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1 Identificatie van het bos 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

  

 gegevens bosbeheerder: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Merkenveld 
     Merkenveldweg 15 

     8210 Loppem 

     Tel: 050/27.76.98 

 

 gegevens boseigenaars: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw (privé-eigenaar) 

     Lange Kievitstraat 74 

     2018 Antwerpen 

     

     Toerisme Vlaanderen (openbare eigenaar) 

     Grasmarkt 63 

     1000 Brussel 

 

 grootte van het bosdomein in ha: 
    -Scouts en Gidsen Vlaanderen: 5.56 ha bos 

    -Toerisme Vlaanderen: 9,32 ha bos   

    -Totaal oppervlakte:  14.88 ha bos 

Naast deze beboste oppervlakte hebben beide eigenaars nog enkele open ter-

reinen in bezit die veelal als kampeerterrein uitgebaat worden. Het is de be-

doeling om deze ook op een natuurgerichte manier te beheren. Toch worden 

deze in dit beheerplan niet verder niet opgenomen als open plek in het bos. 

Gezien hun ligging aan de rand van het bos en gezien de hoofdfunctie kam-

peerweide is het namelijk voor discussie vatbaar of deze al dan niet voldoen 

aan de richtlijnen en definities voor open plekken in bos zoals opgemaakt 

door de Vlaamse overheid. Een inrichtingsplan en beheerplan voor deze zo-

nes kan later dus nog opgemaakt worden en eventueel ingevoegd in dit be-

heerplan. 

 

 ligging van het bosdomein: gemeente Zedelgem, deelgemeente Loppem 

 De Merkemveldweg vormt de zuidelijke grens, welke in verbinding staat met 

de Pierlapont die de westelijke grens vormt. De noordelijke en oostelijke 

grens wordt ingenomen door de Zeedijkweg. 

 

 naam bos: Hopper Jeugdverblijf Merkenveld 
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 Op het domein geldt een erfdienstbaarheid van het Kasteel Baesveld. Deze 
mogen de Bruggeweg als uitrit gebruiken naar de Zeedijkweg. Scouts en Gid-
sen Vlaanderen vzw heeft erfpacht op de oppervlakte van Toerisme Vlaande-
ren. 

 

 Aankopen van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 

Tabel 1 aankopen Scouts en Gidsen Vlaanderen  Merkenveld,aankoopaktes, archief jeugdverblijf Merkenveld 

Datum 

aankoop 

Oppervlakte Vorige eigenaar Notaris 

13 april 

1948 

2 ha 58 are  

12 ca 

Madame Marthe-Marie-Josephine- 

Alix-Julie van den Velde 

H.M. Claeys 

Oostkamp 

13 april 

1948 

2 ha 70 are  

5 ca 

Dhr. Maurice Verbruggen H.M. Claeys 

Oostkamp 

01 juli 1994 88 are 14 ca Dhr. De Crombrugge-Delaringe Vanhoestenberg 

Jabbeke 

25 maart 

1996 

52 are 7ca Dhr. Devos Camille André P. Lommee 

Zedelgem 
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1.2 Kadastraal overzicht 

Zie Kaart 6 – Kadasterplan 1:5.000 

KADASTRALE BESCHRIJVING: eigendommen Merkenveld scouts en gidsencentrum en eigendommen van Toerisme Vlaanderen 

in erfpacht door Merkenveld scouts en gidsencentrum  

Tabel 2 kadastraal overzicht 

Gemeente Afd. Sect. Grondnr. 

 

Exp. Macht Bisnr. 

 

Kadastrale 

Opp.(ha) 

Bestandsnr. Eigenaar 

Zedelgem 2de D 286 A 0 0 2,6220 2g(deel),2f(deel), 

2c(deel) 

Toerisme Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 288 A 0 0 0,3500 2j(deel) Toerisme Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 289 B 0 0 1,2440 2j(deel) Toerisme Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 293 C 0 0 0,5740 2d,2g(deel),2f(deel) Toerisme Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 294 B 0 0 2,400 2j(deel) Toerisme Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 299 C 0 0 0,8060 2b Toerisme Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 300 B 0 0 1,2200 2a(deel), 2c(deel) Toerisme Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 220 K 0 0 0,8814 1c Scouts en gidsen Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 302 W 0 0 2,5730 1a(deel) Scouts en gidsen Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 302 X 0 0 0,0082 1a (deel) Scouts en gidsen Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 303 H 0 0 0,0035 1b (deel) Scouts en gidsen Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 303 G 0 0 2,6970 1b (deel) Scouts en gidsen Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 330 A 0 0 0,7240 2a(deel),2c(deel) Toerisme Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 333 B 0 0 3,7640 2h,2i Toerisme Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 335 B 0 0 0,4270 Dreef Toerisme Vlaanderen 

Zedelgem 2de D 452 D 0 0 0,5690 Dreef Toerisme Vlaanderen 
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1.3 Situatieplan 

Zie Kaart 1. Situatieplan 1:100.000 

Zie Kaart 2. Situatieplan 1:10.000 

1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen- administratief 

 

Contactpersoon verantwoordelijke bosbeheerder: 

   Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Merkenveld 

Hopper Jeugdverblijf Merkenveld 

   Frank Strynck 

   Merkenveldweg 15 

   8210 Loppem  

   Tel: 050/27.76.98 

 

Contactpersoon indiener beheerplan: 

vzw Bosgroep Houtland 

   Jan Goris 

   Tillegemstraat 81 

   8200 Brugge 

   Tel. 050/40.70.23 

   Fax.050/40.31.41 

   www.bosgroep.be 

 

Opmaak beheerplan: Vzw Bosgroep Houtland 

    Jan Goris (coördinator) en Stijn Simoen (stage student) 

Het eerste ontwerp van dit plan kwam tot stand in het kader 

van een eindwerk 3e jaar graduaat agro – biotechnologie, De-

partement Biotechnologische Wetenschappen, Landschapsbe-

heer en Landbouw, Hogeschool Gent, Campus Melle, 1e zittijd, 

jaar 2005-2006, Lectoren: Ing. Bart Mouton en Ir. Annemie Op 

de Beeck. 
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1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 

1.4.2.1 Onderdeel van het boscomplex Merkenveld-Baesveld 

 

Het boscomplex Merkenveld-Baesveld omvat zo‟n 110 ha aaneengesloten bos ver-

deeld over bijna 90 eigendommen. Naast het jeugdverblijf bestaat het boscomplex 

uit het gemeentelijk domein Merkemveld, een deel in bezit van privé-eigenaars en 

het natuurreservaat Doeveren van Natuurpunt. 

 

Het gemeentelijk natuurgebied wordt beheerd door de gemeente Zedelgem. De op-

pervlakte bedraagt momenteel 18,4 ha. 

 

De privé bossen zijn voornamelijk versnipperd en omvatten meer dan 80 boseigen-

dommen. De totale oppervlakte van deze delen bedraagt 22 ha. Het kasteeldomein 

Baesveld, centraal gelegen in het boscomplex, wordt beheerd door de familie Joly-

Janssens de Bisthoven en heeft een oppervlakte van ruim 20 ha. 

 

Aansluitend aan het domein Baesveld ligt natuurdomein Doeveren. Dit natuurre-

servaat, dat wordt beheerd door Natuurpunt vzw beslaat een oppervlakte van onge-

veer 57 ha.  

 

In de omgeving van het boscomplex (straal ca. 5 km) bevinden zich de volgende 

bosgebieden: 

- Pleysierbos (gemeente Zedelgem) ten zuiden 

- Doeveren (privé + natuurpunt) ten oosten 

- Stadsbosgebied Brugge-Zuid en de bossen van het Sint-Andriesveld ten 

noorden en noordwesten. (oa. provinciedomein Tillegem, stadsdomeinen Tu-

dor, Beisbroek, Chartreuzinnenbos, diverse grote privé-domeinen vb. Sint-

Andriesabdij Zevenkerken). 

- Vloetemveld (Vlaams Gewest) ten westen 

 

1.4.2.2 Toegankelijkheid 

 

(zie kaart 10) 

Het jeugdverblijf is vrij toegankelijk zowel op de paden als in het grootste deel van 

het bos aangezien bijna de volledige oppervlakte speelzone is. Voor de duur van dit 

beheerplan is alleen bestand 2g niet meer toegankelijk buiten de paden. 

 

Doorheen het jeugdverblijf loopt er een gemeentelijk bosleerpad: „Bosleerpad Mer-

kemveld‟. Het pad heeft er drie haltes, twee langs de Bruggeweg en één aan de Ker-

kebeek. Het bosleerpad richt zich vooral tot gezinnen met jonge kinderen en het ba-

sisonderwijs. De palen zijn niet genummerd zo kan men inpikken op het pad waar 
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men dat zelf wenst. Infofolders zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis en bij het 

jeugdverblijf. 

 

De Doeverenwandelroute loopt tussen de kampeerweides van Toerisme Vlaanderen, 

over de Kerkebeek langs de bestanden 2g en 2f (zie bestandskaart 7) en zo via de 

Bruggeweg door de dubbele beukendreef naar de hekkens en het kapelletje aan de 

Zeedijkweg en vervolgens via de populierendreef naar de hoeve van Dhr. Marcel De-

graeve verder in de richting van Doeveren. 

 

De 42 km lange mountainbike route “Bossenroute” heeft een passage in het jeugd-

verblijf. De fietsers komen het domein binnen via de Zeedijkweg en vervolgens over 

de Bruggeweg. Op de Hogedreef wordt westwaarts gereden om zo via de Merkem-

veldweg het jeugdverblijf te verlaten. 

 

1.4.2.3 Bereikbaarheid 

1.4.2.3.1 Met de wagen 

 

Op de E40 Brussel-Oostende neemt men afrit 8 en onmiddellijk de E403 richting 

Kortrijk Roeselare. Op de E403 de afrit 11, vervolgens richting Zedelgem en na 2 km 

rechts de gele wegwijzers „Merkenveld‟ volgen. 

 

1.4.2.3.2 Openbaar vervoer 

 

Via de spoorlijn Brugge-Kortrijk kan er afgestapt worden aan Zedelgem station. 

Er is ook een bushalte (“Merkenveld”) in de Leliestraat die in verbinding staat met 

de Merkemveldweg, de dienstregeling kan opgevraagd worden bij vervoersmaat-

schappij „De Lijn‟. 

 

1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 

 

De toegang van het domein met de wagen kan enkel via de Merkemveldweg, langs 

de noordwestelijke kant. Het begin van de Merkemveldweg is eigendom van familie 

Goegebeur. Hierna is de weg tot het midden eigendom van Scouts en Gidsen Vlaan-

deren en de andere helft van diverse privé-eigenaars. 

 

Het Merkenveld wordt doorkruist door de Kerkebeek (categorie 2). Een 500 meter 

voor het binnenvloeien in het domein, stroomt de Langedijkbeek (categorie 2) in de 

Kerkebeek. Beken van categorie 2 worden onderhouden door de provincie. 

 

Zie Kaart 5. Hydrologische kaart 
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1.6 Bestemming volgens geldende plan van aanleg of 

ruimtelijke uitvoeringsplan 

Zie Kaart 3 Bestemmingen gewestplan 

 

Het jeugdverblijf bevat volgende bestemmingsgebieden: 

 

 Bestand 1a, 1b ( Scouts en Gidsen Vlaanderen): gebied voor verblijfsrecreatie 

 Alle andere bestanden (Toerisme Vlaanderen): natuurgebied 

De door het jeugdverblijf recent aangelegde boomgaard ten noorden van be-

stand 1b is gelegen in agrarisch gebied. De kampeerweiden op de linker oever 

van de Kerkebeek liggen in natuurgebied. 

 

Het jeugdverblijf wordt verder omringd door volgende bestemmingsgebieden: 

 

 Ten noorden: agrarische gebieden 

 Ten oosten: agrarische gebieden 

 Ten zuidoosten: natuurgebieden 

 Ten zuiden: gebieden voor verblijfsrecreatie 

 Ten noordwest: natuurgebieden 

 Ten westen: woongebieden 
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1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones 

 

Het Merkenveld behoort niet tot de Ramsar-, Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnge-

bieden. 

 

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachts-

gebieden 

1.7.2.1 Landschapsatlas 

Zie Kaart 4. Relictzone kasteelparken en bosgebied Oostkamp 

 

Het bosgedeelte behoort tot de relictzone Kasteelpark en bosgebied van Oostkamp 

R30034, de kampeerterreinen horen hier niet bij. 

 

Info over de relictzone: 

- Fusiegemeenten: Oostkamp, Zedelgem 

- Wetenschappelijke waarde: Voorkomen van diverse plantensoorten in de kasteel-

parken. Langs de Kerkebeek komt de Stengelloze Sleutelbloem voor. 

- Historische waarde: Het jeugdverblijf was deel van heide en woeste gronden vol-

gens Ferraris. In de 18de eeuw was De Hoesten grotendeels bebost. 

 

1.7.2.2 Vlaams Ecologisch Netwerk 

 

Het gebied is niet gelegen in de afbakening van het Vlaams Ecologisch netwerk 
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2 Algemene beschrijving 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht 

1998, SAMMIJN, SERBRUYNS 

 

Het goed Merckemveld of Merkemveld is ontstaan op de leengronden van het Loo-

veld, het Hemersleen en het Grote Leen, die op het einde van het leenstelsel eigen-

dom waren van de familie van Outryve de Merckem. 

 

Het Merkemveld, als onderdeel van het ruimere Lichtervelde-veld, omvatte rond 

1700 ongeveer 390 ha heidegrond. Dit was iets meer dan een vierde van de opper-

vlakte van de gemeente Loppem. 

Waar het paniseliaans zandleem onder de kwartaire laag ligt, vormden zich een 

twintigtal veldvijvers, waarvan enkele ruim 30 ha besloegen. Deze vijvers zijn echter 

uit het huidige Merkemveld verdwenen. 

Een nota in de parochierekening van 1789 meldt dat “de vyvers binnen dese prochie 

ten meerderen deele in landt ende Bosch syn gheconverteert”. Het was in die perio-

de, tussen 1775 en 1807, dat de Brugse edelman van Outryve de Merckem op Ze-

delgem, Loppem, Aartrijke en Torhout niet minder dan 1300 gemeten ( 1 Brugs ge-

met = 4423 m²) veld bezat. Hiervan waren 900 gemeten in bos aangelegd ( bois de 

raspe), 260 in “futaire de pins” en de rest, slechts 84 gemeten, in bouwland. Dit 

bouwland had rond 1807 reeds tarwe, vlas, koolzaad, rogge en zelfs haver gedragen 

en mocht dus als volwaardig landbouwland beschouwd worden. 

Van Outryve de Merckem nam echter de ontginning op zijn eigendommen niet per-

soonlijk ter hand; één van zijn pachters, een zekere Pieter Maertens, stond hiervoor 

in, wellicht onder het onmiddellijke beleid en met de raadgevingen van Van Outryve 

de Meckem zelf. Welke werkwijze Maertens volgde is niet in detail bekend. Voor wat 

betreft de bosaanplantingen is alleen geweten dat vele dreven werden getrokken 

waarlangs overal hoog opschietende bomen werden geplant. 

Men mag aannemen dat de meeste ontginningen rond de Franse periode reeds uit-

gevoerd waren, want in 1817 waren er te Zedelgem maar 64 ha woeste gronden 

meer, op een totaal van 2162 ha. 

 

De familie van Outryve de Merckem, die zoals vermeld de uitgestrekte heidevelden 

beboste, richtte er tevens een klein buitenverblijf op ( thans hofstede M. Streuve). 

Aan de noordzijde was dit uitgestrekte domein begrensd door de Clytegatstrate, de 

huidige Pierlapontstraat.  
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In het begin van de vorige eeuw was het goed Merkemveld bewoond door Jean-

Jacques van Outryve de Merckem en zijn vrouw Ann Peers. Achter het huis lag toen 

nog een groot heideveld met middenin een drassige vijver, die in verbinding stond 

met de Kerkebeek. 

 

Het kasteel Baesveld, dat opgetrokken werd in het Merkemveld, dankt zijn ontstaan 

aan dezelfde familie ( van Outryve de Merckem). 

Françoise, de enige dochter van Jean-Jacques van Outryve, trad in het huwelijk 

met Patrice de Coninck, prefect van verscheidene departementen onder het bewind 

van Napoleon, en minister van Binnenlandse zaken (en later Buitenlandse zaken) 

onder koning Willem I der Nederlanden. Hij verkreeg het recht om de titel van de 

heerlijkheid Merckem achter zijn naam te voegen. 

 

Na de Belgische Onafhankelijkheid werd het kasteel Baesveld en ruim 50 ha bos 

verkocht aan baron Aloïs de Vrière, provenciaal directeur van belastingen. Zijn 

zoon, Adolf de Vrière, die achtereenvolgens arrondissementscommissaris, liberaal 

volksvertegenwoordiger, minister van Binnenlandse Zaken en tenslotte gouverneur 

van West-Vlaanderen werd, liet een totaal nieuw kasteel optrekken dat hij van 1878 

tot 1884 bewoonde. Na zijn dood werd het Kasteel achtereenvolgens betrokken door 

zijn zonen Alfred en Raoul. Door het wanbeheer van deze laatste diende het familie-

goed de Vrière uiteindelijk verkocht te worden. 

Het domein Baesveld-Merkemveld werd in 1899 aangekocht door Gaston de Kerck-

hove d‟Ousselghem. Na zijn overlijden (op 10 januari 1943) kwam het kasteel en een 

beperkt deel van het omringende park in handen van Joly-Janssens de Bisthoven 

François. De rest van het domein kwam door verkaveling in bezit van diverse eige-

naars. 

 

Bijna 40 ha van het versnipperde domein Merkemveld werden bij de opmaak van 

het Gewestplan, in het begin van de zeventiger jaren, aangeduid als “ gebied voor 

verblijfsrecreatie”, dit ter regularisatie van de bestaande toestand. 

 

 

2.1.1.1 Ferrariskaart (1771 - 1778) 

Zie bijlagen Kaart 13.1 - Kaart van Ferraris 

 

Op deze kaart is duidelijk te zien hoe het verlengde van de Zeeweg de scheidingsas 

is tussen het heideveld ten zuiden en het loofbos ten noorden. 

In deze heidevelden ontstonden door ontginning van turf en veldsteen een aantal 

grote vijvers. 

 

 

 

 



 

 

Beheerplan domein „Hopper Jeugdverblijf Merkenveld‟                                          14 

2.1.1.2 Vandermaelen (1846-1854) 

Zie bijlagen Kaart 13.2 - Kaart van Vandermaelen 

 

Op deze kaart is de heidevlakte volledig bebost met zowel loof – en naaldbomen. Het 

volledige jeugdverblijf is nu bebost. Op de kaart zijn nu meerdere wegen terug te 

vinden in vergelijking met de Ferrariskaart (Klaverweg, Bruggeweg en Merkemveld-

weg). Het is niet duidelijk te zien of er al enige bebouwing aanwezig was op het 

jeugdverblijf. 

 

2.1.1.3 Topografische kaart (1883) 

1883, NGI 

Zie bijlagen Kaart 13.3 - Topografische kaart 1883  

 

Op deze kaart is het jeugdverblijf nog volledig bebost. Aan de noordzijde van de 

Kerkebeek zijn over de ganse lengte open stukken terug te vinden. Het aantal aan-

wezige wegen is toegenomen tot ongeveer het huidige patroon. 

 

2.1.1.4 Topografische kaart (1911) 

1911,  NGI 

Zie bijlagen Kaart 13.4 Topografische kaart 1911 

 

Hier zijn de open plekken ten noorden van de Kerkebeek terug toegegroeid met 

boomvegetatie. Dit kan kunstmatig gebeurd zijn of door natuurlijke uitbreiding van 

het bos. 

 

2.1.1.5 Topografische kaart (1960) 

1960, NGI 

Zie bijlagen Kaart 13.5 - Topografische kaart 1960  

 

Deze kaart verschilt heel weinig met de huidig toestand van het jeugdverblijf. Ten 

opzichte van de kaart uit 1911 is het gedeelte ten noorden van de Kerkebeek volle-

dig ontbost.  

Op de kaart is voor het eerst bebouwing te zien. Het hoofdgebouw en de kapel zijn 

duidelijk te onderscheiden. 

 

2.1.1.6 Topografische kaart (1980) 

1980, NGI 

Zie bijlagen Kaart 13.6 - Topografische kaart 1980 

 

Het verschil met de kaart uit 1960 zit in de verschuiving van het naaldhout in 

noordelijke richting. 
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2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 

 

Het vroegere beheer was vooral gebaseerd op hakhout. In de meeste percelen zijn er 

nog resterende delen aanwezig van rabatten; deze zorgden voor een optimale afvloei-

ing van overtollig water. Dit zorgde voor optimale groeiomstandigheden. Het hout 

werd ongeveer om de 10 jaar afgezet. De aanduiding van de bomen gebeurde door 

boswachters, aangesteld door de eigenaar van het bos. 

 

De verkoop van het hout gebeurde openbaar. Grotendeels waren de kopers bakkers 

en boeren. Een deel van het hout werd in bussels gebonden en als schuttingen in 

zee gezet. Deze fungeerden dan als golfbrekers, tot ze vervangen werden door steen. 

 

2.2 Beschrijving van de Standplaats 

2.2.1 Reliëf en hydrologie 

Het domein wordt doorkruist door de Kerkebeek, deze watert via het Zuidervaarde-
ken af in het Leopoldskanaal. Voor de Kerkebeek loopt er momenteel een DuLo-
waterplan, van de WVI (West-Vlaamse Intercommunale). Het duurzaam lokaal wa-
terplan houdt in brongericht en geïntegreerde aanpak met betrekking tot het voor-
komen of oplossen van:  

     -wateroverlast 
     -waterverontreiniging 

     -erosie 

     -aantasting natuurlijk milieu watersysteem 

     -verdroging 

 

Op het terrein zijn ook verschillende drainagegreppels terug te vinden, die vloeien af 

richting een verzamelgracht, terwijl deze uitmondt in de Kerkebeek. Een grote 

gracht loopt van zuid naar noord doorheen het volledige boscomplex en dwarst het 

Jeugdverblijf tussen de bestanden 2a en 2c. Via bestand 2b mondt deze uit in de 

Kerkebeek. 

 

Het gebied ten noorden van de Spinderswegel en Spinneweg ligt op een hoogte van 

10m boven de zeespiegel. 

Het gebied ten zuiden van de Spinderswegel en Spinneweg ligt tussen de hoogtelij-

nen van 10m en 12,5m. 

Het ganse gebied helt licht af naar het noorden richting Kerkebeek. 
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2.2.2 Geologie 

 

2003, Natuurpunt Beheer vzw 

 

Het jeugdverblijf behoort tot het gebied met een zeer zwak golvend reliëf ten zuiden 

van Brugge. Het geologisch substraat wordt er gevormd door subhorizontale marie-

ne lagen van het Tertiair. Het Ieperiaan bestaat er uit fijn zand en zware klei, het 

Paniseliaan uit glaukoniethoudend, kleiig zand en zandige klei met zandsteen, en 

glaukoniethoudend zand met zandsteen. 

 

Het Ieperiaan wordt zelden op minder dan 1 meter aangeboord. Het jongere Panise-

liaan bevindt zich daarentegen vaak minder diep. 

Tijdens het Kwartaire werden door de overheersende noordwesten winden niveoli-

sche zanden aangevoerd en afgezet op het tertiair erosie-oppervlak. Deze dekzanden 

bedekken bijna een groot deel van het gebied ten zuiden en zuidoosten van Brugge. 

Het zijn fijne zanden, soms zwak leemhoudend. De dikte varieert tussen enkele de-

cimeters en verschillende meters. Omdat het zand zich verplaatste door saltatie, 

vormden de hellingen in het zuiden van het tertiair oppervlak een moeilijk te over-

winnen hindernis. Naar het zuiden wordt deze kwartaire laag dunner en fijner, zo-

dat ten zuiden van de lijn Aartrijke – Zedelgem lemig zand overheerst. De kwartaire 

(zandig tot lemig-zandige) laag ten zuiden van de lijn Aartrijke – Zuidwege bevat 

weinig nieuw eolisch zandig materiaal. De samenstelling kan toegeschreven worden 

aan lokale verstuivingen en aan solifluctieverschijnselen van het tertiaire materiaal. 

Bij deze solifluctie vloeit een met water doordrenkt deel van de bodem als modder 

van de helling. 

Tijdens het Laatglaciaal (Dryas) hadden belangrijke zandverstuivingen plaats, zodat 

op sommige plaatsen een nieuwe zandlaag (lokale dekzand) werd afgezet.  
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2.2.3 Bodem 

2.2.3.1 Beschrijving 

 

Zie Kaart 9. Bodemkaart 

 

In het gebied komen vooral de lichtere bodemtypes voor. Het betreft vooral gronden 

met een zand of lemig zand textuur. 

De scheidingslijn tussen de kampeerweiden en het speelbos is gevormd door de 

Kerkebeek. Hier rond komen de nattere gronden voor en de typische natte kleibo-

dems langs de loop van de beek. Een zeer natte zandbodem volgt ook het zuid-

noord traject van de grote afwateringsgracht tot aan de Kerkebeek.  

 

Qua profielontwikkeling zijn de meeste bodems in het gebied zonder profielontwik-

keling. Dit zijn vaak alluviale gronden van de Kerkebeek ofwel door water en wind 

geërodeerde hellingen. Hiernaast komen er ook meer ontwikkelde gronden voor met 

een verbrokkelde humus-en/of ijzer-B-horizont. 

 

2.2.3.2 Classificatie van de voorkomende bodems 

 

2.2.3.2.1 Zandgronden 

 

Zch:  matig droge zandgronden met een verbrokkelde humus-en/of ijzer-B-horizont 

 

2.2.3.2.2 Lemige-zandgronden 

 

Sdp: matig natte lemige-zandgronden zonder profielontwikkeling  

w-SdP: matig natte lemige-zandgronden met een complex van gronden met en zon-

der profielontwikkeling; kleizandsubstraat op geringe tot matige diepte; moederma-

teriaal geel-of groenachtig 

Sep: natte lemige-zandgrond zonder profielontwikkeling 

 

2.2.3.2.3 Klei-gronden 

 

EFp: natte klei zonder profielontwikkeling 
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2.3 Beschrijving van het biotische milieu 

2.3.1 Bestandskaart 

Het jeugdverblijf Merkenveld is onderverdeeld in 2 percelen, ingedeeld naar de twee 

eigenaars van het domein. De 2 percelen zijn onderverdeeld in 11 bosbestanden en 

3 dreefbestanden (d1,d2,d3).  

Voor de eigendommen van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw was een goedgekeurd 

beperkt bosbeheerplan opgesteld. De vroegere bestands- en perceelsindeling werd 

bij de opmaak van dit plan gewijzigd. 

 

Nieuwe bestandskaart: zie Kaart 7 Bestandskaart 

 

Tabel 3 vergelijking oude en nieuwe bestandsnummers 

Oud bestandsnummers Nieuwe bestandsnummers 

1,2,3,4 1a 

5 1b 

6 1c (Boomgaard – niet in dit beheerplan) 
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2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 

2.3.2.1 Algemene bestandskenmerken 

 

De gegevens van de bestandsbeschrijving zijn verzameld en verwerkt in het voorjaar 

van 2006. Een samenvatting in onderstaande tabel. Een belangrijke opmerking voor 

dit hoofdstuk is dat na de opmaak van de inventaris in bestand 2f een zeer sterke 

dunning werd uitgevoerd waarbij de aanwezige Zomereiken vrijgesteld werden van 

de overheersende Lorken. Bij de beschrijving van doelstellingen en maatregelen 

wordt deze beheeringreep mee beschouwd als behorende tot de looptijd van het be-

heerplan aangezien deze dus pas na de inventarisatieperiode werd uitgevoerd. 

 

Tabel 4 Bestandskarakteristieken voor het jeugdverblijf Merkenveld 

Bestand Opp. 

(ha) 

Bestands- 

type 

Hoofd- 

boomsoort 

Leeftijd Sluitings- 

graad 

Mengings- 

vorm 

Bedrijfs- 

vorm 

1a 2,45 L+N tKa, zE, Do ongelijk 50-75% stamsgewijs HoogH 

1b 3,17 LH Ed,tKa,Be ongelijk 25-50% stamsgewijs HoogH 

2a 1,29 L+N zE,L ongelijk >75% groepsgewijs MiddelH 

2b 0,99 LH Es 61-80 >75% homogeen MiddelH 

2c 1,06 NH L,Do, Be ongelijk >75% stamsgewijs HoogH 

2d 0,69 LH zE ongelijk >75% stamsgewijs HoogH 

2e 0,51 LH aE ongelijk >75% homogeen HoogH 

2f 0,69 NH L,zE 61-80 50-75% stamsgewijs HoogH 

2g 0,94 LH Es,zE 81-100 >75% stamsgewijs MiddelH 

2h 2,40 LH tKa,zE ongelijk >75% stamsgewijs HoogH 

2i 0,75 LH tKa 41-60 >75% homogeen HakH 

 

Afkorting hoofdboomsoorten: Es: Es; tKa: Tamme Kastanje; zE: Zomer Eik; L: Lork; Do: Douglas-

spar; Be: Berk; Ed: Esdoorn; aE: Amerikaanse Eik. Een hoofdboomsoort wordt gedefinieerd als een 

boomsoort die minstens 20% van het bestandsgrondvlak inneemt. 

 

Codes bestandstypes: LH: <20% bijmenging van naaldhout; L+N: bijmenging van naaldhout tussen 

20% en 50%; NH: <20 bijmenging van loofhout; N+L: bijmenging van loofhout tussen 20% en 50% 

 

De opgenomen bosoppervlakte (14,88ha) is min of meer volledig bebost. Met uitzon-

dering van een kleine speel- en kampeerweide in bestand 1b zijn geen permanent 

open plekken aanwezig. Zoals eerder gesteld bij de beschrijving van de eigendom 

bezitten beide eigenaars wel open terreinen. Deze worden echter niet behandeld 

binnen dit bosbeheerplan. 

 

Het bosgedeelte bestaat voor wat betreft de bestandsoppervlakken voor meer dan 

60% uit homogeen loofbos en voor ruim 10% uit homogeen naaldbos. De overige 

25% bestaat uit een menging van loof- en naaldhout. 
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Het merendeel van de bosbestanden bevatten bomen van diverse leeftijden door el-

kaar. De meeste bomen hebben een leeftijd tussen 40 en 100 jaar. 

 

De bosbestanden zelf zijn vrij gesloten, enkel bestand 1b bevat enkele open plekken 

(kampeerterreinen, speelveld, vijver). 

 

De boomsoorten komen in drie kwart van de bestanden stamsgewijs gemengd voor. 

Slechts 15% zijn homogene bestanden. 

 

Ruim 70% van de bosoppervlakte wordt als hooghout beheerd. Het aandeel middel-

hout is ruim 20% en hakhout 5%. 

  

In de onderstaande tabellen en figuren worden de verschillende bestandskenmer-

ken op niveau van het bos overzichtelijk weergegeven. 

 

Tabel 5 Verschillende bestandskenmerken op bosniveau 

Bestandstype Oppervlakte (ha) Oppervlakte (% van totaal) 

loofhout 9,39 63 

loofhout+naaldhout 3,74 25 

naaldhout+loofhout 0 0 

naaldhout 1,75 12 

Totaal 14.88 100 

   

Plantjaar Oppervlakte (ha) Oppervlakte (% van bos) 

1911-'30 0,94 6 

1931-'50 1,68 11 

1951-'70 0,75 5 

Diverse in bestand 11,51 77 

Totaal 14,88 100 

   

Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Oppervlakte (% van bos) 

<25% 0 0 

25-50% 3,17 21 

50-75% 3,14 21 

>75% 8,57 58 

Totaal 14,88 100 

   

Mengingsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

stamsgewijs 11,34 76 

groepsgewijs 1,29 9 

homogeen 2,25 15 

Totaal 14,88 100 
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Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

hakhout 0,75 5 

middelhout 3,22 22 

hooghout 10,91 73 

Totaal 14,88 100 

 

 

 

Bestandstype naaldhout (N)-loofhout (L)

63%

25%

0%

12%

L

L+N

N+L

N

 

Figuur 1 Oppervlakteverdeling (%) van alle bestanden volgens bestandtype 

. 

Plantjaar bestanden

6%

11%

5%

78%

1911-'30

1931-'50

1951-'70

ongelijkjarig

 

Figuur 2 Oppervlakteverdeling (%) bosbestanden volgens leeftijdsklasse 
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Sluitingsgraad bestanden
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21%

21%

58%

<25%

25-50%

50-75%

>75%

 

Figuur 3 Oppervlakteverdeling bosbestanden volgens sluitingsgraad 

 

 

. 

Mengvorm bestanden
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Figuur 4 Oppervlakteverdeling bosbestanden volgens meningsvorm 

Bedrijfsvorm bestanden

73%

22%

5%

Hooghout

Middelhout

Hakhout

 

Figuur 5 Oppervlakteverdeling bosbestanden volgens bedrijfsvorm 
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2.3.2.2 Boomsoortsamenstelling 

In elk van de bestanden werd de vegetatie geïnventariseerd door middel van proef-

cirkels zoals voorgeschreven in de richtlijnen voor de opmaak van uitgebreide bos-

beheerplannen. Voor de 11 bestanden werden op 18 verschillende locaties proefvla-

kopnamen gemaakt. In homogene bestanden kon een enkele opname volstaan, in 

meer heterogene bestanden werden twee of drie locaties geïnventariseerd. De data-

bank met de volledige resultaten van deze inventaris per bestand is opvraagbaar bij 

de Bosgroep. De belangrijkste gegevens in verband met soortensamenstelling en 

dendrometrie worden hier verder toegelicht. 

 

Zaailingen 

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 m. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal zaai-

lingen per ha, per boomsoorten en per hoogteklasse, dat werd waargenomen in het 

jeugdverblijf Merkenveld. Uit onderstaande  tabel is af te lezen dat vooral de Ponti-

sche Rododendron in alle klassen sterk vertegenwoordigd is. De aanwezigheid van 

Amerikaanse vogelkers is eerder gering.  Gewone esdoorn is de enige inheemse 

boomsoort die zich momenteel duidelijk verjongt. 

 

Tabel 6 Boomsoortsamenstelling zaailingen 

Gemiddelde hoogte (cm) Boomsoort Stamtal (/ha) 

0-49 Hulst 13 

50-99 Pontische rododendron 480 

 Esdoorn 62 

100-149 Pontische rododendron 419 

 Amerikaanse vogelkers 63 

150-199 Esdoorn 600 

 Pontische rododendron 447 

Totaal  2147 
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Struiklaag 

 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 m en een 

omtrek kleiner dan 20 cm. Een overzicht van alle boomsoorten die in de struiklaag 

werden geïnventariseerd, wordt gegeven in onderstaande tabel. 

De Pontische Rododendron is in de struiklaag in mindere mate vertegenwoordigd 

dan bij de zaailingen. De overige boomsoorten in de struiklaag zijn grotendeels in-

heems. 

Tabel 7 Boomsoortsamenstelling struiklaag 

Gemiddelde  

hoogte (cm) 

Boomsoort Stamtal levend 

(/ha) 

Stamtal dood 

(/ha) 

200-400 Pontische rododendron 206 0 

400-600 Berk 3 0 

 Zomereik 7 0 

 Esdoorn 87 0 

 Pontische rododendron 23 0 

 Beuk 60 0 

 Vlier 90 0 

600-800 Zwarte els 23 0 

 Tamme kastanje 26 0 

 Berk 26 0 

 Esdoorn 340 14 

Totaal  890 14 
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Boomlaag 

 

De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek op borsthoogte groter dan 

20 cm. Een overzicht van alle voorkomende boomsoorten in de boomlaag wordt ge-

geven in onderstaande tabel. 

Op basis van het grondvlak heeft de Zomereik samen met de Tamme Kastanje het 

grootste aandeel in het bosgebied (elk bijna een kwart van het totale gronvlak). Het 

betreffen duidelijk een kleiner aantal zware bomen van Zomereik en een groter aan-

tal lichtere exemplaren van Tamme kastanje (zie stamtal). De Lork, Es en Douglas-

spar bezetten respectievelijk 15%, 10% en 10% van het grondvlak. Ook Esdoorn, 

Am. Eik en Berk zijn nog noemenswaardig aanwezig in het bomenbestand (ca 5% 

elk). In vergelijking met hun volume en grondvlak is het stamtal van Berk en Es-

doorn hoog waaruit kan afgeleid worden dat het om jonge (spontaan opgeschoten) 

exemplaren gaat en dat in de toekomst het aandeel van deze soorten in het bos dus 

zal toenemen. 

 

Tabel 8 Boomsoortsamenstelling boomlaag 

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume 

 (/ha) (%) (m²/ha) (%) (m³/ha) (%) 

Tamme kastanje 161 35 6,07 24 51,0 19 

Zomereik 48 11 5,89 23 71,8 27 

Larix 65 14 3,70 15 39,0 15 

Es 19 4 2,49 10 30,8 12 

Douglasspar 49 11 2,50 10 29,3 11 

Amerikaanse eik 6 1 1,59 6 18,8 7 

Esdoorn 39 9 1,23 5 9,2 3 

Berk 45 10 1,13 4 10,8 4 

Den 4 1 0,23 1 2,0 1 

Zwarte els 11 2 0,14 1 1,0 0 

Beuk 1 0 0,14 1 1,6 1 

Robinia 1 0 0,09 0 0,7 0 

Fijnspar 3 1 0,07 0 0,5 0 

Sitkaspar 1 0 0,04 0 0,3 0 

Totaal 454 100 25,3 100 267 100 
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Mengingsgraden en verhouding inheems/uitheems 

 

In de volgende tabel wordt voor de verschillende bestanden de hoofdboomsoort, het 

aandeel aan inheemse soorten volgens het grondvlak en de mengvorm weergegeven. 

Bij de mengvorm wordt enerzijds rekening gehouden met het aandeel inheemse 

boomsoorten in het bestandsgrondvlak en anderzijds met het aantal waargenomen 

boomsoorten. Hierbij worden volgende definities gehanteerd: 

 inheems: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten minstens 90% van het 
bestandsgrondvlak innemen, 

 exoot: een bestand is exoot wanneer de exoten meer dan 70% van het bestandsgrondvlak in-

nemen, 

 inheems/exoot: 50%< aandeel inheemse boomsoorten in het bestandsgrondvlak<90%, 

 exoot/inheems: 50%< aandeel exoten in het bestandsgrondvlak<70%, 

 homogeen: een bestand is homogeen wanneer 1 boomsoort meer dan 80% van het bestands-
grondvlak inneemt, 

 gemengd: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten aanwezig 

zijn en 1 boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80% van het totale 
stamtal bij bestanden jonger dan 30 jaar. 

 

Tabel 9 Leeftijdsklasse, de hoofdboomsoort, het aandeel aan inheemse boomsoorten en de mengvorm per 

bestand 

Bestands- Hoofd- Grondvlak Mengvorm 

nummer boomsoort % inheems 

in 2006 

inheems/gemengd 

in 2006 

aantal 

soorten 

1a zE, tKa, Do 31-50% exoot/inheems gemengd 

1b Ed, tKa, Be 71-90% inheems/exoot gemengd 

2a zE, L >90% inheems gemengd 

2b Es >90% inheems homogeen 

2c L, Do, Be <10% exoot gemengd 

2d zE 71-90% inheems/exoot gemengd 

2e aE <10% exoot homogeen 

2f L,zE 31-50% exoot/inheems gemengd 

2g Es,zE >90% inheems gemengd 

2h tKa, zE 11-30% exoot gemengd 

2i tKa <10% exoot homogeen 

 

Volgende bestanden zijn minstens 0,5 ha groot en bevatten voor meer dan 90% in-

heems boomsoorten: 2a, 2b en 2g. De totale oppervlakte van deze zuiver inheemse 

bestanden bedraagt 3,22 ha. (22 % bosoppervlakte). Hiervan zijn 2a en 2g boven-

dien inheems en gemengd. (2,23 ha, 15% bosoppervlakte). 

Wanneer niet naar de bestandsamenstelling maar naar de boomsoortensamenstel-

ling over het gehele bos gekeken wordt (zie tabel 8) dan bestaat wat betreft grond-

vlak het bos uit 45% inheemse boomsoorten.  

Bestanden die hoofdzakelijk alleen uit exoten bestaan namen bij de inventaris in 

2006 4,72ha in beslag (32% van de bosoppervlakte). Wat boomsoorten betreft be-

staat het gehele bos uit 55% uitheemse soorten (grondvlak). 
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2.3.2.3 Dendrometrische gegevens 

Bosbestanden 

Tabel 10 Stamtal, grondvlak en volume van levende en staande dode bomen per bestand 

Bestandsnr. 

(boomsoort) 

Opp. 

(ha) 

Levende bomen Staande dode bomen 

Atl  

(/ha) 

Grondvl 

(m²/ha) 

Vol 

(m³/ha) 

Atl  

(/ha) 

Grondvl 

(m²/ha) 

Vol 

(m³/ha) 

1a(zE,tKa, Do) 2,45 574 21,1 239 31 0,8 6,0 

1b(Ed,tKa,Be) 3,17 281 11,7 81 0 0 0 

2a(zE,L) 1,29 540 27,2 306 0 0 0 

2b(Es) 0,99 236 25,5 291 0 0 0 

2c(L,Do, Be) 1,06 874 49,9 564 0 0 0 

2d(zE) 0,81 526 35,6 414 44 0,5 2,7 

2e(aE) 0,39 157 27,5 322 0 0 0 

2f(L,zE) 0,69 462 33,9 356 0 0 0 

2g(Es,zE) 0,94 79 19,8 271 0 0 0 

2h(tKa,zE) 2,40 635 35,3 340 114 1,7 13,0 

2i(tKa) 0,75 354 14,8 135 0 0 0 

Totaal bos 14,88 454 25,3 267 25 0,4 3,2 

 

Dood hout ( Staand) 

Dode staande bomen kunnen een bedreiging vormen voor spelende kinderen. Hier-

voor worden deze bedreigingen in het domein zo snel mogelijk weggehaald. Ui-

teraard zijn er steeds een beperkt aantal toch aanwezig. In onderstaande tabel volgt 

een overzicht volgens boomsoort op het ogenblik van de inventaris. 

Het aandeel staand dood hout (3,2m³/ha) bedraagt 1,2 % van het totale volume 

hout (267m³/ha) in het bos. De hoeveelheid liggend dood hout werd per categorie 

van diameter en per bestand geraamd in aantal stuks per hectare. Deze gegevens 

zijn vermeld in de bestandsfiches. Het betreffen relatief lage aantallen omdat dit 

hout waarschijnlijk verdwijnt bij de vele kampvuren.  

Tabel 11 Staand dood hout 

Boomsoort Sortiment Stamtal Grondvlak Volume 

(/ha) (%) (m²/ha) (%) (m³/ha) (%) 

Esdoorn dik 3 12% 0,11 25% 0,9 27% 

Berk dik 3 11% 0,10 22% 0,8 26% 

Den dik 1 2% 0,02 5% 0,2 6% 

Tamme kastanje dun 16 62% 0,17 40% 1,1 34% 

Larix dun 2 7% 0,02 4% 0,1 4% 

Berk dun 1 2% 0,01 2% 0,1 2% 

Den dun 1 2% 0,00 2% 0,0 1% 

Totaal  25  0,43  3,2  
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2.3.3 Flora 

2.3.3.1 Actuele vegetatie en biologische waardering 

Zie Kaart 8. Biologische Waarderingskaart 

Op de Biologische Waarderingskaart van België worden de bosbestanden ingekleurd 

als “biologisch waardevol‟. Dit als bostype Eiken-Berkenbos voor de loofhoutbestan-

den. De naaldhoutbestanden worden als Pmb gekarteerd dwz naaldhoutaanplanten 

met duidelijke ondergroei van struiken of bomen. 

 

De kampeerterreinen en het weiland worden gekarteerd als “minder biologische 

waarde”. 

 

In de bestanden werden voorjaarsvegetatie-opnamen uitgevoerd. De voorkomende 

soorten in de kruidlaag worden weergegeven in tabel 12. Soorten van de boom- en 

struiklaag werden reeds eerder besproken in 2.3.2.2. Een lijst van alle voorkomende 

kruiden in het ruime boscomplex Merkenveld (uit inventaris beheerplan gemeente-

domein) werd toegevoegd na de tabel. 

 

Door de intense betredingsdruk, de dichte boomlaag en de woekering van Rhodo-

dendron is geen kruidlaag aanwezig in de bestanden 2a, 2c, 2e, 2f, 2h en 2i. Krui-

den die toch werden waargenomen (tabel 13) komen steeds alleen in de rand van 

het bestand voor. In de bestanden 1a, 1b, 2b en 2d is alleen een kruidlaag aanwezig 

langs de oever van de Kerkebeek en langs de paden en open plekken. Alleen be-

stand 2g heeft een kruidlaag over de volledige oppervlakte van het bestand. Deze 

bevat voornamelijk Braam en Bosanemoon. Gezien het beschreven schaarse en/of 

lijnvormig patroon van voorkomen van de kruidlaag is een inventaris volgens be-

dekkinggraad in dit bosdomein niet relevant. 

 

De meest in het oog springende soort is de Stengelloze sleutelbloem. Over de Sten-

gelloze Sleutelbloem is er een Doctoraatsproefschrift van Patrick Endels (juni 2004) 

ingediend bij de Faculteit Landbouwkundige en toegepaste Biologische Weten-

schappen v/d KU Leuven. Met de titel “Vulnerable plant Species in small landscape 

element: A demographic approach”. 

Op Kaart 11 is te zien waar de Stengelloze Sleutelbloem gesitueerd is in het jeugd-

verblijf. 

 

In het domein zijn verschillende indicatorsoorten voor oud bos aanwezig zoals bos-

anemoon, veelbloemige salomonszegel en wijfjesvaren. 
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Tabel 12 vegetatie inventarisatie (einde april, presentie/absentie) 

Vegetatie beek 1a 1b 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 

Pinksterbloem x  x  x  x   x   

Braam sp.  x    x  x    x 

Stengelloze Sleutelbloem x x x  x     x   

Wilde kamperfoelie  x     x   x   

Bosanemoon x x x  x  x   x   

Robertskruid  x     x   x   

Speenkruid x x x  x  x   x   

Valse Salie  x           

Geel Nagelkruid x x x  x  x      

Dubbelloofvaren    x         

Kleine Veldkers   x          

Bosviooltje  x   x        

Hondsdraf  x x  x  x   x   

Paardenbloem  x x  x  x   x   

Bosandoorn  x           

Wilgenroosje  x x          

Veelbloemige veldbies  x           

Veelbloemige salomonszegel  x  x      x  x 

Kleefkruid    x  x    x   

Look-zonder-look        x  x   

Stekelvaren      x  x x  x  

Wijfjesvaren  x           

Dagkoekoeksbloem x            

Grote muur x            

Knopig helmkruid x            
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Lijst van de voorkomende kruidvegetatie in het boscomplex Merkenveld
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2.3.3.2 
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2.3.3.2 Bostypologie en potentiële natuurlijke vegetatie 

 

Voor het op naam brengen van de vegetatie werd gebruik gemaakt van de typologie 

ontwikkelt op basis van de resultaten van de bosinventaris van het Vlaamse Gewest 

en de kaart van de Potentieel Natuurlijke Vegetatie opgesteld door het INBO (Insti-

tuut voor Bos- en Natuuronderzoek) (Kaart12). 

 

Op de meest vochtige plaatsen langs de Kerkebeek behoren de bossen tot het Elzen-

Vogelkersverbond (Alno-padion) (bestanden 1b, 2g en nattere delen van 2b en 2d). 

Binnen dit verbond leunt de samenstelling van de vegetatie het meest aan bij het 

Elzenrijk Iepen-Essenbos. De kruidlaag kent een uitgesproken voorjaarsaspect met 

oa. Bosanemoon, Muskuskruid en Speenkruid waarin ook de Stengelloze sleutel-

bloem bloeit. Dit bostype is geassocieerd met alluviale komgronden en valleiranden 

van rivieren. Deze bossen kunnen ‟s winters soms nog onder water staan bij over-

stromingen. De meest voorkomende boomsoorten in Vlaanderen zijn Es, Populier, 

Zwarte els, Gewone esdoorn en Zomereik. Deze soorten bevinden zich ook op deze 

gronden in het domein. 

 

In de hoger gelegen, matig vochtige zandgrond behoren de bossen tot de Eiken-

Beukenbossen en Eikenbossen op voedselarme grond. Het bos bevat grote delen 

van de natte variant van het typisch (Winter-)Eiken-Beukenbos (bestanden 2c, 2h, 

2i, 2e, droge delen van 2b en 2d)  . Beperkt komen ook de droge variant van het ty-

pisch (Winter-)Eiken-Beukenbos (1a en 2f) en de natte variant van het arme Eiken-

Beukenbos (2a) voor. Binnen het Wintereiken-Beukenbos kunnen een aantal bosty-

pen onderscheiden worden waarvan de typen „typisch Wintereiken-beukenbos‟ en 

„Bramenrijk Eiken-Beukenbos‟ het meest geassocieerd zijn met de bestanden in het 

domein.  

De meest voorkomende boomsoorten in de verschillende typen Eiken-Beukenbossen 

zijn Zomereik, Beuk, Grove den, Am. eik, Berk, Tamme kastanje en Wintereik. 

Kenmerkend is dat deze bostypen in Vlaanderen de laatste eeuwen sterk onder 

druk stonden. In een aantal streken werd de Beuk systematisch verdrongen door 

eik die meer geschikt was voor middelhoutbeheer (oa. regio Brugge). Anderzijds ver-

dween de eik in een aantal bossen op de rijkere gronden t.o.v. de Beuk die blijkbaar 

meer gegeerd was voor zaaghout. Deze bossen hebben een vrij open structuur en 

gevoelige bodems waardoor ze snel lijden aan recreatiedruk. Ten slotte was de 

grootste oorzaak van het verdwijnen van deze bostypen de omvorming naar uit-

heemse soorten als Tamme kastanje, Am. eik, Douglas, Cors. den en de grootscha-

lige omvorming naar homogeen naaldhout van Grove den. Deze soorten vertonen 

allen een goede groei in dit bostype waardoor de verleiding tot omvormen groot was.  

Wintereiken-Beukenbossen hebben een lange ontwikkelingstijd en een specifieke 

flora waardoor ze een hoge ecologische waarde kunnen bezitten. Deze bostypen 

kunnen gevoelig zijn aan overwoekering door Am. vogelkers.  
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Wanneer de actuele vegetatie vergeleken wordt met de PNV dan kan worden vastge-

steld dat de soortensamenstelling in alle gelaagdheden sterk werd beïnvloed door 

het inplanten of verwilderen van uitheemse soorten zoals Rhododendron, Douglas, 

Tamme kastanje en Am. eik. Hierdoor gaat de vegetatie over naar derivaatgemeen-

schappen als „Amerikaanse eik-Kastanjebos‟ (2e, 2i) en „Rhododendronbos‟ (2c, 2h).  

Zowel uit de bodemkaart als uit de PNV in vergelijking met de actuele toestand kan 

afgeleid worden dat het bodemvochtgehalte de laatste decennia sterk afgenomen is 

door drainering  in en buiten het bos.  

 

2.3.3.3 Autochtone soorten 

 

Uit de inventaris van autochtoon materiaal die voor het Houtland door WVI, Brugge 

werd opgemaakt blijkt dar er een op te merken locatie voor autochtone soorten werd 

opgemerkt langs de Kerkebeek in de bestanden 2g en 2d en op de rand van de aan-

grenzende kampeerweide. (zie bijlage 5.5) Zes autochtone soorten (a,b of c categorie) 

werden aangetroffen waarvan 2 bomen. Eén Zomerlinde (Tilia platyphillos) (cat. b) 

en één Spaanse aak (Acer campestre) (cat. b/c). De andere soorten betreffen 

Klimop, Braam, Aalbes en Wilde Kamperfoelie. De betreffende fiche uit deze inven-

taris werd opgenomen op de volgende bladzijde. 
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Kopie uit de inventaris voor autochtone soorten 
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2.3.4 Fauna 

1998,SAMMIJN, SERBRUYNS 

 

De hierna volgende fauna opsomming, werd overgenomen uit het bosbeheerplan 

„Merkemveld‟ van de gemeente Zedelgem. Dit domein is aanpalende aan het jeugd-

verblijf Merkenveld. Zo wordt er een idee gegeven van de mogelijke aanwezige fauna.  

2.3.4.1 Zoogdieren 

Tabel 13 Inventaris van zoogdieren in het gemeentelijk domein Merkemveld 

Nederlands naam Wetenschappelijke naam 

Bosmuis Apodemus sylvaticus 

Egel Erinaceus europaeus 

Haas Lepus europaeus 

Hermelijn Mustela erminea 

Wezel  Mustela nivalis 

Bunzing Mustela putorius 

Konijn Oryctolagus cuniculus 

Bruine rat Rattus Norvegicus 

Eekhoorn Sciurus vulgaris 

Spitsmuis Sorex sp. 

Mol Talpa europaea 

Vos Vulpes vulpes 

Vleermuis sp. Myotis sp. 

 

 

In het gemeentelijk domein Merkemveld is een ijskelder gelegen. Door een opening 

in dit bolwerk kunnen de vleermuizen de ijskelder in – en uitvliegen. 

 

2.3.4.2 Reptielen en amfibieën 

Tabel 14 Inventaris van reptielen en amfibieën in het gemeentelijk domein Merkemveld 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Gewone pad Bufo bufo 

Levendbarende hagedis Lacerta viviparia 

Groene kikker Rana esculenta 

Bruine kikker Rana temporia 

Alpenwatersalamander Triturus alpestris 

Vinpootsalamander Triturus helveticus 

Kleine watersalamander Tritutus vulgaris 
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2.3.4.3 Vogels 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de broedvogels en die niet-broedvogels. 

 

In het jeugdverblijf Merkenveld zullen enkele van de geïnventariseerde vogels niet 

aanwezig zijn. Dit kan te wijten zijn aan de hoge graad van activiteit in de zomer of 

door het lage percentage dood hout in het domein. 

 

Tabel 15 Inventaris broedvogels waargenomen in het gemeentelijke domein Merkemveld 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Sperwer Accipter nissus 

Staartmees Aegithalos caudatus 

Wilde eend Anas platyrhynchos 

Ransuil  Asio otus 

Groenling Carduelis chloris 

Boomkruiper Cerhia brachydactyla 

Holenduif Columba oenas 

Houtduif Columba palumbus 

Zwarte kraai Corvos corone corone 

Koekoek Cuculus canorus 

Grote bonte specht Dendrocopos major 

Roodborst Erithacus rubecula 

Boomvalk Falco subbuteo 

Vink Fringilla coelebs 

Waterhoen Gallinula chloropus 

Spotvogel Hippolais icterina 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos 

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata 

Wielewaal Oriolus oriolus 

Zwarte mees Parus ater 

Kuifmees Parus cristatus 

Koolmees Parus major 

Matkop Parus montanus 

Ringmus Passer montanus 

Fazant Phasianus colchicus 

Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita 

Fluiter Phylloscopus sibilatrix 

Fitis Phulloscopus trochilus 

Ekster Pica pica 

Groene specht Picus viridis 

Heggemus Prunella modularis 

Vuurgoudhaan Regulus ignicapilus 
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Goudhaantje Regulus regulus 

Boomklever Sitta europaea 

Turkse tortel Streptopelia decaocto 

Zomertortel Streptopelia turtur 

Bosuil  Strix aluco 

Spreeuw Sturnus vulgaris 

Zwartkop Sylvia atricapilla 

Tuinfluiter Sylvia borin 

Grasmus Sylvia communis 

Braamsluiper Sylvia Curruca 

Winterkoning Troglodytes troglodytes 

Merel Turdus merula 

Zanglijster Turdus philomenos 

Grote lijster Turdus viscivorus 

 

Tabel 16 Inventaris niet-broedvogels waargenomen in het gemeentelijk domein Merkemveld 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris 

Oeverloper Actitis hypoleucos 

Veldleeuwerik Alauda arvensis 

Graspieper Anthus pratensis 

Boompieper Anthus trivialis 

Gierzwaluw Apus apus 

Blauwe reiger Ardea cinerea 

Steenuil Athene noctua 

Buizerd Buteo buteo 

Kneu Carduelis cannabina 

Putter Carduelis carduelis 

Barmsijs Carduelis flammea 

Sijs Carduelis spinus 

Roek Corvus spinus 

Kauw Corvus frugilegus 

Huiszwaluw Delichon urlica 

Kleine bonte specht Dendrocopos minos 

Zwarte specht Dendrocopos martius 

Geelgors Emberiza citrinella 

Rietgors Eberiza schoeniclus 

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca 

Keep Fringilla montefringilla 

Meerkoet Fulica atra 

Watersnip Gallinago gallinago 

Vlaamse gaai Garrulus glandarius 
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Boerenzwaluw Hirundo rustica 

Zilvermeeuw Larus argentatus 

Kokmeeuw Larus ridibundus 

Kruisbek  Loxia curvirostra 

Rode wouw Milvus milvus 

Witte kwikstaart Motacilla alba 

Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea 

Wulp Numenius arquata 

Regenwulp Numenius phaeopus 

Pimpelmees Parus caruleus 

Huismus Passer domesticus 

Patrijs Perdix perdix 

Wespendief Pernis apivorus 

Aalscholver Phalacrocorax carbo 

Goudvink Pyrrhulla pyrrhulla 

Houtsnip Scolopax rusticola 

Bosruiter Tringa glareola 

Witgatje Tringa ochropus 

Koperwiek  Turdus iliacus 

Kramsvogel Turdus pilaris 

Kievit Vanellus vanellus 
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2.3.4.4 Vlinders 

De meest voorkomende vlinders worden weergegeven in onderstaande tabel. De 

meeste van deze vlinders zijn waargenomen in „In ‟ t Open Veldje‟. 

 

Tabel 17 Inventaris vlinders waargenomen op het gemeentelijk domein Merkemveld 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Kleine vos Aglais urticae 

Oranjetipje Anthocharis cardamines 

Landkaartje Araschinia levana 

Groentje Callohrys rubi 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 

Dagpauwoog Inachis io 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 

Grote vos Nymphalis polychloros 

Bont zandoogje Pararge aegeria 

Groot koolwitje Pieris brassicae 

Klein koolwitje Pieris rapae 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 

Oranje zandoogje Pronia tithonus 

Atalanta Vanessa atalanta 

Distelvlinder Vanessa cardui 

 

2.3.4.5 Libellen 

Een overzicht van de libellen voorkomend in het gemeentelijk domein Merkemveld is 

terug te vinden in onderstaande tabel. 

 

Tabel 18 Inventaris libellen waargenomen in het gemeentelijk domein Merkemveld 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 

Paardenbijter Aeshna mixta 

Grote keizerlibel Anax imperator 

Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis 

Watersnuffel Enallagma Cyathigerum 

Lantaarntje Ischnura elegans 

Platbuik Libellula depressa 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 

Zwarte heidelibel Sympetrum danae 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 
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2.4 Opbrengsten en diensten 

Jacht wordt niet uitgeoefend noch verpacht in het domein. Tot op heden gebeurde 

het vellen van (gevaarlijke) bomen en het algemeen onderhoud van het terrein voor-

namelijk door een vrijwillige groenploeg die als compensatie het hout zelf mochten 

verwerken. Los van de waarde als druk bezocht jeugdverblijf, verkregen de eige-

naars dus geen opbrengsten uit het domein. Kroonhout en achtergelaten hout 

wordt gebruikt als brandhout bij de kampvuren.  

In 2006 werd voor het eerst een lot hout openbaar verkocht via de houtverkoop van 

het Agentschap voor Natuur en Bos. Het ging om een volume van 95m³ Larix uit be-

stand 2f.  De opbrengst hiervan bedroeg 1.700,00 euro (17,85 euro/m³).   
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3 Beheerdoelstellingen 

3.1 Inleiding 

Aangezien het optimaal invullen van de recreatieve (sociale en educatieve), de eco-

nomische en de ecologische bosfunctie binnen elk bestand niet altijd mogelijk was, 

werd een zekere zonering binnen het domein voorzien. Deze zonering werd afgeba-

kend door aan elk bestand een hoofdfunctie en een eerste en tweede nevenfunctie 

toe te kennen. De tweede nevenfunctie wordt beschouwd als minder prioritair dan 

de eerste nevenfunctie. Let op, deze zonering wordt enkel gebruikt voor het nemen 

van bepaalde beslissingen op plaatsen waar de functies met elkaar in conflict ko-

men (vb. bestrijden rododendron). In het algemeen is het de bedoeling in elk be-

stand de drie grote bosfuncties zo goed mogelijk te combineren en zo goed mogelijk 

tot uiting te laten komen.  

Aangezien het bos een jeugdverblijf betreft, is de hoofdfunctie recreatie in alle be-

standen behalve bestand 2g dat zeer waarschijnlijk de hoogste natuurwaarde omvat 

(zie doelstellingen ecologische functie). Voor de belangrijkste nevenfunctie geldt dat 

de bestanden het dichtst bij de Kerkebeek meer ecologisch gericht beheerd zullen 

worden. Factoren die hiervoor pleiten zijn de hoge aantallen inheemse boomsoorten, 

de rijkere bodems, de bufferfunctie (tov Kerkebeek, tov bosrand) en het talrijk voor-

komen van voorjaarsbloeiers. Bestanden verder van de Kerkebeek op de drogere 

zandgronden bevatten vooral snelgroeiende uitheemse soorten en een dichte onder-

laag van rododendron. Bijgevolg kan in de komende jaren de economische bosfunc-

tie hier verder ingevuld worden. De bestanden 1a en 1b waarin onder meer de ge-

bouwen, parkings en diverse kampplaatsen gelegen zijn vervullen louter een recrea-

tieve functie. Het beheer gebeurt hier uiteraard zo veel mogelijk ook met respect 

voor de economische en ecologische bosfunctie. 

 

Bestand Opp. (ha) Hoofdfunctie 1e nevenfunctie 2e nevenfunctie 

1a 2,45 sociale-educatieve scherm ecologische 

1b 3,17 sociale-educatieve scherm ecologische 

2a 1,29 sociale-educatieve economische ecologische 

2b 0,99 sociale-educatieve ecologische economische 

2c 1,06 sociale-educatieve economische ecologische 

2d 0,69 sociale-educatieve ecologische economische 

2e 0,51 sociale-educatieve economische ecologische 

2f 0,69 sociale-educatieve ecologische economische 

2g 0,94 ecologische sociale-educatieve - 

2h 2,40 sociale-educatieve economische ecologisch 

2i 0,75 sociale-educatieve economische ecologisch 

Tabel – Hoofd- en nevenfuncties van elk bosbestand 
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3.2 Doelstellingen m.b.t. de economische functie 

Het economische aspect is geen hoofddoelstelling voor het bosbeheer. De beheer-

ders trachten in de eerste plaats de recreatieve en ecologische bosfunctie optimaal 

in te vullen en te combineren.  Het bos leent zich op een aantal plaatsen echter uit-

stekend tot een economische uitbating m.b.t. houtproductie zonder dat de andere 

functies hieronder lijden. Gerichte houtoogst kan zelfs de andere bosfuncties ver-

sterken. Volgende doelstellingen worden daarom ingesteld:   

 

In alle bestanden behalve 2g (alleen ecologische functie) wordt gestreefd naar de 

productie van kwaliteitshout van grote afmetingen. Bijgevolg zullen onder meer 

deskundige dunningen met het oog op rechtheid en takvrijheid worden voorzien. 

 

Bestanden waar momenteel de minste natuurwaarden vastgesteld werden krijgen 

als eerst nevenfunctie “productie”. Dit zijn de bestanden; 2a, 2c, 2e, 2h en 2i. Deze 

bestanden worden gekenmerkt door een hoog aandeel uitheemse boomsoorten, de 

afwezigheid van een kruidlaag en een struiklaag gedomineerd door rododendron.  

 

Hakhout- en middelhout wordt erkend als een economisch interessante beheervorm 

in dit bosdomein aangezien niet alleen kwaliteitshout kan worden geproduceerd in 

het hooghout maar ook het hakhout zeer bruikbaar is. Het betreft gemakkelijk 

oogstbaar en verwerkbaar hout voor kampvuren, sjorhout en brandhout als belo-

ning voor de vrijwillige groenploeg. Dergelijke bedrijfsvormen worden dan ook verder 

gezet of in ere hersteld. 

 

Bij bosverjonging wordt er op toegezien dat deze voldoende economische potenties 

heeft. Dit betekent onder meer voldoende dichte stamtallen en de juiste soortenkeu-

ze. 

 

Het bos dient een gezonde en evenwichtige leeftijdsstructuur te bevatten. Zodat in 

de toekomst er steeds een regelmatige houtproductie in alle sortimenten kan gega-

randeerd worden. Uit de inventaris blijkt dat de meeste bomen nu tussen 40 en 100 

jaar oud zijn. Het is de bedoeling om deze spreiding aan beide zijden te vergroten. 

Dit betekent dat er zowel meer jonge als oude bestanden mogen komen. Er van uit-

gaande dat een bestand gemiddeld 150 jaar oud kan en mag worden, zou er voor 

een goede spreiding zo‟n 1ha van elke leeftijdsklasse van 10 jaar aanwezig mogen 

zijn.  

 

Er wordt naar gestreefd om op termijn jaarlijks niet meer te kappen dan de jaarlijk-

se aanwas. Gezien het feit dat er jarenlang geen hoogdunningen meer zijn uitge-

voerd is er een zekere dunningsachterstand in de meeste bestanden en zal aanvan-

kelijk meer gekapt moeten worden. Ook zijn een aantal snelle omvormingen en een 

eindkap voorzien. Bijgevolg is het niet zinvol om voor de termijn van dit beheerplan 

de aanwas en het kapvolume gedetailleerd te voorspellen en te controleren. Alge-
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meen kan aangenomen worden dat de aanwas tussen 5 en 10 m3  per jaar en per 

ha bedraagt. Dunningen met een omloop van 8 jaar en een dunningssterkte van 40 

tot 80 m3 per hectare zijn dus normaal.  

 

Naast houtproductie vervult het bos een veel grotere economische rol vanuit het re-

creatieve standpunt. Groepen komen naar het jeugdverblijf vanwege de uitstekende 

speelmogelijkheden en betalen hiervoor. Zonder bos zou het domein zeker minder 

aantrek en bijgevolg inkomsten hebben. 

 

3.3 Doelstellingen m.b.t. de ecologische functie 

De hoogste natuurwaarden bevinden zich in de bestanden langs de Kerkebeek. Dit 

onder meer als gevolg van de aanwezigheid van voorjaarsbloeiers, zoals Stengelloze 

Sleutelbloem en inheemse boomsoorten. In deze bestanden zal specifiek aandacht 

gegeven worden aan het aspect natuur. Het betreft de bestanden 2b, 2d en 2f. Het 

bos met waarschijnlijk de hoogste natuurwaarde is het bestand 2g. Dit is het enige 

bestand dat volledig gelegen is op de natte alluviale kleigronden van de beek. Voor 

de (zand-)streek betreft het dus een bijzondere ondergrond. Het bestand is volledig 

bedekt met voorjaarsbloeiers en de betredingsdruk is blijkbaar beperkt. Voor 2g 

wordt bijgevolg een zuiver natuurgericht beheer voorzien.  

 

Volgens de inventaris bedraagt de totale oppervlakte van zuiver inheemse bestan-

den 3,22 ha. (22 % bosoppervlakte). Wat betreft grondvlak bestaat het bos uit 45% 

inheemse boomsoorten (oa. Beuk, Esdoorn, Es, Zomereik, Berk, Grove den, Linde, 

Lijsterbes, Haagbeuk…). De aanwezigheid van uitheemse soorten wordt verklaard 

door een vroegere periode van sterk productiegericht bosbeheer met vraag naar 

snelle groeiers. Aangezien de ecologische functie voor de huidige beheerders belang-

rijk is, is het evident dat het bos voor een grote meerderheid uit inheemse bomen 

zal gaan bestaan. Op het einde van de termijn van het beheerplan (2028) zal de 

oppervlakte zuiver inheemse bestanden 8,22ha bedragen (55% van de bosop-

pervlakte). Ruim 7ha (50%) hiervan zal bovendien uit gemengde inheemse bestan-

den bestaan die door de grotere variatie ecologisch nog interessanter zijn. Echter 

ook in de bestanden die dan nog niet zuiver inheems zijn, zal het aandeel inheems 

loofhout aanzienlijk groter zijn dan dit momenteel het geval is. Omvormingen ge-

beuren bij voorkeur via eindkap van kaprijpe uitheemse bestanden en via hoog-

dunningen in gemengde bestanden waarbij de inheemse soorten geleidelijk aan be-

voordeeld worden op de uitheemse.   

 

Om het aantal verschillende soorten planten en dieren (de biodiversiteit) die leven in 

het bos voldoende op peil te houden wordt gestreefd naar gevarieerde en struc-

tuurrijke bossen. Wat dit betreft blijkt uit de inventaris dat het domein reeds goed 

scoort voor wat betreft bestanden met gemengde soortensamenstelling, ongelijkja-

righeid van bomen binnen één bestand, menging naaldhout-loofhout en het voor-
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komen van diverse bedrijfsvormen (middelhout, hakhout). Op volgende vlakken zal 

echter nog een verbetering nagestreefd worden: 

- Zowel op korte als lang termijn zal er gezorgd worden voor een goede verde-

ling van de leeftijdsklassen van de bomen. Momenteel zijn bomen ouder dan 

100 jaar niet aanwezig in het domein. De inheemse bomen en bestanden 

worden bijgevolg toegestaan om verder oud te worden. Op termijn zal er zo‟n 

8,5ha hooghout in het domein aanwezig zijn. Er van uitgaande dat deze be-

standen gemiddeld 150 jaar oud worden, zal er elke tien jaar bij voorkeur 

zo‟n halve hectare verjongd moeten worden. Voor de termijn van het beheer-

plan betekent dit ongeveer één hectare. Bij voorkeur gebeurt verjonging in 

het kader van omvorming van uitheemse bestanden. 0,5 Ha zal via kaalkap 

worden verjongd (bestand 2e) en 0,5ha onder scherm (bestand 2f). Bij 

hakhout- en middelhoutbeheer is er sowieso periodiek de structuur van een 

jong bos en is er een continue verjonging van het hooghout. Tegen 2028 zal 

40% van de bosoppervlakte een hakhout of middelhoutbeheer onder-

gaan (6,12ha) tegenover een vierde (3,97ha) nu.  

- Er wordt gestreefd naar een goed ontwikkelde inheemse struik- en kruid-

laag. De aanwezigheid van de dominerende Am. vogelkers en Rododendron 

wordt zo veel mogelijk tegengegaan. Am. vogelkers wordt overal bestreden. 

Het bestrijden van Rododendron betekent een enorme kost en is op korte 

termijn niet overal gewenst gezien het spelelement (schuilplaats, hinder-

nis,…) van deze soort voor de jeugd. Rododendron wordt bijgevolg in de eer-

ste plaats bestreden in de bestanden met de natuurfunctie als eerste neven-

functie. Door deze bestrijding en door het uitvoeren van achterstallige dun-

ningen, het herstellen van middelhout en hakhoutbeheer en het nemen van 

maatregelen voor bosherstel (zie verder) kan verwacht worden dat de inheem-

se struiklaag (oa. Esdoorn, Lijsterbes, Hazelaar, Hulst, Spork, Ribes,…) en 

kruidlaag zich sterk zal uitbreiden.  

- Het bos kent momenteel volgens de inventaris een vrij dichte kroonsluiting. 

De structuur zal iets meer open worden door herstel van middelhout en 

hakhout, door bosverjonging en door het uitvoeren van achterstallige dun-

ningen.     

- In elk bestand mogen minstens enkele inheemse bomen oud worden en hun 

natuurlijke leeftijd bereiken. In de komende twintig jaar is er hierover nog 

geen discussie aangezien de bestanden als geheel verder oud mogen worden. 

In elk geval is dit de intentie op lange termijn van de beheerder. Bij eindkap-

pen in de toekomst zullen de beste exemplaren dus gespaard worden en 

kunnen deze doorgaan voor een tweede bedrijfstijd. Voor uitheemse soorten 

als Am. eik en Douglas die zich, zeker op latere leeftijd, sterk kunnen uit-

zaaien geldt dit principe niet. Tamme kastanje kan wel oud worden in be-

perkte stamtallen. 

- Een derde van alle levende organismen in het bos is op één of andere manier 

van dood hout afhankelijk om te blijven overleven. Het aandeel dood hout 

dat nu slechts 1,2% van het totale houtvolume uitmaakt, zal beperkt toe-
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nemen. Omwille van veiligheidsreden kan rechtopstaand dood hout in de 

speelzones wel niet getolereerd worden. Omwille van de vele geplande be-

heerwerken zal het aandeel liggend dood hout, dat bovendien interessant kan 

zijn als spelelement, waarschijnlijk sterk verhogen. Het valt echter af te 

wachten of dit gespaard wordt bij de kampvuren. Gezien de functie als speel-

bos wordt de norm van 4% dood hout niet nagestreefd met uitzondering van 

het bestand 2g.  

- In bestand 2g worden slecht beperkt beheerwerken voorzien en kan de na-

tuur spontaan evolueren. Ook de spelende kinderen worden hier niet toegela-

ten.  

- Waar mogelijk wordt de grens tussen bos en open ruimte minder scherp ge-

maakt door het laten ontwikkelen van een bosrand (mantel van struiken en 

zoom van kruiden). Dit zal gebeuren op de kampeerterreinen en niet in de 

bosbestanden zodat dit verder buiten dit bosbeheerplan valt.  

- Het hakhout- en middelhoutbeheer heeft een historische waarde voor de 

streek en draagt bij aan de structuurrijkdom van de bossen.  Ook de voor-

jaarsflora langs de Kerkebeek floreert beter door de regelmatige lichtcyclus-

sen van deze beheersystemen. Waar mogelijk wordt deze bedrijfsvorm her-

steld. Tegen 2028 zal de ruim 40% van de bosoppervlakte een hakhout of 

middelhoutbeheer ondergaan (6,12ha) tegenover een vierde (3,97ha) nu. 

 

De ecologische functie in dit bos is ondergeschikt aan de recreatieve. De natuurlijke 

draagkracht van het gebied wordt zwaar op de proef gesteld door de intensieve be-

treding. Een gevolg is het ontbreken van kruiden, struiken en jonge bomen in grote 

delen van de speelzones en een toename van de bodemverdichting. Op termijn kan 

zo een „kaal‟ bos ontstaan d.w.z. zonder ondergroei. Door de bodemverdichting, door 

dunningsachterstand, door beschadiging of gewoon door veroudering en/of ziekten 

zal ook het bomenbestand op lange termijn afnemen. Het tempo hiervan is moeilijk 

te voorspellen. Indien er door de recreatiedruk geen verjonging (natuurlijk of 

kunstmatig) kan plaatsvinden, zal het bos in elk geval vroeg of laat verdwijnen. De 

komende jaren zullen dan ook maatregel genomen worden om bosherstel lokaal te 

bevorderen. In het verleden werd daarvoor door het jeugdverblijf een succesvol sys-

teem met tijdelijke afsluiting van delen van het bos ingevoerd. 

 

Het bos kent voor de zandstreek rond Brugge een unieke voorjaarsflora. Het voor-

komen van Stengelloze sleutelbloem is hier een belangrijk aspect van. Er zullen dan 

ook de nodige maatregelen genomen worden voor het behoud van de voorjaars-

bloeiers. 

 

De beheerder erkent het belang van permanent open plekken met een natuurge-

richt beheer binnen boscomplexen. Op niveau van het ruime complex Merkenveld 

beheert Natuurpunt al een behoorlijke oppervlakte open terreinen. Bovendien heeft 

het jeugdverblijf aan de rand van het bos ook een aantal kampeerweiden in eigen-

dom die zo natuurvriendelijk mogelijk beheerd worden. Het is dan ook niet de be-
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doeling om binnen de beperkte bosoppervlakte in dit beheerplan nog bijkomend 

open plekken te gaan creëren.  

 

Poelen, beken en andere waterpartijen zijn belangrijke ecologische elementen in 

een bosgebied. In het jeugdverblijf worden deze echter in de eerste plaats als speel-

zone gebruikt en is het bijgevolg niet relevant om verder uitgebreid aandacht te be-

steden aan de ecologische verbetering. Het gebruikelijk beheer om de poelen open te 

houden, voldoende licht te bezorgen en de toegankelijkheid voor dieren en planten 

te optimaliseren kan wel uitgevoerd worden. De Kerkebeek meandert langs het bos. 

De beheerder staat open voor voorstellen rond verbeteringen van de structuur en de 

waterkwaliteit met het oog op ecologie en waterhuishouding. Deze werken vallen 

echter buiten dit bosbeheerplan.    

 

Het behoud van de drevenstructuur als karakteristiek landschapselement met 

historische betekenis is een belangrijke doelstelling voor het gebied. In een aantal 

gevallen hebben ook de dreven een belangrijke natuurwaarde omdat bijvoorbeeld 

relicten van heide of heischraal grasland aanwezig zijn. De hier beschreven dreven 

hebben echter weinig interessante bermen door de ligging in dicht bosgebied.  De 

oude dreefbomen zijn wel belangrijk als nestbomen voor holenbroeders en vleermui-

zen. Dreven fungeren ook als transportbaan voor bijvoorbeeld vleermuizen. Het be-

houd van deze waardevolle landschapselementen betekent ook het planmatig ver-

jongen ervan indien nodig. 

 

3.4 Doelstellingen m.b.t. de sociale en educatieve 

functie 

De sociale en educatieve bosfunctie is de belangrijkste functie binnen het jeugdver-

blijf. Het betreft met name het fungeren als speelzone en kampeerterrein. Hiernaast 

blijkt uit de inventaris dat er ook diverse recreatieve routes doorheen het domein 

lopen.  

Als doelstelling wordt het behoud voorgesteld van deze vormen van recreatie waar-

bij als randvoorwaarde geldt dat de ecologische draagkracht van het gebied niet in 

het gedrang komt. De totale oppervlakte van speelzone in bos bedraagt 13,94ha. 

De natuurlijke variatie in en rond het bos is aantrekkelijk genoeg, zodat het niet de 

bedoeling is om specifieke inrichtingsmaatregelen te nemen. Als gevolg van het 

voorziene beheer wordt wel verwacht dat het bos aantrekkelijker kan worden als 

speelbos, onder meer door de toename van structuur en liggend dood hout. Door de 

verhoogde structuurvariatie zou het bos ook aantrekkelijker moeten ogen voor pas-

serende recreanten. 

Het jeugdverblijf zal een aantal initiatieven nemen om natuureducatie aan te bie-

den aan de groepen.  
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3.5 Doelstellingen m.b.t. de milieubeschermende 

functie 

Het jeugdverblijf Merkenveld schermt een deel van het natuurreservaat Doeveren af 

van de woonkern en landbouwgebieden. Door het boscomplex Merkenveld worden 

een aantal woonzones afgescheiden van de autosnelweg. 

Voor de Kerkebeek die langs het jeugdverblijf stroomt en de zijarm die ter hoogte 

van het jeugdverblijf hierin uitmondt, heeft het bos een zuiverende werking. Zelfs 

over relatief korte afstand kan dit een relevant effect hebben op de waterkwaliteit 

zoals werd aangetoond enkele kilometers verder voor de Bornebeek in het Buls-

kampveld. 

Gezien het hier beschreven belang van de schermfunctie is het de bedoeling om het 

bosscherm maximaal te behouden. Onder meer hierdoor worden geen bijkomende 

permanente open plekken voorzien, worden kaalkappen tot het strikte minimum 

beperkt en wordt gepleit voor een goed ontwikkelde struiklaag.  

 

3.6 Doelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie 

Momenteel lopen er in het jeugdverblijf geen wetenschappelijke projecten. Er zijn 

ook nog geen projecten in het vooruitzicht. Indien er interesse zou zijn om een pro-

ject op te starten kan er contact opgenomen worden met de bosbeheerder. 

Het is in elk geval belangrijk om de verspreiding van Stengelloze sleutelbloem verder 

op te volgen. 
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4 Beheermaatregelen 

4.1 Bosverjonging 

In bestand 2e (0,51ha) wordt een eindkap voorzien van Amerikaanse eik in het jaar 

2010. Er zal vervolgens een herbeplanting gebeuren met inheemse soorten: Zo-

mereik, Esdoorn, Ratelpopulier, Lijsterbes, Winterlinde, Haagbeuk. Richtlijn voor de 

plantafstand is 2x2m. De boomsoorten worden in groepen van 1 soort aangeplant 

zodat de sterke soorten de zwakkere niet kunnen overgroeien. Elke groep telt min-

stens 500m². Bij de aanplanting wordt een struiklaag met inheemse soorten (Lijs-

terbes, Spork, Hazelaar) aangelegd. Voor de beplanting kunnen subsidies worden 

aangevraagd. 

 

Na de inventarisatiefase gebeurde in 2006 in bestand 2f (0,69ha) een bezaaïngskap 

waarbij specifiek alle Lorken werden verwijderd en een scherm van Zomereiken 

werd behouden. In de grote gaten werden door de jeugdverenigingen inheemse 

boom- en struiksoorten aangeplant. Ook natuurlijke verjonging is duidelijk aanwe-

zig en kan verder ontwikkelen. Het is evenwel nog niet de bedoeling om het scherm 

van Zomereiken op korte termijn te verwijderen. Dit scherm wordt langzaam verder 

gedund. 

  

Dreef 2 wordt in 2014 gekapt en heraangelegd met Beuk. Bij voorkeur gebeurt dit in 

1 keer. Voor de kap is een stedenbouwkundige vergunning nodig van de gemeente. 

 

40% van het bos (6,12ha) ondergaat op termijn een middelhout- of hakhoutbeheer 

waardoor telkens een gedeeltelijke verjonging gerealiseerd wordt. Het betreft de be-

standen 2a, 2b, 2d, 2h en 2i. 
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4.2 Bosomvorming 

Omvorming naar inheemse soorten 

De oppervlakte aan zuiver inheemse bestanden zal volgens de doelstellingen toene-

men van 3,22 ha (22%) tot 8,22ha (55%). Ook in de gemengde bestanden zal het 

aandeel inheemse soorten toenemen.  

Bestand 2e (0,51 ha) wordt via kaalkap van Amerikaanse eik en herbeplanting met 

inheemse soorten omgevormd van 100% exoot naar 100% inheems. 

De lorken in bestand 2f (0,69ha) werden in 2006 verwijderd via een sterke dunning 

(bezaaïngskap). Hierdoor werd het bestand 100% inheems. 

Bij alle dunningen worden de inheemse soorten bevoordeeld tegenover de uitheemse 

soorten. Als gevolg hiervan zullen de bestanden 1b (3,17ha) en 2d (0,69ha) in de 

loop van de komende jaren volledig (>90%)  inheemse bestanden worden. In de be-

standen 1a, 2c en 2h zal het aandeel inheemse soorten sterk toenemen zonder 

evenwel de 90% aandeel in het grondvlak te overschrijden . 

 

Omvorming naaldhout naar loofhout 

Het is geen specifieke doelstelling om het aandeel loofhout te verhogen. Als gevolg 

van het afnemen van voornamelijk Douglas en Lork door de evolutie naar meer in-

heemse soorten zal het aandeel naaldhout wel dalen. 

 

Omvorming van hooghout naar middelhout 

In de bestanden 2d (0,69ha) en 2h (2,40ha) is een geleidelijke omvorming van hoog-

hout naar middelhout voorzien. Dit gebeurt via sterke dunningen en de selectie van 

spaartelgen in het hakhout en/of toekomstbomen in de verjonging. (zie ook 4.6) 

Bestand 2g (0,94ha) kende in het verleden een middelhoutbeheer. Als gevolg van 

het voorgestelde nulbeheer kan voortaan niet echt meer van een bedrijfsvorm ge-

sproken worden, al zijn wel hakhoutkappen voorzien in functie van licht voor de 

voorjaarsbloeiers.  

  

4.3 Bebossingswerken 

Herbebossing is voorzien in bestand 2e na de kaalkap van Am. eik. (zie 4.1 bosver-

jonging). 
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4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

De bestrijding van Amerikaanse vogelkers wordt voorzien in alle bestanden. Hier-

bij zal gebruik gemaakt worden van een glyfosaat–oplossing. Momenteel bevat be-

stand 1b de grootste dichtheid aan Amerikaanse vogelkers. 

 

Rododendron zal worden bestreden in de bestanden met hoofd- en/of 1ste neven-

functie „natuur‟. Dit zijn de bestanden 2b, 2d, 2g en 2f. Ook in 1b in de zone nabij 

de Kerkebeek (voorjaarsbloeiers) wordt de soort bestreden. Indien nodig zal dit ge-

beuren met gebruik van glyfosaat. In bestanden 1a, 2a, 2c, 2e, 2h en 2i zal de ro-

dodendron in toom gehouden worden waar nodig en mogelijk. Steeds blijft een deel 

aanwezig als spelelement. 

 

Nieuwe aanplantingen (2e, 2f, d1) worden vrijgesteld van ongewenst soorten indien 

nodig. Dit gebeurt mechanisch en dus zonder gebruik van chemische bestrijdings-

middelen. 

 

Uit de inventaris blijkt de gevoeligheid van het bos voor de intensieve betreding. Om 

herstel van bepaalde zones mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een ver-

plaatsbare tijdelijke omheining. Deze wordt ingezet voor de bestanden met 1ste 

nevenfunctie „natuur‟ (voorjaarsbloeiers langs de Kerkebeek, 2b en 2d) en bij nieuwe 

aanplantingen.  In de kaptabel 4.5 wordt vermeld waar en wanneer de omheining 

geplaatst wordt. Dit gebeurt in het algemeen in de eerste 4 jaren na een hakhout-

kap/dunningskap wanneer de lichtomstandigheden voor herstel van de kruid- en 

struiklaag optimaal zijn. Bovendien is dan het pas uitgeschoten hakhout erg gevoe-

lig voor beschadiging. Indien mogelijk wordt de afspanning af en toe ook in de be-

standen 2a, 1a en 1b geplaatst aangezien deze erg lijden onder de betreding. 
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4.5 Kapregeling 

Tabel 19 samenvattende kapregeling 

B
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0
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2
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4
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5
 

2
0
2
6
 

2
0
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7
 

2
0
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Opmerkingen 

1a  O    X    O    X    O    

1b  X    O    X    O    X   dunnen Zw. els, bosrand in speelweide 

2a      X,h            X,h   Herstel middelhout 

2b          X,h           hakhoutkap spreiden over 2 helften 

2c  O    X,h    O    X,h    O   toekomstberken bevoordelen 

2d  X,h        X        X,h   herstel middelhout, Am. eik kappen 

2e  E,A A V V   V   V   V   V   V Zomereiken sparen bij eindkap 

2f V V V       O        O   dunnen in Zomereik indien al nodig 

2g  O,h    O    O,h    O    O,h   indien nodig ringen i.p.v. kappen 

2h  O    X    O    X,h    O   langzaam omvormen naar middelhout 

2i      h            h    

d1                      

d2      E A               

d3                      

X: dunningkap O:Facultatieve kap A:aanplanting  V:vrijstellen en zuiveren aanplanting van ongewenste soorten E:Kaalslag h:hakhoutkap  
 

Bijkomende belangrijke werken 

 Elke 2 jaar controle van het staand dood hout en verwijderen indien nodig. In de dreven gevaarlijke (dode) takken in kronen verwijderen. 

 Bestrijden Am. vogelkers: 2009-2013: bestanden 1b, 2b, 2d, 2g, 2f  /  2014-2018: bestanden 1a, 2a, 2c, 2e, 2h, 2i  /  2019-2023: opvolging 1b, 2b,                                                
2d, 2g, 2f  /   2024-2028: opvolging 1a, 2a, 2c, 2e, 2h, 2i         

 Bestrijden Rododendron: 2009-2013: bestanden 1b, 2b, 2d, 2g, 2f   /  2014-2018: facultatief bestanden 1a, 2a, 2c, 2e, 2h, 2i  /  2019-2023: opvol-

ging 1b, 2b, 2d, 2g, 2f    /   2024-2028: opvolging facultatief 1a, 2a, 2c, 2e, 2h, 2i  

 Plaatsen tijdelijke afrastering:   

Afrastering 1: tot 2010 in 2b, 2010-2014 in 2d, 2014-2018 in 2a, 2018-2026 in 2b (4jaar in elke helft), 2026-2030 in 2a 
Afrastering 2: tot 2010 in 2f, 2010-2015 in 2e, verder te gebruiken waar nodig vb. in 1a, 1b of 2i



 

 

Beheerplan domein „Hopper Jeugdverblijf Merkenveld‟                                          53 

4.6 Bosexploitatie  

De kaptabel in 4.5 geeft een overzicht van de voorziene exploitaties en de bijbeho-

rende timing. Dunningen gebeuren met een omloop van 8 jaar. Bij de opmaak van 

de kapregeling werd er rekening mee gehouden dat voldoende grote loten van gelijk-

aardige houttypes kunnen aangeboden worden. Zo zijn de kapwerken waarbij dun-

ningshout van naaldbomen wordt verwacht (bestanden 1a, 2a, 2c en 2h) samen 

voorzien. Om voldoende grote loten te kunnen samenstellen en om de rust in het 

bos telkens gedurende een aantal jaren te garanderen, werden de grote kapwerken 

gegroepeerd in 2 cycli van acht jaar. Zo wordt er dus elke 4 jaar in de helft van het 

bos gewerkt. Wanneer het afzetten van het hakhout zal gebeuren door lokale mede-

werkers en particulieren, dan kan dit iets meer worden gespreid in tijd. Er zijn ech-

ter ook grote verkoopbare loten van hakhout aanwezig. Het hakhout van Tamme 

kastanje uit bestand 2i vormt nu reeds een aantrekkelijk lot (ca. 100m³ hout). 

 

In de bestandsfiches wordt steeds vermeld langs welke weg het hout kan uitgevoerd 

worden. 

 

De bestanden langs de Kerkebeek bevatten een waardevolle voorjaarsvegetatie. Bij 

exploitatie in deze bestanden dient de bosexploitant er op gewezen te worden zo 

weinig mogelijk mechanische schade aan te richten in deze zones. In de eerste 10m 

langs de oever van de Kerkebeek is het gebruik van oogstmachines en tractoren niet 

toegestaan. 

 

In bestand 2g worden slechts kappingen voorzien om de kruidlaag voldoende licht 

te bezorgen. De economische functie is hier niet van toepassing. Uiteraard dient 

hierbij dus maximaal bodemschade vermeden te worden. 

 

Omwille van het broedseizoen van de vogels, het bloeien van de voorjaarsflora en 

door de aanwezigheid van jongeren wordt er niet geëxploiteerd van 1 april tot 30 

september (schoontijd).  

 

Hakhout- en middelhoutbeheer 

In volgende bestanden wordt een hakhout- of middelhoutbeheer hersteld en/of in 

stand gehouden. Het betreft 6,12ha of 41% van de bosoppervlakte. 

- Middelhout: 2a (deel), 2b, 2d (herstel), 2h (herstel) 

- Hakhout: 2i 

Als gevolg van dit beheer dienen er naast de gewone dunningen ook hakhoutkappen 

te gebeuren. Dit is het periodiek afzetten van de struiklaag die vervolgens terug kan 

uitschieten. Bij voorkeur gebeurt de hakhoutkap net voor de dunningskap zodat het 

hakhout niet beschadigd wordt bij de dunning en zodat er na de dunning voldoende 

licht op de bodem kan om het hakhout terug te laten ontwikkelen. Bijgevolg wordt 

de omlooptijd van de hakhoutkappen afgestemd op deze van de dunningen (zie kap-
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tabel). Aangezien 8 jaar te kort wordt ingeschat voor de hakhoutkappen, wordt in 

deze bestanden de dunningsomloop verlengd naar 12 of 16 jaar, behalve indien er 

nu nog duidelijke dunningsachterstand is. Sowieso dienen de dunningen van het 

hooghout in deze bestanden voldoende sterk te zijn. In de grote gaten dienen steeds 

enkele jonge exemplaren uit het hakhout of uit de natuurlijke verjonging gespaard 

te worden om op te groeien als toekomstboom. Indien mogelijk worden deze toe-

komstbomen opgesnoeid tot een takvrije rechte stam van 6 tot 8m hoogte.  

 

4.7 Brandpreventie 

Omwille van het geringe brandgevaar worden er geen speciale brandpreventie rege-

lingen getroffen. 

Het jeugdverblijf voldoet aan de wettelijke eisen van brandpreventie. Voor het ma-

ken van kampvuren zijn de nodige regels voorzien in het huisreglement. 

 

4.8 Open plekken 

Binnen het bestand 1b bevindt zicht een poel, een speelweide, een kampvuurplaats 

en enkele kleine kampeerterreinen. De functie van de open ruimten in dit bestand 

is louter recreatief zodat deze hier niet verder beschreven worden. 

Op termijn kunnen aan dit beheerplan de open kampeerterreinen rondom het bos 

toegevoegd worden. Momenteel worden voor deze terreinen een inrichtingsplan en 

beheerrichtlijnen opgemaakt door het Jeugdverblijf i.s.m. het Regionaal Landschap 

Houtland vzw. Hierbij wordt rekening gehouden met de principes van natuurgericht 

beheer. Mogelijk wordt een deel van deze terreinen bebost. 

 

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 

Langs het grote speelveld (noordzijde) in bestand 1b wordt een bosrand aangeplant 

met inheemse soorten. Dit zal gebeuren samen met de aanplant van 2e, zodat hier-

voor een herbebossingsubsidie kan worden aangevraagd. 

In de kampeerweiden rondom het bos worden houtkanten en vogelbosjes aangelegd 

i.s.m. het Regionaal Landschap Houtland. Bosrandontwikkeling gebeurt dus voor-

namelijk langs de buitenzijde van het bos waardoor geen kernbos dient opgeofferd 

te worden.  

 



 

 

Beheerplan domein „Hopper Jeugdverblijf Merkenveld‟                                          55 

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flo-

ra en fauna 

Bestand 2g wordt niet opengesteld als speelzone. Eventueel zal dit met een eenvou-

dig paneel worden aangeduid. Extra sensibiliseren hiervoor bij de groepen is wense-

lijk. 

 

De Stengelloze Sleutelbloem komt voor in de bestanden 1a, 1b, 2b, 2d en 2g. Deze 

wordt samen met de rest van de voorjaarsbloeiers maximaal beschermd en opge-

volgd. Onder meer volgende acties worden hiervoor ondernomen: 

- In cyclussen van 4 jaar wordt een omheining geplaatst rond de meest waar-

devolle bestanden zodat de voorjaarsflora en struiklaag kan herstellen (zie 

4.4). 

- Bij exploitatie zullen stroken met voorjaarsbloeiers vrijwaard worden van be-

treding met machines (zie 4.6). 

- Soorten die de voorjaarsflora bedreigen zoals Rododendron, Am. vogelkers en 

Am. eik worden in deze zones bestreden. (zie 4.2 en 4.4).  

 

4.11 Dood hout en oude bomen 

In alle bestanden behalve in 2g wordt alle staand dood hout verwijderd omwille van 

de veiligheid van de spelende jeugd.  

 

Er wordt geen dood hout verwijderd uit het bestand 2g omwille van de natuurfunc-

tie. 

 

Bij beheerwerken worden de kruinen niet opgeruimd, veel van dit dood hout fun-

geert als brandhout voor de kampeerders. 

 

Enkele zware stammen kunnen blijven liggen als spelelement. 

 

Minstens alle inheemse bomen kunnen verder oud worden. Er worden geen eind-

kappen voorzien in de inheemse bestanden. Gevaarlijke bomen worden wel verwij-

derd. 
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4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de toe-

gankelijkheid 

Een overzicht van de recreatieve routes en bospaden doorheen het domein wordt 

weergegeven op de betreffende kaart 10 in bijlage. 

 

Alle bestanden, behalve 2g, zijn vrij toegankelijk als speelzones. Alle paden zijn toe-

gankelijk voor wandelaars. De fietspaden in het  bos zijn specifiek aangeduid. 

 

In bestand 1a is een parking voorzien langs de Merkenveldweg. 

 

Voor de kampeerders is een sanitaire blok en kampvuurplaats voorzien in bestand 

1b. In dit bestand (en alleen hier) zijn enkele kleine open plekken waar ook effectief 

gekampeerd mag worden.  

 

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht 

Jacht wordt niet uitgeoefend in het jeugdverblijf Merkenveld. 

 

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de vis-

serij 

Er zijn geen bevisbare wateren in het jeugdverblijf Merkenveld 

4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik 

niet-houtige bosproducten 

Er worden geen niet-houtige bosproducten geoogst. Het verzamelen van afgevallen 

bladeren en boomvruchten (kastanjes, eikels, hazelnoten,…) door de recreanten 

voor eigen gebruik is toegestaan. 

 

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuur-

historische elementen 

In een aantal bestanden (2a, 2b, 2d, 2h en 2i) wordt het historische middelhout- of 

hakhoutbeheer verder gezet. Het drevenpatroon wordt behouden en verjongd indien 

nodig. 
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4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de mili-

eubeschermende functie 

Er dienen geen specifieke maatregelen genomen te worden om de milieubescher-

mende functie in stand te houden. Aangezien geen bijkomende permanente open 

plekken worden voorzien kan het bos zijn schermfunctie behouden. 

 

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de we-

tenschappelijke functie 

Indien er een relevante vraag komt naar een wetenschappelijk onderzoek dan zal de 

bosbeheerder hieraan zijn medewerking verlenen. 

 

4.19 Werken die de biotische en abiotische toestand 

van het bos wijzigen 

Bestaande grachten worden onderhouden voor zover dit nodig is om de toeganke-

lijkheid te verzekeren en de afwatering voor de buurt te garanderen. 

 

4.20 Planning van de beheerwerken 

Een gedetailleerd overzicht van de beheerwerken wordt weergegeven in de kaprege-

ling (zie 4.5) en in de bestandsfiches. 
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4.21 Beheermaatregelen m.b.t. de dreven 

Dreef 1 

Situering  

Locatie:  Bruggeweg 

Breedte:  7,35 m 

Lengte:  355 m 

Toestand:  verhard 

Toegankelijkheid: zonder kruidopslag, gemakkelijk bewandel- en befietsbaar, be-

rijdbaar met wagen maar niet toegestaan (slagboom), niet be-

rijdbaar met vrachtwagen wegens enkele Beuken die de dreef te 

smal maken  

Aanwezigheid sloot: neen 

 

Beschrijving van het bomenbestand 

Boomsoort:  beuk 

Leeftijd:  141-160 jaar 

Plantafstand:   10 m 

Stamomtrek:  280 cm 

 

Beheer 

Deze bomen zijn van monumentale waarde door hun grote stamomtrek. Momenteel 

zijn er geen beheermaatregelen gepland. Bij dunning van de aangrenzende bestan-

den (2F, 2E, 2C en 2H) dient voldoende groeiruimte voor de dreefbomen voorzien te 

worden. Bij alle exploitaties en werkzaamheden dienen de nodige voorzorgen geno-

men te worden om beschadigingen te vermijden.  
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Dreef 2 

Situering 

Locatie:  verlengde van dreef 1 (Bruggeweg) 

Breedte:  7 m 

Lengte:  235 m 

Toestand:  verhard 

Toegankelijkheid:  zonder kruidopslag, gemakkelijk bewandel- en befietsbaar, be-

rijdbaar met wagen  

Aanwezigheid sloot: neen 

Beschrijving van het bomenbestand 

Boomsoort:   beuk 

Leeftijd:  121-140 jaar 

Plantafstand:  8 m – dubbele rij 

Stamomtrek:  175 cm 

 

Beheer 

De dreef is aan verjonging toe aangezien regelmatig bomen afsterven en/of omwaai-

en. De dreef wordt in 2014 gekapt en heraangeplant met beuk. 

Voor advies en subsidie voor heraanplant kan er contact opgenomen worden met de 

bosgroep, ANB of Regionaal landschap Houtland. 

 

Dreef 3 

Situering 

Locatie:  Klaverdreef 

Breedte:  3,50 m 

Lengte:  240 m 

Toestand:  vlak 

Toegankelijkheid: zonder kruidopslag, gemakkelijk bewandel- en befietsbaar, be-

rijdbaar met wagen  

Aanwezigheid sloot: neen 

Beschrijving van het bomenbestand 

Boomsoort:   beuk 

Leeftijd:  41-60 jaar 

Plantafstand:  7 m 

Stamomtrek:  110 cm 

 

Beheer 

Er zijn de komende 20 jaar geen beheermaatregelen voorzien. 
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5 Bijlagen 

5.1 Praktische richtlijnen voor de beheerders 

Het beheerplan geldt voor 20 jaar. Alle in dit plan opgenoemde beheerwerken kun-

nen in deze periode uitgevoerd worden zonder dat een bijkomende vergunning of 

kapmachtiging aangevraagd moet worden. De dunningen in het gedeelte van Toe-

risme Vlaanderen worden aangeduid door het Agentschap voor Natuur en Bos 

(ANB) omdat het een openbare boseigenaar betreft. Het hout kan ook door ANB 

worden verkocht volgens de richtlijnen voor openbare houtverkopen. Bij de aanvang 

van elk kapjaar dient het ANB tijdig te worden gecontacteerd voor de opmaak van 

de planning. Dunningen in de delen van Scouts en Gidsen Vlaanderen (bestand 1a 

en 1b) kunnen via de Bosgroep of door de groenploeg zelf worden aangeduid en uit-

gevoerd. Indien de beheerders hulp van de Bosgroep wensen, dienen deze zelf hier-

mee contact op te nemen (contactgegevens zie 1.4.1). Hakhout kan na aanduiding 

worden afgezet door de vrijwillige groenploeg en dienen voor eigen gebruik. Indien 

wenselijk kan het hakhout op stam verkocht worden door ANB of door de bosgroep. 

 

De Vlaamse overheid voorziet onder meer subsidies voor herbeplanting, beheer van 

open plekken en inheemse bestanden en openstelling van bospaden en speelzones. 

(zie 4.23) Voor verder advies en de aanvraagformulieren kan er contact worden op-

genomen met ANB of met de bosgroep. 

 

Na goedkeuring door het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen wijzigingen of 

aanvullingen aan dit beheerplan steeds worden toegevoegd. Hiervoor dient u vooraf 

contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos of met de vzw Bos-

groep Houtland. Ook indien u werken wenst uit te voeren die niet vermeld zijn in 

het beheerplan of indien u wenst af te wijken van bepalingen uit het beheerplan, is 

het aangewezen om één van deze instanties te contacteren. 

 

Voor een aantal werken zoals dunningen zijn data vooropgesteld in de kaptabellen 

van het beheerplan en in de bestandsfiches. Deze moeten beschouwd worden als 

richtdata. Door onvoorspelbare omstandigheden is het mogelijk dat u de geplande 

werken enkele jaren voor of na de richtdatum zal uitvoeren. Afwijkingen van 1 tot 2 

jaar zijn normaal. Bij grotere afwijkingen dient u de boswachter (Agentschap voor 

Natuur en Bos) te contacteren. 

 

Indien het Agentschap voor Natuur en Bos oordeelt dat het beheerplan onvoldoende 

nageleefd wordt, dan kunnen de voordelen die hieraan gekoppeld zijn voor eige-

naars (o.a. subsidie ecologische bosfunctie, vrijstelling van successierechten) gean-

nuleerd worden.   
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5.2 Aan te vragen subsidies m.b.t. het Bosdecreet 

Subsidie voor opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan 

De subsidie voor een gezamenlijk beheerplan met 2 tot 3 eigenaars bedraagt 220 

euro/ha. De opgenomen oppervlakte in dit plan is 14,88 ha. Bijgevolg kan een sub-

sidie van 3.273,60 euro aangevraagd worden. 

 

Subsidie ecologische bosfunctie 

Deze subsidie wordt jaarlijks uitbetaald en geldt voor bestanden groter dan 0.5 ha 

en met minstens 90% inheemse boomsoorten. In bijgevoegde tabel (volgende blz.) 

wordt het jaarlijkse verloop van deze subsidie voorspeld. 

 

Subsidie voor (her-)bebossing 

Na de kaalkap van bestand 2e dient deze subsidie te worden aangevraagd voor de 

herbeplanting. Het bedrag is afhankelijk van de boomsoortkeuze en de eventuele 

aanleg van een nevenetage, onderetage en/of bosrand. Voor een bosrand is het be-

stand echter weinig geschikt gezien de ligging omsloten door bossen en een dreef. 

 

Subsidie voor speelzone en openstelling van bospaden 

Deze subsidie kan worden aangevraagd voor de eigendommen van het jeugdverblijf 

maar geldt niet voor de delen van Toerisme Vlaanderen (openbare eigenaar). Het be-

treft 5,56ha waarvoor de maximale subsidie 834,00 euro bedraagt (556,00 euro 

speelbos en 278,00 euro toegankelijke paden). 
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Nr. Opp. 
(ha) 

Eigenaar Inh. 
2006 

Inh. 
2028 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1a 2,45 SGV neen neen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1b 3,11 SGV neen ja 0,00 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 

2a 1,29 TV ja ja 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 

2b 0,99 TV ja ja 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 

2c 1,06 TV neen neen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2d 0,69 TV neen ja 0,00 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 

2e 0,51 TV neen ja 0,00 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 

2f 0,69 TV neen ja 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 

2g 0,94 TV ja ja 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 

2h 2,40 TV neen neen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2i 0,75 TV neen neen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     196,00 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 411,50 

 

 

Tabel – Overzicht jaarlijkse subsidie voor de ecologische bosfunctie (in euro) 

De subsidie bedraagt 50 euro/ha en wordt uitgereikt zodra een bestand van minimaal 0,50 ha minstens 90% inheemse soorten, geme-

ten volgens grondvlak, bevat. (Kolom “Inh.2006” = alle bestanden die inheems zijn bij de opmaak van de inventaris; Kolom “Inh. 2028” 

= alle bestanden de na afloop van de termijn van dit beheerplan inheems zullen zijn) 
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5.3 Verslag van de publieke consultatie 

Om het brede publiek in kennis te stellen van dit beheerplan en om hen de kans te 

geven om opmerkingen en/of bezwaren te formuleren werd een openbare consulta-

tieronde georganiseerd in de periode van 1 tot 31 maart 2009. 

 

Het onderstaande bericht werd hiertoe gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad 

van Zedelgem en via de informatiekanalen van het jeugdverblijf. Via een geleide 

wandeling werd het beheerplan ook voorgesteld op 14 maart 2009. 

 
Bekendmaking publieke consultatieronde bosbeheerplan Hopper jeugdverblijf Merkenveld 

 

De vzw Bosgroep Houtland wenst samen met het Hopper jeugdverblijf Merkenveld van vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen mee 

te delen dat het ontwerpbosbeheerplan voor het domein van het jeugdverblijf te Merkenveld, in overeenstemming met het Be-

sluit van de Vlaamse Regering betreffende de beheerplannen van bossen van 27 juni 2003, voor publieke consultatie ter inzage 

ligt. 

 

Dit plan tekent de krijtlijnen uit over hoe de volgende 20 jaar de bossen van het domein zullen beheerd worden volgens de wet-

telijk vastgelegde criteria voor duurzaam bosbeheer van de Vlaamse overheid. Het bos behoudt in de eerste plaats zijn functie 

als grootste speelbos uit de streek. Het bos is echter ook een leefgebied voor dieren en planten en een leverancier van hout. 

Het beheerplan beschrijft hoe al deze functies de komende jaren uitgeoefend en versterkt zullen worden zonder de toekomst 

van het bos op lange termijn in gevaar te brengen.  

Belangrijke aandachtspunten in het beheerplan zijn onder andere het regelmatig herstellen van de meest betreden zones, het 

vergroten van het aandeel inheemse boomsoorten, het beschermen van de vele voorjaarsbloeiers waaronder de zeldzame 

Stengelloze sleutelbloem en het vergroten van de variatie in het bos om dit aantrekkelijker te maken voor zowel spelende kinde-

ren als dieren en planten. Om al deze doelstellingen te bereiken zullen er de komende jaren heel wat kap- en beplantingswer-

ken uitgevoerd worden. Ondanks deze werken is het op de meeste plaatsen wel de bedoeling om de bomen zo oud en dik mo-

gelijk te laten worden en hun natuurlijke leeftijd te laten bereiken.  

 

Het ontwerpbeheerplan is gedurende de periode van 1 tot 31 maart 2009 ter inzage van het publiek bij: 

- de Bosgroep Houtland vzw, Streekhuis Kasteel Tillegem, Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels, tussen 8u30 en 
12u30 of anders op afspraak via 050/40.70.23.   

- het onthaal van het Hopper jeugdverblijf Merkenveld, Merkenveldweg 15, 8210 Zedelgem tijdens de kantooruren (tel. 
050/27.76.98).  

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan vzw Bosgroep Houtland, Streekhuis Tillegem, Tille-

gemstraat 81, 8200 Sint-Michiels (Bosgroephoutland@west-vlaanderen.be) worden gericht.  

  
Het bosbeheerplan wordt voorgesteld via een geleide wandeling op zaterdag 14 maart. Afspraak om 9u30 aan de grote refter 
van Hopper Jeugdverblijf Merkenveld, Merkenveldweg 15. De refter bevindt zich bij de gebouwen, zo’n 50 meter achter de par-
king. Het einde is voorzien omstreeks 11u30. 

 

Naar aanleiding van deze consultatie werden geen schriftelijke opmerkingen of be-

zwaren ingediend. Bijgevolg werden geen verdere wijzigingen aangebracht. 
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5.4 Bestandsfiches 

  

In de volgende bestandsfiches is een samenvatting van elk bestand af te lezen. Deze 

zijn aanvullend bij de kapregeling. De opdrachten die in de kapregeling te vinden 

zijn, worden in de fiches onder het luik “beheermaatregelen” gespecificeerd. 
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1A - BESTANDSKAART - 1A 

BESTANDSBESCHRIJVING 

Standplaatstypering 

Bodemtype: vochtig zand Reliëf: vlak 

Hydrologie: geen beken / geen bronnen / gracht  Opp.: 2,45 ha 

Bestandstypering 

1. Boomlaag 

Samenstelling: zomereik, tamme kastanje +  groep (0.35 ha)  met groot aandeel naaldhout 

(Lork, Douglas)    Menging: stamsgewijs 

Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loof  + Naald  Leeftijd:ongelijkjarig 

Stamtal/ha: 547 Bestandsvoorraad: 114 m³ Grondvlak: 21,1 m² 

Gemid. omtrek: 128,1 cm Hdom:29,3 m % inheemse soorten: 46% 

Sluitingsgraad: 50-75% Vitaliteit: goed Kwaliteit:matig 

2. Struiklaag 

Samenstelling: rododendron,berk, tamme kastanje, esdoorn Bedekkinggraad: 90% 

3. Verjonging 

Soorten: rododendron,esdoorn Stamtal/ha: 755 Potenties: / 

Vegetatietypering (voorjaarsinventaris) 

Bedekkinggraad: 25-50% 

Dominante soorten (>10% bedekking):  

Weinig voorkomende soorten (< 10% bedekking): braam, stengelloze sleutelbloem, kamper-

foelie, bosanemoon, robertskruid, speenkruid, valse salie, geel nagelkruid, bosviooltje, 

hondsdraf, paardebloem, wilgenroosje, bosanedoorn en brandnetel. 

Bijzondere biotopen 

Dood hout: staand: 31 m³/ha 

 liggend: dun <5 stuks/ha dik:geen 

Voorbehouden bomen: geen 

Open plekken: geen Bosranden: geen 

Zeldzame boom-/struiksoorten: geen Andere:  
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BEHEERDOELSTELLINGEN 

Hoofdfunctie: speelbos 1e Nevenfunctie(s):  scherm voor gebouwen 

Economische functie  

- Gewenste boomsoortenverdeling: bij dunningen inheemse soorten bevoordelen 

-Gewenste bedrijfsvorm: Hooghout 

- Info i.v.m. dunningen (dunningstype, kapkwantum, omloop, toekomstbomen,…): Hoog-

dunning, ev. zuivering in jonge gedeelten, omlooptijd 8 jaar, jonge bestanden pas dunnen 

vanaf 6m takvrije stam 

- Info i.v.m. exploitatie (uitsleeppistes, houtsortimenten, …): toegankelijk via Hoge dreef en 

Merkenveldweg, hout jongere gedeelten verkoopbaar via brandhoutcircuit, naaldbomen sa-

men dunnen met bestand 2c 

- Bosverjonging/bosomvorming: geen verdere verjonging (NV en /of KV) van Amerikaanse eik 

meer tolereren 

- Jacht: geen 

Ecologische functie 

- Bestrijden agressieve exoten: verjonging Am. eik, Am. vogelkers, Rododendron:facultatief 

- Inheemse soorten: % inheems in 2028 = 51-70%                   >90% inheems vanaf: na 2028  

- Dood hout: staand dood hout wordt verwijderd 

- Bescherming via tijdelijke afrastering: facultatief 

- Bijzondere biotopen:   

- Voorbehouden bomen:  

Sociaal-educatieve functie: toegankelijke wandelpaden doorheen en rond het be-

stand, speelbos 

Cultuurhistorische functie: kapel in bestand 

BEHEERWERKEN 

Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

2010 Facultatieve hoogdunning  

2014 Hoogdunning  Sterk dunnen in groep naaldhout (kapkw.ca 70 

m³/ha - achterstallig)  

Dunnen in jongere gedeelten indien 6m takvrij, 

eerst toekomstbomen aanduiden 

2014-

2018 

Bestrijden Am. vogelkers 

Facultatief bestrijden Rodo-

dendron 

 

2018 Facultatieve hoogdunning  

 

In jonge bomen bij gebouwen, vanaf 6 m vrije 

stam, eerst toekomstbomen aanduiden  

2022 Hoogdunning kapkw: ca 40 m³/ha 

2026 Facultatieve hoogdunning  
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1B - BESTANDSKAART - 1B 

BESTANDSBESCHRIJVING 

Standplaatstypering 

Bodemtype:  natte klei (80%) en vochtig zand (20%, NW-

zijde) 

Reliëf: vlak 

Hydrologie: Kerkebeek / speelvijver  Opp.: 3,11 ha 

Bestandstypering 

1. Boomlaag 

Samenstelling: esdoorn, berk, zomereik, tamme kastanje + groep zwarte els (0.4 ha) (ca. 20 

jaar) + kleine groepen recent geplante Beuk en Zomereik in noordzijde bestand 

Menging: stamsgewijs 

Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loof  Leeftijd: ongelijkjarig 

Stamtal/ha: 281 Bestandsvoorraad: 8 1m³ Grondvlak: 11,7 m² 

Gemid. omtrek: 56,3 cm Hdom: 18,7 m % inheemse soorten: 73% 

Sluitingsgraad: 25-50% Vitaliteit: goed Kwaliteit: matig (zw. els: 

goed) 

2. Struiklaag 

Samenstellingzwarte els, esdoorn, beuk, vlier Bedekkinggraad: 30% 

3. Verjonging 

Soorten: rododendron, es-

doorn, hulst 

Stamtal/ha: 5156 Potenties: / 

Vegetatietypering (voorjaarsinventaris) 

Bedekkinggraad:50-75% 

Dominante soorten (>10% bedekking):  

Weinig voorkomende soorten (< 10% bedekking): pinksterbloem, stengelloze sleutelbloem, 

bosanemoon, speenkruid, geel nagelkruid, kleine veldkers, hondsdraf, paardebloem en wil-

genroosje 

Bijzondere biotopen 

Dood hout: staand: geen  

 liggend: dun 5-100 stuks/ha dik: geen 

Voorbehouden bomen: geen 

Open plekken: ca. 0.5 ha, speel- en kampeer 

weide + vijver + kampvuurplaats 

Bosranden: potenties langs grens bestanden 

1c en 2j en langs kampeerweide 

Zeldzame boom-/struiksoorten: geen Andere:  
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BEHEERDOELSTELLINGEN 

Hoofdfunctie: Recreatie (ook kamperen) 1ste Nevenfunctie(s): Schermbos 

Economische functie  

- Gewenste boomsoortenverdeling: % inheemse soorten behouden en ev. verhogen door be-

voordeling gunningen 

-Gewenste bedrijfsvorm: Hooghout (ook voor groep Zwarte els dus niet afzetten) 

- Info i.v.m. dunningen (dunningstype, kapkwantum, omloop, toekomstbomen,…): Hoog-

dunning in groep zwarte elzen,  omloop 8 jaar, geen economische bosbouw in rest van be-

stand, eventueel wel dunning in functie van recreatief interessante toekomstbomen 

- Info i.v.m. exploitatie (uitsleeppistes, houtsortimenten, …): toegankelijk via Hoge dreef, 

hout verkoopbaar via brandhoutcircuit, geen tractoren toegestaan in de strook langs de beek 

- Bosverjonging/bosomvorming: / 

- Jacht: geen 

Ecologische functie 

- Bestrijden agressieve exoten: Am.vogelkers, Rododendron 

- Inheemse soorten: % inheems in 2028 = >90%                   >90% inheems vanaf: 2010  

- Dood hout: staand dood hout wordt verwijderd 

- Bescherming via tijdelijke afrastering: facultatief 

- Bijzondere biotopen:  bosranden bevorderen door dunning langs randen, bosrand planten 

langs grote kampeerweide   

- Voorbehouden bomen:  

Sociaal-educatieve functie: toegankelijke wandelpaden rond het bestand, speel-

bos, kampeerterrein, kampvuurplaats 

Cultuurhistorische functie 

BEHEERWERKEN 

Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

2009-

2013 

Bestrijden Am. vogelkers + Ro-

dodendron 

Gaten ev. opvullen met Hazelaar, Esdoorn, Lijs-

terbes, 

2010 Hoogdunning zwarte elzen 

Aanplant bosrand speelweide 

Bij voorkeur eerst toekomstbomen aanduiden 

Hazelaar, Lijsterbes, Spork, Gelderse roos,… 

2014 Facultatieve hoogdunning   

2018 Hoogdunning + eerste dunningen aangeplante Beuken en Zo-

mereiken in noordzijde bestand 

2022 Facultatieve hoogdunning   

2026 Hoogdunning  
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2A - BESTANDSKAART -2A 

BESTANDSBESCHRIJVING 

Standplaatstypering 

Bodemtype vochtig tot nat zand  Reliëf: vlak 

Hydrologie: zijtak van Kerkebeek   Opp.: 1,29 ha 

Bestandstypering 

1. Boomlaag 

Samenstelling: Zomereik (Lork) (Douglas) (veel Lork in proefvlak maar niet representatief 

voor  bestand)   Menging: Groepsgewijs 

Bedrijfsvorm: middelhout Bestandstype: Loof 58%+ Naald 

42% 

Leeftijd:ongelijkjarig 

Stamtal/ha: 540 Bestandsvoorraad: 306 m³/ha Grondvlak: 27,2 m² 

Gemid. omtrek: 61,9 cm Hdom: 26,3 m % inheemse soorten: > 

90%  

Sluitingsgraad: >75% Vitaliteit: goed Kwaliteit:goed 

2. Struiklaag 

Samenstelling: esdoorn, rododendron Bedekkinggraad: 20% 

3. Verjonging 

Soorten: esdoorn Stamtal/ha: 314 Potenties: / 

Vegetatietypering (voorjaarsinventaris) 

Bedekkinggraad:<25% 

Dominante soorten (>10% bedekking):  

Weinig voorkomende soorten (< 10% bedekking): mos, dubbelloofvaren, Wijfjesvaren en sa-

lomonszegel 

Bijzondere biotopen 

Dood hout: staand: geen  

 liggend: dun 5-100, dik 1-10 stuks/ha 

Voorbehouden bomen: geen 

Open plekken: geen  Bosranden: geen 

Zeldzame boom-/struiksoorten: geen Andere:  
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BEHEERDOELSTELLINGEN 

Hoofdfunctie:  Speelbos 1e Nevenfunctie(s): productie  

Economische functie 

- Gewenste boomsoortenverdeling: % zomereik en esdoorn verhogen door bevoordeling bij 

dunningen 

-Gewenste bedrijfsvorm: Middelhout 

- Info i.v.m. dunningen (dunningstype, kapkwantum, omloop, toekomstbomen,…): Hoog-

dunning, omloop 12 jaar, streven naar kwaliteitseik en Lork, hakhout is gedegradeerd en 

herstel wordt nagestreefd . Hakhout langs de beek, omlooptijd:12 jaar 

- Info i.v.m. exploitatie (uitsleeppistes, houtsortimenten, …): toegankelijk via Hoge dreef, 

vooraleer grote bomen weg te halen eerst hakhout afzetten 

- Bosverjonging/bosomvorming: herstel van middelhout  

- Jacht: geen 

Ecologische functie 

- Bestrijden agressieve exoten: Am.vogelkers en Am. eik, Rododendron facultatief 

- Inheemse soorten: % inheems in 2028 = >90%                   >90% inheems vanaf: inventaris  

- Bescherming via tijdelijke afrastering: nodig gezien de intense betreding en de afwezigheid 

van een onderetage 

- Dood hout: staand dood hout wordt verwijderd, bomen met bliksemschade behouden als 

educatief element 

Bijzondere biotopen:    Voorbehouden bomen: 

Sociaal-educatieve functie: toegang op wandelpaden, speelbos, bomen met blik-

semschade behouden 

Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 

Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

2009-2013 Bestrijden Am. vogelkers  

2014 Hoogdunning + hakhoutkap hakhout (vnl. langs de beek) eerst afzetten 

aandacht voor herstel middelhout 

2014-2018 Tijdelijke afrastering  

2014-2018 Fac. bestrijden rododendron   

2026 Hoogdunning + hakhoutkap hakhout (vnl. langs de beek) eerst afzetten 

aandacht voor herstel middelhout 

2026-2030 Tijdelijke afrastering  
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2B - BESTANDSKAART -2B 

BESTANDSBESCHRIJVING 

Standplaatstypering 

Bodemtype vochtig zand  Reliëf: vlak 

Hydrologie: Kerkebeek + zijtak   Opp.: 0,99 ha 

Bestandstypering 

1. Boomlaag 

Samenstelling: Es met beperkt Zomereik, Am. eik             Menging: homogeen 

Bedrijfsvorm: middelhout Bestandstype: Loof  Plantjaar: 1931-1950 

Stamtal/ha: 236 Bestandsvoorraad: 29 1m³/ha Grondvlak: 25,5 m² 

Gemid. omtrek: 124,5 cm Hoogte: 25,4 m % inheemse soorten: 91% 

Sluitingsgraad:>75%  Vitaliteit: goed Kwaliteit:goed 

2. Struiklaag 

Samenstelling: geen, wel 100% bedekking met hakhout van 

Esdoorn 

Bedekkinggraad: / 

3. Verjonging 

Soorten: geen Stamtal/ha:  Potenties: / 

Vegetatietypering (voorjaarsinventaris) 

Bedekkinggraad:25-50% 

Dominante soorten (>10% bedekking):  

Weinig voorkomende soorten (< 10% bedekking): pinksterbloem, stengelloze sleutelbloem, 

bosanemoon, speenkruid, geel nagelkruid, bosviooltje, hondsdraf, paardebloem, kleefkruid 

Bijzondere biotopen 

Dood hout: staand: geen  

 liggend: dun > 100 stuks/ha 

Voorbehouden bomen: geen 

Open plekken: geen  Bosranden: geen 

Zeldzame boom-/struiksoorten: geen Andere:  
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BEHEERDOELSTELLINGEN 

Hoofdfunctie:  Speelbos 1e Nevenfunctie(s): natuur 

Economische functie  

- Gewenste boomsoortenverdeling: huidige toestand behouden 

-Gewenste bedrijfsvorm: Middelhout 

- Info i.v.m. dunningen (dunningstype, kapkwantum, omloop, toekomstbomen,…): Hoog-

dunning, omloop 12 jaar, streven naar kwaliteitses en eik, middelhoutbeheer  in stand hou-

den door voldoende kapkwantum in hooghout, omloop hakhout: 12 jaar 

- Info i.v.m. exploitatie (uitsleeppistes, houtsortimenten, …):  toegankelijkheid voor zware 

machines beperken, geen machines in strook langs de beek, vooraleer grote bomen weg te 

halen eerst hakhout afzetten, hakhout via brandhoutcircuit 

- Bosverjonging/bosomvorming: geen  

- Jacht: geen 

Ecologische functie 

- Bestrijden agressieve exoten: Am.vogelkers, Am. eik en Rododendron  

- Inheemse soorten: % inheems in 2028 = >90%                   >90% inheems vanaf: inventaris  

- Bescherming via tijdelijke afrastering: nodig voor herstel hakhout en kruidlaag 

- Dood hout: staand dood hout wordt verwijderd 

Bijzondere biotopen:   middelhout, voorjaars-

flora 

Voorbehouden bomen: 

Sociaal-educatieve functie: toegang op wandelpaden, speelbos 

Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 

Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

(2006) (Hakhoutkap)  

Tot 2010 Tijdelijke afrastering  

2009-2013 Bestrijden Am. vogelkers + Rododendron  

2018 Hoogdunning + Hakhoutkap  Eventueel uitvoeren in 2 delen 

gespreid over vier jaar 

2018-2022 Tijdelijke afrastering  
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2C - BESTANDSKAART – 2C 

BESTANDSBESCHRIJVING 

Standplaatstypering 

Bodemtype: vochtig zand Reliëf: vlak 

Hydrologie: geen beken / geen bronnen   Opp.: 1,06 ha 

Bestandstypering 

1. Boomlaag 

Samenstelling: lork, Douglasspar, Berk          Menging: stamsgewijs 

Bedrijfsvorm:ongelijkjarig 

hooghout 

Bestandstype: Naaldhout Leeftijd:ongelijkjarig 

Stamtal/ha: 874 Bestandsvoorraad: 564 m³ Grondvlak: 49,9 m² 

Gemid. omtrek: 90,5 cm Hdom:26,0 m % inheemse soorten: 4% 

Sluitingsgraad: >75% Vitaliteit: goed Kwaliteit:goed 

2. Struiklaag 

Samenstelling: (Rhododendron) + groep hakhout langs Bruggeweg Bedekkinggraad:/ 

3. Verjonging 

Soorten:/ Stamtal/ha: / Potenties: / 

Vegetatietypering (voorjaarsinventaris) 

Bedekkinggraad: <25% 

Dominante soorten (>10% bedekking):  

Weinig voorkomende soorten (< 10% bedekking): braam 

Bijzondere biotopen 

Dood hout: staand: geen 

 liggend: dun <5 stuks/ha dik:geen 

Voorbehouden bomen: geen 

Open plekken: geen Bosranden: geen 

Zeldzame boom-/struiksoorten: geen Andere:  
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BEHEERDOELSTELLINGEN 

Hoofdfunctie: speelbos 1e Nevenfunctie(s): productie 

Economische functie: gemengd hooghout  

- Gewenste boomsoortenverdeling: Naaldhout behouden, aandeel Berk laten toenemen door 

deze te bevoordelen bij dunningen 

-Gewenste bedrijfsvorm: Hooghout 

- Info i.v.m. dunningen (dunningstype, kapkwantum, omloop, toekomstbomen,…): Hoog-

dunning met bevoordelen van Berk, omloop 8 jaar; ev. facultatieve dunning om de 4 jaar, 

houtvoorraad mag dalen door minimum kapkwantum van ca. 70 m³/8 jaar. Samen dunnen 

met naaldhout 1A   

- Info i.v.m. exploitatie (uitsleeppistes, houtsortimenten, …): hout uithalen via Bruggeweg, in 

bestand kunnen  uitrijpistes voorzien worden, Berk en fijne afmetingen in brandhoutloten 

samen met deel hakhout in het bestand langs de Bruggeweg  

- Bosverjonging/bosomvorming: hooghout bedrijfsvorm behouden, aandeel Berk en eventu-

eel andere inheemse soorten laten toenemen 

- Jacht: geen 

 

 

Ecologische functie 

- Bestrijden agressieve exoten: Am. vogelkers, facultatief: Rododendron  

- Inheemse soorten: % inheems in 2028 = 31-50%                >90% inheems vanaf: na 2028 

- Bescherming via tijdelijke afrastering: geen 

- Dood hout: staand dood hout wordt verwijderd 

- Voorbehouden bomen:  - Bijzondere biotopen 

Sociaal-educatieve functie: toegankelijke paden rond het bestand, speelbos 

Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 

Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

2010 Facultatieve hoogdunning  

2014-

2018 

Bestrijden Am. vogelkers (fa-

cultatief Rododendron) 

 

2014 Hoogdunning + afzetten hak-

hout Bruggeweg  

 

Mooie Berken sparen en vrijzetten 

2018 Facultatieve hoogdunning  

2022 Hoogdunning + afzetten hak-

hout Bruggeweg  

Bevoordelen inheemse soorten (Berk, Zomereik, 

Beuk,…) 

2026 Facultatieve hoogdunning  
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2D - BESTANDSKAART – 2D 

BESTANDSBESCHRIJVING 

Standplaatstypering 

Bodemtype: vochtig zand Reliëf: vlak 

Hydrologie: Kerkebeek / geen bronnen   Opp.: 0,69 ha 

Bestandstypering 

1. Boomlaag 

Samenstelling: zomereik, berk, A. eik, tamme kastanje en Douglasspar 

Menging: stamsgewijs 

Bedrijfsvorm:hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd:ongelijkjarig 

Stamtal/ha: 526 Bestandsvoorraad: 414 m³ Grondvlak: 35,6 m² 

Gemid. omtrek: 69,2 cm Hdom:28,0 m % inheemse soorten: 86% 

Sluitingsgraad: >75% Vitaliteit: goed Kwaliteit:goed 

2. Struiklaag 

Samenstelling: rododendron Bedekkinggraad:50% 

3. Verjonging 

Soorten:rododendron Stamtal/ha: 554 Potenties: / 

Vegetatietypering (voorjaarsinventaris) 

Bedekkinggraad:  

Dominante soorten (>10% bedekking):  

Weinig voorkomende soorten (< 10% bedekking): pinksterbloem, kamperfoelie, bosanemoon, 

robertskruid, speenkruid, geel nagelkruid, hondsdraf, paardebloem, kleefkruid en look-

zonder-look 

Bijzondere biotopen 

Dood hout: staand: 2,7 m³/ha 

 liggend: dun 5-100 stuks/ha dik:geen 

Voorbehouden bomen: geen 

Open plekken: geen Bosranden: geen 

Zeldzame boom-/struiksoorten: geen Andere:  
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BEHEERDOELSTELLINGEN 

Hoofdfunctie: speelbos 1e Nevenfunctie(s): natuur 

Economische functie :  

- Gewenste boomsoortenverdeling: aandeel exoten verminderen door de kaprijpe Am. eik weg 

te kappen 

-Gewenste bedrijfsvorm: Middelhout 

- Info i.v.m. dunningen (dunningstype, kapkwantum, omloop, toekomstbomen,…): hoogdun-

ning, omlooptijd 8 jaar, versneld kaprijpe Amerikaanse eiken weghalen, hakhout 16 jaar  

- Info i.v.m. exploitatie (uitsleeppistes, houtsortimenten, …): exploitatie goed voorbereiden, 

bomen uithalen langs Bruggeweg of Spinneweg-Kraaiepad, zaaghout, Am; eiken samen ver-

kopen met 2e, geen machines toegestaan in de strook langs de beek  

- Bosverjonging/bosomvorming: na verwijderen van de Am. eiken wordt het bestand > 90% 

inheems, hooghout wordt omgevormd naar middelhout 

- Jacht: geen 

 

Ecologische functie 

- Bestrijden agressieve exoten: Am. vogelkers, Amerikaanse eik en Rododendron 

- Inheemse soorten: % inheems in 2028 = >90%                   >90% inheems vanaf: 2010  

- Bescherming via tijdelijke afrastering: nodig voor herstel hakhout en kruidlaag 

- Dood hout: staand dood hout wordt verwijderd 

- Voorbehouden bomen:  Bijzondere biotopen: voorjaarsflora langs 

Kerkebeek 

Sociaal-educatieve functie: toegankelijke paden rond het bestand, speelbos 

Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 

Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

2009-

2013 

Bestrijden Am. vogelkers + Ro-

dodendron 

Indien nodig ook zaailingen van Am. eik 

2010 Hakhout + hoogdunning hakhout afzetten, hoogdunning + Amerikaanse 

eik kappen samen met bestand 2e 

2010-

2014 

Tijdelijke afrastering  

2018 Hoogdunning In functie van herstel middelhoutstructuur 

2026 Hakhout + hoogdunning hakhout afzetten, hoogdunning  

2026-

2030 

Tijdelijke afrastering  
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2E - BESTANDSKAART -2E 

BESTANDSBESCHRIJVING 

Standplaatstypering 

Bodemtype vochtig zand  Reliëf: vlak 

Hydrologie: geen grachten, geen bronnen   Opp.: 0,51 ha 

Bestandstypering 

1. Boomlaag 

Samenstelling: Am. eik, (Lork), (aantal Zomereiken op rand met 2c) 

Menging: homogeen 

Bedrijfsvorm:ongelijkjarig hoog-

hout 

Bestandstype: Loof  Leeftijd: ongelijkjarig 

Stamtal/ha: 157 Bestandsvoorraad: 322 m³/ha Grondvlak: 27,5 m²/ha 

Gemid. omtrek: 147,3 cm Hdom: 28 m % inheems: <10% 

Sluitingsgraad:>75%  Vitaliteit: goed Kwaliteit:goed 

2. Struiklaag 

Samenstelling: rododendron Bedekkinggraad: 40% 

3. Verjonging 

Soorten: rododendron Stamtal/ha:  2515 Potenties: / 

Vegetatietypering (voorjaarsinventaris) 

Bedekkinggraad:25-50% 

 Dominante soorten braam 

Weinig voorkomende soorten (< 10% bedekking): mos, stekelvaren, look – zonder - look  

Bijzondere biotopen 

Dood hout: staand: geen  

 liggend: dun <5 stuks/ha, dik:geen 

Voorbehouden bomen: geen 

Open plekken: geen  Bosranden: geen 

Zeldzame boom-/struiksoorten: geen Andere:  
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BEHEERDOELSTELLINGEN 

Hoofdfunctie:  Speelbos 1e Nevenfunctie(s): productie 

Economische functie  

- Gewenste boomsoortenverdeling: omvormen naar 100% inheems 

-Gewenste bedrijfsvorm: Hooghout 

- Info i.v.m. dunningen (dunningstype, kapkwantum, omloop, toekomstbomen,…): eindkap 

van Am. eik 

- Info i.v.m. exploitatie (uitsleeppistes, houtsortimenten, …):  via Bruggeweg stammen uitha-

len, samen verkopen met Am. eik van 2d 

- Bosverjonging/bosomvorming: omvorming naar gemengd inheems bos 

- Jacht: geen 

Ecologische functie 

- Bestrijden agressieve exoten: bestrijden Am. vogelkers,  Am. eik, facultatief: rododendron   

- Inheemse soorten: % inheems in 2028 = >90%                   >90% inheems vanaf: 2010  

- Bescherming via tijdelijke afrastering: eerste jaren na de herbeplanting ter bescherming  

van het plantgoed 

- Dood hout: staand dood hout wordt verwijderd 

Bijzondere biotopen:    Voorbehouden bomen: 

 

 

Sociaal-educatieve functie: toegang op wandelpaden, speelbos 

Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 

Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

2010 Eindkap Am. eik samen met hoogdunning 2d, Zomereiken blijven 

2010-2011 Herbeplanting Richtlijnen beplanting zie 4.1. Soorten: Zo-

mereik, Esdoorn, Ratelpopulier, Lijsterbes, Win-

terlinde, Haagbeuk,… 

zie kapre-

geling 

Vrijzetten van de aanplanten Ongewenste soorten verwijderen 

2010-2015 Tijdelijke afrastering  

2014-2018 Bestrijden Am. vogelkers  (fa-

cultatief Rododendron)  

Ook zaailingen Am. eik 
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2F - BESTANDSKAART -2F 

BESTANDSBESCHRIJVING 

Standplaatstypering 

Bodemtype vochtig zand  Reliëf: vlak 

Hydrologie: geen grachten, geen bronnen   Opp.: 0,69 ha 

Bestandstypering 

1. Boomlaag 

Samenstelling: Zomereik, Lork             Menging: stamsgewijs 

Bedrijfsvorm: gelijkjarig hoog-

hout 

Bestandstype: Naald + loof Plantjaar: 1931-1950 

Stamtal/ha: 462 Bestandsvoorraad: 356 ³/ha Grondvlak: 33,9 m²/ha 

Gemid. omtrek: 101,1 cm Hoogte: 23,5 m % inheemse soorten: 39% 

Sluitingsgraad: 50-75%  Vitaliteit: goed Kwaliteit: goed 

2. Struiklaag 

Samenstelling: rododendron Bedekkinggraad: 40% 

3. Verjonging 

Soorten: rododendron Stamtal/ha:  3773 Potenties: / 

Vegetatietypering (voorjaarsinventaris) 

Bedekkinggraad:>25% 

Dominante soorten:  

Weinig voorkomende soorten (< 10% bedekking): stekelvaren 

Bijzondere biotopen 

Dood hout: staand: geen  

 liggend: geen 

Voorbehouden bomen: geen 

Open plekken: geen  Bosranden: geen 

Zeldzame boom-/struiksoorten: geen Andere:  
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BEHEERDOELSTELLINGEN 

Hoofdfunctie:  Speelbos 1e Nevenfunctie(s): Natuur 

Economische functie  

- Gewenste boomsoortenverdeling: Lork verdwijnt in 2006, evolutie naar 100% inheems 

-Gewenste bedrijfsvorm: Hooghout 

- Info i.v.m. dunningen (dunningstype, kapkwantum, omloop, toekomstbomen,…): Hoog-

dunning van Zomereik, omloop 8 jaar, streven naar kwaliteitseik, bevoordelen van interes-

sante verjonging (Beuk, Berk, Zomereik,…) 

- Info i.v.m. exploitatie (uitsleeppistes, houtsortimenten, …):  via Bruggeweg stammen uitha-

len 

- Bosverjonging/bosomvorming: door kappen van Lork in 2006 100% inheems, door natuur-

lijke en kunstmatige verjonging wordt gestreefd naar meer soortenmenging en structuur 

- Jacht: geen 

Ecologische functie 

- Bestrijden agressieve exoten: Am.vogelkers en Rhododendron  

- Inheemse soorten: % inheems in 2028 = >90%                   >90% inheems vanaf: 2009  

- Bescherming via tijdelijke afrastering: eerste jaren na de herbeplanting ter bescherming  

van het plantgoed 

- Dood hout: staand dood hout wordt verwijderd 

Bijzondere biotopen:    Voorbehouden bomen: 

Sociaal-educatieve functie: toegang op wandelpaden, speelbos 

Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 

Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

(2006) (Hoogdunning/bezaaïngskap) (Lork verwijdert ten voordele van Zomereik) 

Tot 2010 Tijdelijke afrastering Ter bescherming van de nat. verjonging en de 

aanplantingen uit 2006-2007 

2009-2013 Bestrijden Am. vogelkers + 

Rododendron 

 

2009-2011 Vrijstellen aanplantingen  

2018 Facultatieve dunning Indien de kronen van de Zomereiken elkaar 

reeds raken 

2026 Facultatieve dunning  Indien de kronen van de Zomereiken elkaar 

reeds raken 
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2G - BESTANDSKAART – 2G 

BESTANDSBESCHRIJVING 

Standplaatstypering 

Bodemtype:  natte klei  (80%), vochtig zand (20% ad ZO 

zijde) 

Reliëf: vlak 

Hydrologie: geen beken / geen bronnen   Opp.: 0,94 ha 

Bestandstypering 

1. Boomlaag 

Samenstelling: es en zomereik, esdoorn als onderetage 

Menging: stamsgewijs 

Bedrijfsvorm: middelhout Bestandstype: 100% Loofhout Plantjaar: 1911-1930 

Stamtal/ha: 79 Bestandsvoorraad: 271 m³ Grondvlak: 19,8 m² 

Gemid. omtrek: 179,2 cm Hdom: 30,5 m % inheemse soorten: 

100% 

Sluitingsgraad: >75% Vitaliteit: goed Kwaliteit: goed 

2. Struiklaag 

Samenstelling: esdoorn en braam + hakhout Esdoorn Bedekkinggraad: 15% + hak-

hout 

3. Verjonging 

Soorten: esdoorn Stamtal/ha: 1280 Potenties: hakhout 

Vegetatietypering (voorjaarsinventaris) 

Bedekkinggraad: >75% 

Dominante soorten (>10% bedekking): bosanemoon en braam 

Weinig voorkomende soorten (< 10% bedekking): kamperfoelie, speenkruid, hondsdraf, paar-

debloem, salomonszegel en stengelloze sleutelbloem 

Bijzondere biotopen 

Dood hout: staand: geen 

 liggend: dun: 5-100 stuks/ha, dik: 

geen 

Voorbehouden bomen: geen 

Open plekken: geen Bosranden: kunnen spontaan ontwikkelen 

Zeldzame boom-/struiksoorten: geen Andere:  
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BEHEERDOELSTELLINGEN 

Hoofdfunctie: Natuur 1e Nevenfunctie(s): recreatie 

Economische functie 

- Gewenste boomsoortverdeling: es en zomereik + hakhout van esdoorn 

-Gewenste bedrijfsvorm: geen uitbating dus ook geen bedrijfsvorm 

- Info i.v.m. dunningen (dunningstype, kapkwantum, omloop, toekomstbomen,…): geen kap-

pingen met uitzondering van gevaarlijke bomen langs de wandelpaden 

- Info i.v.m. exploitatie (uitsleeppistes, houtsortimenten,…): geen exploitatie  

 - bosverjonging/bosomvorming: spontane evolutie 

- Jacht: geen 

Ecologische functie 

- Bestrijden agressieve exoten: Am. vogelkers en Rododendron 

- Inheemse soorten: % inheems in 2028 = >90%                   >90% inheems vanaf: inventaris  

- Dood hout: ook staand dood hout behouden   

- Bescherming via tijdelijke afrastering: geen 

- Bijzondere biotopen: dominante aanwezigheid van bosanemoon, langs de Kerkebeek enkele 

Stengelloze Sleutelbloemen. Natuurwaarde behouden door speelactiviteiten te beperken. 

- Voorbehouden bomen: allemaal 

Sociaal-educatieve functie: doorgang van het Doeverenwandelpad  

Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 

Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

2009-2013 Bestrijden Am. vogelkers + Rododendron  

2009-2013 Facultatieve dunningen en hakhoutkap-

pen als lichttoevoer voor de kruidlaag 

Maximaal schade vermijden, even-

tueel ringen en/of hout laten liggen 
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2H - BESTANDSKAART -2H 

BESTANDSBESCHRIJVING 

Standplaatstypering 

Bodemtype: vochtig zand  Reliëf: vlak 

Hydrologie: geen grachten, geen bronnen   Opp.: 2,40 ha 

Bestandstypering 

1. Boomlaag 

Samenstelling: Tamme kastanje, Zomereik (Am. eik, Douglasspar, Beuk, Sitkaspar, groep 

Lork, groep Grove den)   

Menging: stamsgewijs 

Bedrijfsvorm: ongelijkjarig 

hooghout 

Bestandstype: Loof Leeftijd: ongelijkjarig 

Stamtal/ha: 635 Bestandsvoorraad: 340 m³/ha Grondvlak: 35,3 m²/ha 

Gemid. omtrek: 95,8 cm Hoogte: 26,4 m % inheemse soorten: 28% 

Sluitingsgraad :>75%  Vitaliteit: goed Kwaliteit: matig 

2. Struiklaag 

Samenstelling: berk, rododendron Bedekkinggraad: 40% 

3. Verjonging 

Soorten: rododendron Stamtal/ha:  2830 Potenties: / 

Vegetatietypering (voorjaarsinventaris) 

Bedekkinggraad:>25% 

Dominante soorten:  

Weinig voorkomende soorten (< 10% bedekking): mos, stekelvaren 

Bijzondere biotopen 

Dood hout: staand: 13 m³/ha  

        liggend: dun: 5-100/ha, dik 11-30/ha 

Voorbehouden bomen: geen 

Open plekken: geen  Bosranden: geen 

Zeldzame boom-/struiksoorten: geen Andere:  
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BEHEERDOELSTELLINGEN 

Hoofdfunctie:  Speelbos 1e Nevenfunctie(s): Productie 

Economische functie  

- Gewenste boomsoortenverdeling: bij dunning inheemse soorten bevoordelen 

-Gewenste bedrijfsvorm: Middelhout 

- Info i.v.m. dunningen (dunningstype, kapkwantum, omloop, toekomstbomen,…): Hoog-

dunning, omloop 8 jaar, streven naar kwaliteitshout, aanduiden van toekomstbomen nuttig 

- Info i.v.m. exploitatie (uitsleeppistes, houtsortimenten, …):  via Bruggeweg stammen uitha-

len 

- Bosverjonging/bosomvorming: bevoordelen inheemse soorten bij dunning, door sterke 

dunningen wordt gestreefd naar een middelhoutstructuur 

- Jacht: geen 

Ecologische functie 

- Bestrijden agressieve exoten: Am.vogelkers, bestrijding van Rhododendron is facultatief 

- Inheemse soorten: % inheems in 2028 = 51-70%                >90% inheems vanaf: na 2028  

- Bescherming via tijdelijke afrastering: facultatief indien achteruitgang van bodem en on-

dergroei wordt vastgesteld 

- Dood hout: staand dood hout wordt verwijderd 

Bijzondere biotopen:    Voorbehouden bomen: 

Sociaal-educatieve functie: toegang op wandelpaden, speelbos, jeugd stimuleren om 

meer hier te spelen! 

Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 

Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

2009-

2013 

Bestrijden Am. vogelkers  

2010 Facultatieve hoogdunning  

2014 Hoogdunning Met aandacht voor herstel middelhout 

2014-

2018 

Facultatief bestrijden Rodo-

dendron 

Aangewezen waar er gestreefd wordt naar de ont-

wikkeling van een hakhoutlaag in het toekomstig 

middelhout 

2018 Facultatieve hoogdunning  

2022 Hoogdunning + hakhoutkap Hakhoutkap waar dit reeds mogelijk is 

2026 Facultatieve hoogdunning  
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2I - BESTANDSKAART – 2I 

BESTANDSBESCHRIJVING 

Standplaatstypering 

Bodemtype: vochtig zand Reliëf: vlak 

Hydrologie: geen grachten / geen bronnen   Opp.: 0,75 ha 

Bestandstypering 

1. Boomlaag 

Samenstelling: tamme kastanje       Menging: homogeen 

Bedrijfsvorm: hakhout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: 1951-1970 

Opslag nu 15-20j oud 

Stamtal/ha: 345 Bestandsvoorraad: 135 m³ Grondvlak: 14,8 m² 

Gemid. omtrek: 73 cm Hdom: 20 m % inheemse soorten: 0% 

Sluitingsgraad: >75% Vitaliteit: goed Kwaliteit: goed 

2. Struiklaag 

Samenstelling: rododendron Bedekkinggraad: 10% 

3. Verjonging 

Soorten:rododendron Stamtal/ha: 2830 Potenties: / 

Vegetatietypering (voorjaarsinventaris) 

Bedekkinggraad: >25% 

Dominante soorten (>10% bedekking):  

Weinig voorkomende soorten (< 10% bedekking): mos, braam, salomonszegel 

Bijzondere biotopen 

Dood hout: staand: geen 

 liggend: dun <5 stuks/ha 

dik:geen 

Voorbehouden bomen: geen 

Open plekken: geen Bosranden: geen 

Zeldzame boom-/struiksoorten: geen Andere:  
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BEHEERDOELSTELLINGEN 

Hoofdfunctie: Speelbos 1e Nevenfunctie(s): Productie 

Economische functie 

- Gewenste boomsoortenverdeling: hakhout van tamme kastanje behouden 

- Gewenste bedrijfsvorm = hakhout 

- Info i.v.m. dunningen (dunningstype, kapkwantum, omloop, toekomstbomen,…): omloop-

tijd 12 of 16 jaar afh. van groei en behoefte.   

- Info i.v.m. exploitatie (uitsleeppistes, houtsortimenten, …): verkoopbaar in brand- en paal-

houtcircuit  

- Bosverjonging/bosomvorming: / 

- Jacht: geen 

Ecologische functie 

- Bestrijden agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers en Rododendron (facultatief) 

- Inheemse soorten: % inheems in 2028 = <10%                   >90% inheems vanaf: na 2028  

- Bescherming via tijdelijke afrastering: facultatief indien het pas afgezet hakhout schade 

ondervindt 

- Dood hout: staand dood hout wordt verwijderd 

- Voorbehouden bomen:  - Bijzondere biotopen:  

  

Sociaal-educatieve functie: speelbos, toegankelijk op paden, voorbeeld hakhoutbeheer 

Cultuurhistorische functie: hakhout 

BEHEERWERKEN 

Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

2014 Hakhout  Volledig afzetten 

2014-

2018 

Bestrijden Am. vogelkers (fa-

cultatief Rododendron) 

 

2026 Hakhout Volledig afzetten 
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5.5 Kaarten 

Alle kaarten, uitgezonderd van de historische, zijn gemaakt (lay-out en bewerking) 

in Arcview 3.2. De kaarten zijn afkomstig van het Nationaal Geografisch Instituut 

(NGI). Op de overzichtskaarten werden bij de eigendom ook de kampeerweiden en 

de boomgaard ten noorden van het bos gerekend. Deze oppervlakten worden verder 

in dit plan niet in beschouwing genomen. 

 

Volgende kaarten werden opgenomen: 

 

1.Situatieplan 1:100.000  

2.Situatieplan 1:10.000  

3.Bestemmingen gewestplan 1:10.000 

4.Relictzone 1:25.000 

5.Hydrologische kaart 1:25.000 

6.Kadasterplan 1:5.000 

7.Bestandskaart 1:5.000 

8.Biologische Waarderingskaart 1:5.000 

9.Bodemkaart 1:10.000 

10.Kaart toegankelijkheid en recreatieve routes 1:5.000 

11.Groeiplaats Stengelloze Sleutelbloem 1:5.000 

12.Potentieel Natuurlijke Vegetatie 1:5.000 

13.Historische kaarten 

13.1 Kaart van Ferraris 

13.2 Kaart van Vandermaelen 

13.3 Topografische kaart 1883 

13.4 Topografische kaart 1911 

13.5 Topografische kaart 1960 

13.6 Topografische kaart 1980 
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Kaart 13.1 - Kaart van Ferraris 1771-1778 
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Kaart 13.2 -  Kaart van Vandermaelen 1846-1856 
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Kaart 13.3 - Topografische kaart 1883 
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Kaart 13.4 -  Topografische kaart 1911 
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Kaart 13.5 - Topografische kaart 1960 
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Kaart 13.6 - Topografische kaart 1978-1993 
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5.6 Resultaten bosbouwinventaris 

Afzonderlijke bundel, opvraagbaar bij de Bosgroep Houtland en bij de beheerder. 
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5.7 Goedkeuringen 
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