vliegveld.

Bruine eikenpage *

Bosranden of struwelen met jonge zomereik waar eveneens veel nectar (braamstruweel) te
vinden is. Er zullen meer geschikte biotopen met zeer jonge eiken ontstaan, dus herkolonisatie
is mogelijk.

Kleine ijsvogelvlinder

Vrij open bossen en aan bosranden met Wilde kamperfoelie waar schaduw en zon elkaar

Knopsprietje

Gebonden aan droge plaatsen met open, lage vegetatie. Komt voor op zuidrand Drongengoed

pleksgewijs afwisselen. Uitbreiding van stabiele populatie over rest van Drongengoed.

Sprinkhanen
maar door heideherstel potentie tot uitbreiding.

Greppelsprinkhaan

Halfhoge, matig voedselrijke, maar steeds vrij dichte vegetaties. Vooral aan te treffen in niet
jaarlijks gemaaide bermen, in grachtkanten, op dijken en in verruigde graslanden. Behoud van
ruigtestroken zuidrand Drongengoed.

Mieren
Kale (rode) bosmier

Komen voor in lichtrijke bossen en bosranden. Er zijn maar enkele koepelnesten meer aanwezig.

Broedvogels
Boompieper

De Boompieper is een vogel van een gevarieerd kleinschalig landschap met veel overgangen.
Zo komt hij voor in de overgangszone van heide naar bos. in zeer open lichtrijke eikenbossen,
op kapvlakten, in jonge aanplanten. Komt al tot broeden in Maldegemveld.

Boomleeuwerik

De soort broedt in open terreinen op zandige bodem zoals duinen, heiden, kapvlakten en lichtrijke dennenbossen en akkergebied langs bosranden. Het terrein moet relatief open en snelopwarmend zijn met lage kruiden (vooral grassen). Verspreide boomopslag is belangrijk. Recente broedvogel in Maldegemveld en militair vliegveld.

Bonte vliegenvanger
Geelgors

Zomervogel die vooral in de Kempen in nestkasten broedt. Bij hoog aandeel bomen met holtes
mogelijkheid tot vestigen als jaarlijkse broedvogel
Broedvogel van halfopen landschappen. Recent opnieuw broedvogel op militair domein. Goede
potenties onder meer te Onderdale.

Matkop

Voorkeur voor vochtigere bossen met veel dood hout. Door ouder worden van de bossen en
toename dood hout potentie tot behoud van deze sterk achteruitgaande soort.

Wespendief

Broedvogel van open loof- en gemengde bossen. Mogelijkheid tot meer permanente vestiging
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Soort

Biotoop

Zwarte specht
Middelste bonte
specht

Gemengd en naaldbos, maar nooit in zeer dichte bossen.

in rustzone westelijk deel Drongengoed.
Heeft een voorkeur voor oude zomereikbestanden. Is gezien de expansie van de soort in
Vlaanderen op termijn ook te verwachten in Drongengoed.

Amfibieën en reptielen
Levendbarende
hagedis

Vochtige heide, drogere biotopen zoals struikheidevelden, open plekken in bossen en heischrale graslanden. Door ontwikkeling van interne bosranden en boomrijke heide potentie tot uitbreiding.

Kamsalamander

Landbiotoop: kleinschalige landschappen met hagen, houtwallen, rijen, rietkragen en vochtige
bosjes. Voortplantingsbiotoop: stilstaande wateren, sloten, grachten en vijvers. Door uitbouw
van netwerk aan poelen oa. te Onderdale potentie tot uitbreiding van kleine populatie rond
Koningsbos.

Vleermuizen
Rosse vleermuis
Brandts-/Baard
vleermuis, Franjestaart, grootoorvleermuis

3.3.4

Heeft een uitgestrekt jachtgebied met vochtige zones. Verblijft jaarrond in holle bomen.
Soorten gebonden aan bossen en halfopen gebieden. Hebben hun zomerkolonies in holle
bomen.

Instandhouden en ontwikkelen van habitats binnen de Habitatrichtlijngebied

Het volledige plangebied is met uitzondering van de kleinere bosplaatsen Buisputten, Burkel en
een deel van Onderdale nagenoeg volledig in SBZ-gebied en namelijk in Habitatrichtlijngebied
(HRL) gelegen (totaal 395 ha). Het behoud, uitbreiding en de verbetering van de kwaliteit van de
aanwezige habitattypes is een belangrijke doelstelling binnen het plangebied. Dit werd uitgewerkt in de gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD’s) die voor het Habitatrichtlijngebied BE2300005 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel werden uitgewerkt (ANB, februari 2011). 395 ha van het plangebied van dit beheerplan ligt in deelgebied 1 van
het betreffende Habitatrichtlijngebied.
Heide en heischraal grasland
Een verdere kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de heidehabitats wordt vooropgesteld.
De bestaande heide (momenteel 1,7 ha) wordt binnen het plangebied verder uitgebreid zodat de
habitats 4010 (Noord-Atlantische vochtige heide) en 4030 (Droge Europese heide) kunnen toenemen
tot ongeveer 33 ha tegen het einde van de planperiode. Zoals blijkt uit het heideherstel in het
reservaat Maldegemveld is het onderscheid tussen beide habitattypes niet eenduidig en is er
veelal een mozaïek tussen beide afhankelijk van de lokale hydrologie en ook wel weersomstandigheden (natte-droge jaren), geschat wordt dat de verhouding droge en natte heide ongeveer
50/50 zal zijn. Ook is er verweving met de habitat 6320 (heischrale graslanden) waarvoor de SBZ
zeer belangrijk is. Door afgraving van een graslandperceel en omvorming van een berkenopslag
kan er ongeveer 6,4 ha heischraal grasland worden ontwikkeld. Ook in de interne bosranden en
in de corridor zullen er elementen van heide en heischraal grasland aanwezig zijn zodat op het
einde van de planperiode het areaal aan droge en natte heide en heischraal grasland binnen het
plangebied minstens 30 ha zal bedragen.
Door het heideherstel wordt 30 à 50% van de Europese doelstellingen voor uitbreiding heide en
heidschraal grasland binnen het volledige HRL Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel gerealiseerd.
Glanshavergrasland
De habitat 6510 of laaggelegen schraal hooiland omvat de Glanshavergraslanden van droge tot
vochtige bodems. Binnen de SBZ is er momenteel ongeveer 35 ha van dit habitat aanwezig en
dit nagenoeg uitsluitend op het militair vliegveld.
Van de bestaande graslanden in het plangebied wordt er 6 ha ontwikkeld naar dit habitat. Waarschijnlijk zullen ook een aantal van de andere natuurgericht beheerde graslanden evolueren
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naar dit habitattype.
Bos
Een verdere kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de boshabitats (9120 Atlantisch zuurminnend beukenbos, 9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten en 91E0 Bossen op
alluviale grond) wordt vooropgesteld Dit kan zowel door bestaand bos om te vormen als door
aanplanten van nieuw bos. Op basis van voorliggend beheerplan zal binnen het Habitatrichtlijngebied over een periode van 20 jaar 55 ha bestaand bos worden omgevormd en 25,8 ha bosuitbreiding zijn.
Binnen het SBZ kan de habitat 9120 of het Zomereiken-Beukenbos aanzienlijk worden uitgebreid. Door de omvorming van de homogenere naaldhoutbestanden kan er zich daar inheems
loofbos ontwikkelen en door het verwijderen van invasieve exoten kan de kwaliteit toenemen.
Gezien de lange ontwikkelingsduur van dergelijke bostypes (>150 jaar) zal er tegen het eind van
de planperiode in de aanplanten en omgevormde bestanden nog maar een aanzet zijn tot ontwikkeling van dit bostype. Wel zorgt een goede buffering door de omringde bosbestanden en de
aanwezigheid van kensoorten in deze bestanden dat de ontwikkeling waarschijnlijk gunstig zal
verlopen. In de jonge aanplanten zal er op termijn 40 ha van habitat 9120 kunnen ontwikkelen.
Uitbreiding van het type 9160 of het Subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos kan vooral gebeuren
op de zuidrand van het plangebied. Dit eveneens door bosuitbreiding en het verwijderen van
Am. eik. Ook dit bostype heeft een lange ontwikkelingsduur maar in de directe omgeving van de
te ontwikkelen bestanden zijn er reeds oudbosplanten aanwezig en mits het aanplanten van
boomsoorten met een goede strooiselvertering (Grauwe abeel, linde, Haagbeuk, Hazelaar, …) zal
de ontwikkeling naar een volwaardig habitattype toch gunstig kunnen verlopen.
Van het prioritair habitattype 91E0 is er beperkte uitbreiding mogelijk. Het subtype oligotroof berkenbroek kan door een kleine opstuwing beperkt worden uitgebreid.
Tabel 3.36: huidige en gewenste oppervlakte habitats binnen het SBZ in plangebied Drongengoedbos
Habitattype

huidige oppervlakte
binnen SBZ

gewenste oppervlakte tegen 2032
binnen SBZ

4010

Noord-Atlantische vochtige heide

<0,5 ha

4030

Droge Europese heide

1,7 ha

6320*

Soortenrijke heischrale graslanden

<1 ha

± 6,5 ha

6510

Laaggelegen schraal hooiland

(0 ha)

> 7 ha

9120

Atlantische zuurminnende
beukenbossen met Ilex

83,5 ha

± 274 ha (bestaand + omvorming)
(+ 25 ha uitbreiding)

9160

Subatlantisch eiken-haagbeukenbos

16,5 ha

± 44 ha (bestaand +omvorming)
(+0,5 ha uitbreiding)

91E0*

Alluviale bossen met Alnus glutinosa
en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

1 ha

± 4 ha

19 ha
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foto: berkenbroek in bestand 4k

3.3.5

Instandhouden en populatietoename van soorten binnen het Habitatrichtlijngebied

Binnen het Habitatrichtlijngebied van het plangebied komt de Kamsalamander (bijlage II-soort)
voor in twee poelen in Koningsbos. Hoewel er nog verder gericht onderzoek dient te worden
uitgevoerd, is er waarschijnlijk maar een kleine en kwetsbare populatie aanwezig. Met de
voorgestelde beheermaatregelen is het doel dat de populatie Kamsalamander zal toenemen en
dat binnen de planperiode een populatie van meer dan 50 adulte dieren wordt bereikt. De
ontwikkeling van deze populatie zal onder meer moeten gebeuren door een poelennetwerk uit te
bouwen richting Onderdale. Indien er geen spontane vestiging is in de nieuwe poelen moet de
mogelijkheid van translocatie vanuit een andere naburige populatie worden onderzocht.
Voor soorten van de Bijlage I van de vogelrichtlijn zoals Nachtzwaluw, Boomleeuwerik,
Middelste bonte Specht, Wespendief en Zwarte specht wordt verwacht dat deze meeliften op de
verbetering in oppervlakte en kwaliteit van de heide- en boshabitats.
De overige soorten betreffen alle vleermuissoorten en dan specifiek de boombewonende
soorten (zomerhabitat), namelijk Rosse vleermuis, Watervleermuis, Baard/Brandts’vleermuis,
Franjestaart, Gewone grootoorvleermuis, Ruige dwergvleermuis en ook wel Gewone
dwergvleermuis. Binnen het plangebied worden oude bomen maximaal behouden en wordt er in
enkele zones met oude Beuken een nulbeheer ingesteld. Binnen het plangebied zijn er in 2012
een 4 voormalige militaire loodsen geschikt gemaakt als overwinteringsplaats voor vleermuizen.
Tevens is te verwachten dat door de omvorming van homogene naaldhoutbestanden naar
natuurrijkere open tot halfopen zones het areaal aan jachtgebied en de kwaliteit ervan zal
toenemen. Door het natuurgetrouw bosbeheer, behoud van oude bomen, toename geschikte
jachtgebieden en inrichten van de voormalige militaire loodsen is te verwachten dat het behoud
of uitbreiding van de vleermuizenpopulaties zoals bepaald in de S-IHD’s voor het
habitatrichtlijngebied zal worden bereikt.
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foto: voormalige militaire loods ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen

3.4

Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de sociale en
educatieve functie

De bos- en natuurgebieden van Drongengoed en Maldegemveld vormen één van de grotere
toegankelijke complexen in Oost-Vlaanderen en kent het gebied een vrij intensief gebruik als
gebied om te wandelen, fietsen en paardrijden.
Het is het streefdoel om de recreatieve functie van het gebied verder te optimaliseren rekening
houdend met de ecologische draagkracht van het gebied. Dit zal gebeuren in overleg tussen de
betrokken partijen namelijk Agentschap voor Natuur en Bos, Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord
vzw, Natuurpunt vzw, de gemeenten Kneselare en Maldegem, vzw Drongengoedhoeve, enkele
private eigenaars, Regionaal Landschap Meetjesland, Toerisme Meetjesland, … De lopende
initiatieven en een lijst met actiepunten met betrekking tot de recreatieve ontsluiting van het
Drongengoedcomplex werden uitgewerkt in de studie ‘Actualisatie gebiedsvisie’ (Grontmij, oktober 2011).
Binnen de afbakening van het beheerplan wordt de recreatieve functie versterkt door:
Verdere uitbouw van wandel- en fietslussen: het wandel- en fietsnetwerk in het gebied is
reeds goed uitgebouwd, in de omgeving van het vliegveld worden er enkele bijkomende verbindingen voorzien:
-

Bijkomende wandel- en fietsverbinding tussen de straat Onderdale en de Drongengoedweg. In de recente aankoop van ANB ten oosten van de Drongengoedweg te Pilkem wordt een onverhard wandel- en fietspad (350 m) voorzien die dan over het militair
domein naar de straat Onderdale loopt. Hierdoor zal er een veilige verbinding (parallel
aan de Urselweg) zijn tussen de dorpskern van Ursel en de Drongengoedweg.

-

Verbinding naar Langedreef: vanuit het westelijk deel van Drongengoed wordt er een
wandelpad voorzien naar de Langedreef. Hierdoor ontstaat er een betere wandelverbinding tussen het Maldegemveld en het westelijk deel van Drongengoed.

-

Te Onderdale is er een wandel- en fietsverbinding voorzien tussen de Brugstraat en
Hekelstraat in Noord-Zuid-richitng en tussen de Brugstraat en Bogaertstraat in OostWest-richting.

-

In het Koningsbos wordt er een wandelpad in het bos voorzien om de betonnen oorlogsrelicten (netbox) van WOII te kunnen bezoeken.

Het dicht netwerk aan wandelpaden in het westelijk deel van het Drongengoedbos wordt
behouden. Wel kan in kader van de veiligheid en het behoud van oude dreefbomen sommige wandelpaden tijdelijk worden afgesloten (het zogenaamd ‘in verweer stellen’).
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Verdere uitbouw van het ruiterpad: het ruiterpad loopt momenteel niet tot aan de Drongengoedhoeve. Om de hoeve ook bereikbaar te maken voor ruiters en een zuidelijke aansluiting op de Drongengoedweg mogelijk te maken, wordt het ruiterpad met ongeveer 1 km uitgebreid. Niet alle ruiterpaden zijn ook toegankelijk voor menners. Bij uitbouw van het begrazingsblok langs de Drongengoedweg zal voor het deel ruiterpad tussen de bestanden 7e en
7f een specifieke inrichting nodig zijn om de dreef toegankelijk te kunnen houden voor ruiters en zal dit kort stuk niet toegankelijk zijn voor menners.
Uitbouw van de noordelijke parking als onthaalpoort: de noordelijke parking langs de Drongengoedweg is eigendom van Defensie maar in concessie gegeven aan ANB. Deze parking
voor een 40-tal wagens wordt zichtbaarder gemaakt door de opslag aan de noordrand te
verwijderen en wordt de afsluiting verwijderd. Deze parking is belangrijk voor bezoekers die
uit noordelijke richting komen en in het bos willen recreëren. Er wordt een fietsenstalling
voorzien.
Aanleg van een zuidelijke parking als onthaalpoort: er wordt een nieuwe, landschappelijk
ingeklede parking aangelegd met een capaciteit van 70 à 80 plaatsen. De parking wordt
toegankelijk vanuit de Drongengoedweg t.h.v. poort 4. De akker waar de parking wordt
voorzien, zal worden opgehoogd en visueel gebufferd in het landschap. Het perceel is momenteel nog in eigendom van Defensie, de realisatie kan starten nadat het betreffende perceel in concessie is gegeven bij het ANB.
Herinrichten Drongengoedweg: in het deel Drongengoedweg die door het plangebied loopt
wordt het gemotoriseerd verkeer beperkt ten gunste van wandelaars en fietsers. Dit betekent dat in het deel Drongengoedweg die door Pilkem loopt er in het deel met één rijvak
geen doorgaand verkeer meer wordt toegelaten. In het deel van het kruispunt met de Westvoordestraat en de noordelijke parking worden verkeersremmende maatregelen genomen
en wordt doorgaand verkeer geweerd. Een deel van de weg zal worden meegenomen in
een groot begrazingsblok. De mobiliteit in en rond Drongengoed valt buiten dit beheerplan
maar wordt verder uitgewerkt in lopende initiatieven.
Nieuwe speelzone aan Ganzekleit: in het openbaar deel van Ganzekleit wordt een nieuwe
speelzone van 4 ha aangelegd. Deze speelzone bestaat uit 2,7 ha bestaand bos en 1,3 ha
aan te planten bos. Deze speelzone is gunstig gelegen nabij de dorpskern van Ursel en in
de directe omgeving van een lokaal van een jeugdvereniging.
Verplaatsing speelzone: de speelzone in bosplaats Drongengoed nabij het militair vliegveld
(bestanden 9i en 9j) komt op termijn te vervallen. Wel wordt er nadat er een concessie met
de militairen is afgesloten een nieuwe speelzone ontwikkeld op de zuidrand van Pilkem
langs de Urselse weg. Deze toekomstige speelzone van 2,6 ha is volledig omheind en een
aantrekkelijke speelzone met boszones en open plekken.
Speelzone Burkel: een deel van de bosplaats Burkel (bestanden 2a, 2b en 2c) wordt in de
tioekomst afgebakend als speelzone.
Hondenzone: om deels een oplossing te bieden aan de problematiek van niet aangelijnde
honden wordt de huidige wachtweide voor schapen (bestand 8d) op termijn (na vrijkomen
van bestand 6p) ingericht als hondenzone waarbinnen honden vrij kunnen rondlopen. Deze
zone van 3,44 ha is vlakbij de noordelijke onthaalpoort gelegen. Het grasland is reeds volledig omheind met een geschikte afsluiting namelijk ursusdraad van 1,2 m hoog. Centraal
wordt een deel van het grasland bebost.
Recreatieve infrastructuur:
-

Bebording: over het volledige plangebied worden uniforme toegankelijkheidsborden geplaatst en worden overtollige borden verwijderd.

-

Zitbanken: de bestaande houten zitbanken worden behouden. Aan het te ontwikkelen
heidegebied centraal in het westelijk deel van Drongengoed wordt een houten zitbank
geplaatst.

-

Uitkijkpunt: eventueel komt er in bestand 7d een uitkijkpunt (aangelegd met plagsel). Dit
uitkijkpunt kan onder meer een zicht geven op de ontwikkelen heidezone in de omgeving van de Drongengoedweg.
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Aanpassing wandel- en fietsroutes:
Momenteel gaan de hekkens naar de Drongengoedhoeve op de sluitingsdag (maandag) dicht.
Daarom dienen het Fietsknooppuntnetwerk en de wandelroute Drongengoed (Toerisme OostVlaanderen) te worden aangepast en gedeeltelijk worden omgeleid naar de Oude Bruggeweg.

3.5

Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de milieubeschermende functie

Het volledige plangebied vervult een belangrijke schermfunctie. Door de ligging van het plangebied in een vrij reliëfrijk en (grond)waterrijk gebied beschermen de bos- en natuurzones de bodem tegen erosie. Deze zones hebben bovendien een sterk regulerende impact op het grondwater. Ze zorgen ervoor dat het neerslagwater tijdelijk opgehouden wordt en geleidelijk aan de
vrije loop krijgt. Dankzij deze bufferende werking regelen de bossen het debiet van de beken en
andere waterlopen. Daarnaast is er nog een luchtzuiverende functie en lawaaibeperkende functie van het verkeer op de N44 en de Urselse weg.

3.6

Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de wetenschappelijke functie

Gezien de hoge ecologische waarde van het gebied en de maatregelen die zullen worden genomen om de ecologische functie nog te versterken, zijn er belangrijke wetenschappelijke potenties aanwezig. De beheermaatregelen die worden genomen om onder meer zeldzamere habitats en fauna te bevoordelen, kunnen wetenschappelijk opgevolgd en onderzocht worden. Zo
kan de ontwikkeling en verspreiding van de paddenstoelen, dagvlinders, zweefvliegen, amfibieen, … in het plangebied die in het recente verleden gedetailleerd in kaart zijn gebracht, op regelmatige tijdstippen worden opgevolgd en het gevoerde beheer worden geëvalueerd.

3.7

Landschappelijke doelstellingen

Het Drongengoedbos is gelegen in de aangeduide ankerplaats Maldegemveld.
Centraal in bosplaats Drongengoed ligt een beschermd landschap van 53,89 ha. Hiervan is er
49,31 ha in openbare eigendom, 0,75 ha militair domein en 3,83 ha in private eigendom. Voor
het openbaar deel en deel militair gebied binnen het beschermd landschap wordt geen landschapsbeheerplan opgesteld.

3.7.1

Algemene visie

In kader van het dossier voor de definitieve aanduiding van de ankerplaats Maldegemveld (MB
18 juli 2011) werd volgende visie voor de zone waarin het beschermd landschap ligt, uitgewerkt:
Een goed beheer, versterken en herstel van:
Orthogonaal netwerk van dreven (behalve i.f.v. grootschalig heideherstel om naar een
oudere tijdslaag van het landschap terug te keren)
Het karakter van on- of halfverharde wegen en dreven.
De typische erfstructuur van de ontginningshoeve met weerhaag en hoogstamboomgaard.
De aarden relicten van voormalige veldvijvers en vijverdam aan Drongengoedhoeve
De kwaliteit en schaal van het bouwkundig erfgoed.
De fauna en flora waarvan verschillende zeldzame soorten voorkomen.
Openhouden van de zichten.
Aandacht voor waterpeilbeheer.
Een gepast beheer voor archeologische sites.
Bouwvrij gebied.
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Behoud in het bos van percelen grasland omwille van de landschappelijke afwisseling, zichten, ontwikkeling van monumentale dreven of archeologische sites.

3.7.2

Hoofddoelstellingen

Primair voor de uitwerking binnen dit beheerplan zijn de landschappelijke hoofddoelstellingen
voor het privaat deel (3,8 ha) centraal in het beschermd landschap. Deze hoofddoelstellingen
zijn terug te brengen tot de esthetische en cultuurhistorische waarde van de zone conform het
beschermingsbesluit. De doelstellingen zijn gebaseerd op het dossier i.v.m. definitieve aanduiding van de ankerplaats ‘Maldegemveld’ (MB 18 juli 2011), de bevestiging van de besluiten van
het overleg op 29 november 2011 en de richtlijnen en structuur opmaak landschapsbeheerplan
en het overleg op het terrein op 28 juni 2012 (voor de private eigendom)

3.7.2.1

Doelstellingen openbaar deel

Binnen het openbaar deel van het beschermd landschap zijn er volgende doelstellingen:
Behoud van het drevenpatroon en geen bijkomende verhardingen van de paden.
Behoud van de oude boskernen.
Behoud van de grachten- en rabattenstructuur.
Behoud van de historisch permanente graslanden.
Beter herkenbaar maken van de archeologische site ‘d’Aude Hofstede’ door opnieuw opmaken walgracht, aanleg van elzenrand en verwijderen jonge aanplant
Beukenbestand op archeologische site ‘het Bouwke van Ursel’ als doorkijkbos openhouden
Accentueren van oude veldvijverdijk.
Dreefkarakter van de historische Oude Bruggeweg versterken.
Behoud van de oorlogsrelicten in Koningsbos
Behoud van het klein bouwkundig erfgoed van lokale erfgoedwaarde.
Deze doelstellingen worden in het volgend hoofdstuk met beheermaatregelen verder uitgewerkt
(zie § 4.24).

3.7.2.2

Drevenbeheer

De dreven vormen een essentieel onderdeel van de landschappelijke en ecologische waarde
van het Drongengoedbos. Het historisch dambordpatroon wordt behouden, inclusief het grootste
deel van de dreefbomen. Enkele dreven dienen op middellange termijn te worden verjongd. Alle
oost-west gerichte dreven die hoofdzakelijk uit Zomereik of Beuk bestaan, worden behouden.
Een deel van de noord-zuid gerichte dreven die bestaan uit uitheemse naaldbomen worden gekapt. Deze dreven komen ook te liggen in of langs te ontwikkelen heidezones.
Om de dreefbomen gezond oud te kunnen laten worden, is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk negatieve invloeden zijn. Daarom dienen bodemverdichting, vervuiling, beschadiging van
de stam of wortels, … absoluut vermeden te worden. Hiervoor wordt een protocol opgesteld
waarmee bij werken in de omgeving van dreven rekening moet worden gehouden. Dit houdt
onder meer in:
• Geen grondwerken tot op 4 m van een boom
• Geen schade door maaiwerken
• Gefaseerd verjongen: max. 250 m per keer
• Voor kap controle op aanwezigheid vleermuizen
• Kap enkel in september-oktober
• Noodkapping enkel indien strikt noodzakelijk
• Langs recreatieve paden normaliter 3-jaarlijkse controle (oude Am. eiken 2-jaarlijks)
• Heraanplant met Zomereik of Beuk.
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3.7.2.3

Doelstellingen private eigendom

Binnen de private eigendom van het beschermd landschap zijn er volgende doelstellingen:

Esthetische waarde
De huidige vorm en structuur van de site wordt optimaal bewaard. Dit door:
1. Verwijderen van storende afsluiting
De niet functionele afsluitingen worden verwijderd en de visueel storende afsluitingen worden
vervangen door een meer natuurlijke afsluiting
2. Behoud van doorkijkbos
Om de doorkijk naar de walgracht en aangrenzende dreven te behouden wordt het bos ten zuiden van de toegangsweg ontwikkeld als een boszone met enkel opgaande bomen. Langs de
noordrand wordt de opslag tussen de opgaande bomen eveneens verwijderd.

Cultuurhistorische waarde
1. Behoud en onderhoud van de gebouwen
De Drongengoedhoeve met stallingen, duiventoren, bakoven, poorten en omwalling zijn allen
beschermd als monument (MB 21 augustus 2003).
Alle gebouwen binnen de site van de Drongengoedhoeve hebben een historische waarde en
worden behouden en goed onderhouden.
De historische, en meer bepaald de architectuurhistorische, waarde van de Drongengoedhoeve
wordt in het MB als volgt omschreven:
als zeldzaam voorbeeld van een omwalde ontginningshoeve en kloosterhoeve, heropgericht
in 1746 door de Premonstratenzers van de abdij van Drongen in vervanging van een vervallenhoeve uit 1563, waarvan zowel de structuur als de bebouwing grotendeels in zijn originele staat werden bewaard. Als goed bewaard voorbeeld van een gerestaureerde hoeve met
latere toevoegingen.
als uniek restant van een periode waarin op grootschalige wijze aan bosontginning werd
gedaan met het oog op het exploiteren van het terrein, dit zowel voor landbouw als voor
bosbouw. Deze ontginning was één der laatste grootschalige bosontginningen in de 18e
eeuw die voortduurde tot midden van de 19e eeuw.
.
2. Onderhoud en herstel bestrating
De toegangsweg wordt tot zijn oorspronkelijk tracé teruggebracht en onderhouden. Ook de kasseistroken worden goed onderhouden.
3. Behoud en herstel van hoogstamboomgaarden
De reeds aanwezige hoogstamboomgaard wordt behouden. Tussen de duiventoren en de
schuur wordt de hoogstamboomgaard hersteld.
4. Behoud en onderhoud walgracht
Walgracht zichtbaar houden door ruimingen en hakhoutbeheer op rand. De 4 bakstenen stuwen
aan de walgracht worden gerenoveerd.

3.7.3

Nevendoelstellingen

Voor het privaat deel zijn de nevendoelstellingen gericht op de landschappelijke, sociale en recreatieve waarde van de site. De Drongengoedhoeve is een rust- en ontmoetingspunt in het
Drongengoedcomplex waar de nodige infrastructuur wordt ingepast met de nodige aandacht en
respect voor het aanwezige erfgoed. Hiervoor zijn er volgende nevendoelstellingen:
- Heraanleg parking achter de hoeve
- Vervangen verlichting toegangsweg door beter geïntegreerde verlichting.
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- Verwijderen van gedegradeerde notelarendreef.
- Plaatsen van geïntegreerde fietsenstalling.
Figuur 3.3-2: overzicht van site Drongengoedhoeve met uitvoering doelstellingen (basis: opmetingsplan
Vansteelandt bvba)
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