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VOORWOORD
Het project "Biologische Waarderingskaart van Belgié" startte in 1978 als een nationaal project
onder de bevoegdheid van het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid en LeeÍmilieu. Het
onderzoek gebeurde met de medewerking van een tiental wetenschappelijke centra (zie
kaartomslag). De coördinatie berustte bij het lnstituut voor Hygiëne en Epidemiologie. Dit nationale
project werd beëindigd in 1986, op een ogenblik dat het veldwerk nagenoeg was afgerond en
ongeveer de helft van de kaarten waren gepubliceerd.
Voor het Vlaamse gewest heeft sindsdien het lnstituut voor Natuurbehoud de werkzaamheden rond
de Biologische Waarderingskaart verder gezet. Eerst gebeurde dit door contractuele
overeenkomsten met de vroegere karteercentra, die de ontwerpen van kaarten en teksten practisch
volledig afwerkten. Sinds 1990 werd aan het lnstituut voor Natuurbehoud een "cel Biologische
Waarderingskaart" toegevoegd. Een belangrijke taakstelling van deze cel is, naast het drukklaar
maken van de documenten, de opbouw van een digitale databank in Íunctie van de verdere
publicatie en het wetenschappelijk onderzoek.
Met de officiële overdracht van het nationale project naar de gewesten in het voorjaar van 1993 kon
de publicatie van de resterende kaartblokken hervat worden.
Door deze lange tijdsspanne tussen terreinopnamen en publicatie zijn de kaarten ongetwilfeld
vatbaar voor aanvullingen en verbeteringen. Gezien het grote belang van de kaarten en de vraag
ernaar, werd evenwel besloten de kaarten, zonder verdere vertragingen t.g.v. grondige
herzieningen, te drukken. Er werd wel een gedeeltelijke aanpassing doorgevoerd door interpretatie
van recente ortho-fotoplans.

l. INLEIDING
'l.Situering

de Leie.

Het kaartblad 21 bestaat uit vier N.G.l.kaartbladen (1 /25.000)
21l1-2: Wingene-Tielt

:

3. Ecologische achtergronden

ln dit gebied kunnen

verschillende

21l3-4: Aalter-Nevele
2115-6: lzegem-Wakken
21 17 -8'. Dentetgem-Dei nze

landschappen onderscheiden worden (zie
overzichtskaart) op grond van een aantal

Deze kaartbladen beslaan delen van de

geologische, geomorfologische, hydrologische,

Zandstreek en de Zandleemstreek.
De vallei van de Leie doorsnijdt de 2 oostelijke
kaartbladen (21 l3-4, 21 17 -B).
De Poekebeek is gelegen op de 2 noordelijke
bladen (21 l1-2, 21 l3-4), het kanaal van

pedologische en antropogene kenmerken
(tabel 1). Deze verschillen komen tot uiting in
de vegetatie en bijgevolg in het al dan niet

Schipdonk op het noordoostelijk blad (2113-4)
en de Mandel op het zuidwestelilk blad (21l56).

Het besproken gebied behoort tot het Leie- en
Scheldebekken.

voorkomen van bepaalde karteringseenheden

(tabel 2). De relatieve zeldzaamheid of
abundantie van de karteringseenheden in de
verschillende landschapstypen is echter uit
tabel 2 niet aÍ te lezen.
Binnen elk landschapstype hebben wij verder

een aantal karakteristreke

gebieden

onderscheiden; dit zijn zones waarin de
kenmerkende potenties van het landschap nog
2. Bewoning en verkeerassen

het best gerealiseerd en/of bewaard zijn. Ze

Volgende grote agglomeraties zijn op kaartblad
2l gelegen: Tielt, Aalter, Deinze.
De volgende bevolkingscentra liggen met hun
centrum op het kaartblad: Egem (1),

overzichtskaart. ln de tekst komen ze per
landschapstype terug onder de hoofding

kunnen gesitueerd worden aan de hand van de

"karakteristieke gebieden".

Koolskamp (1), Wingene (1), Zwevezele (1),
Ruiselede (2), Lotenhulle (3), Poeke (3), Vinkt
(3), Bellem (3), Kanegem (3), Hansbeke (4),
Nevele (4), Poesele (4), Meigem (4), BachteMaria-Leerne (4) , St.-Martens-Latem (4),
Landegem (4), Merendree (4), Deurle (4),
Ardooie (5), lzegem (5), Pittem (5),
lngelmunster (5), Kachtem (5), Meulebeke (56), Oostrozebeke (6), Wakken (6), Grammene
(7), Wontergem (7), Gottem (7), Oeselgem (7),
Olsene (7), Dentergem (7), Markegem (7),
Aarsele (7), Zeveren (7), Machelen (7), Zulle

4. Tekst, terreinopname, recente

(7), Petegem (8), Astene (8), Nazareth (8),

Terreinopname:

Ouwegem (B).
De bebouwingsintensiteit is tamelijk laag. De
bebouwing is dichter op de zuidelijke bladen
(2115-6,2117-B) en langs de hoofd wegen en is
homogeen verspreid over het kaartblad.

P. Vermandere (21 11- 2, 21 13- 4)
K. Desmet (2115- 6)
C. Vanderschaeve (2117- 8)
C. Cocquit (2117- 8)
H. De Meyer (2117- 8) (april 1980)

Het wegennet is dicht. De autosnelweg
Brussel-Oostende (E5) doorkruist het
noordoosten van dit kaartblad. Andere
belangrijke wegen zijn: Aalter-Maldegem, TieltEeklo, Gent-Oudenaarde, Gent-Deinze-Tielt,
Brugge-Kortrijk, Gent-Kortrijk, Diksmuide-Tielt,

aanpassingen

Onderhavige tekst werd in I985 opgemaakt
door H. DE MEYER, met medewerking van J.
HEIRMAN en L. DEMAREST, Sindsdien zijn er

slechts redactionele aanpassingen gebeurd,
waardoor b.v. Íecente literatuur ontbreekt. Een

aantal van de beschreven landschappen
kunnen inmiddels (ten dele) gewijzigd zijn.

Aanvullingen werden uitgevoerd door:
J. Gillis (1982)
H. De Meyer (1985)
L. Demarest (1985 1986)
D. Paelinckx (1994)

-

Kortrijk-Diksmuide, Brugge-Tielt.

De spoorliinen Gent-Kortrijk, Deinze-Tielt en
Brugge-Oostende doorsni.jden het kaart blad.

Recent werden de kaarten tot op zekere hoogte

aangepast aan de huidige situatie. Dit

De bevaarbare waterlopen zijn de gedeeltelijk

gebeurde door vergelilking met

gekanaliseerde Leie, het afwateringskanaal van
Schipdonk en het kanaal van Roeselare naar

ortho-Íotoplans van EUROSENSE (1 989)
aangevuld met een kleine hoeveelheid

de

1

veldwerk (1994).

dominante. Er zijn ontelbare varianten mogelijk

Als dusdanig geven de kaarten

het

Complexen kunnen een gemengde waardering

Vermelde werkwijze laat enkel toe grote

* minder waardevol met biologisch waardevolle
elementen (wit vlak met de (zeer) waardevolle
elementen in een lichtgroene, respectieveliik

landschapsbeeld weer anno 1989.

krijgen, b.v.

verschuivingen in grondgebruik

en

landschapsstructuur op te sporen.

donkergroene blok).

De waargenomen wijzigingen hebben in
hooÍdzaak betrekking op de urbanisatie van
open ruimte. Frequent voorkomend, maar

* waardevol met zeer waardevolle elementen

beperkt in totale oppervlakte, is het optrekken

Een gemengde waardering kan ook gebruikt
worden bij een biologisch negatieve ingreep in
een waardevol of zeer waardevol complex.

woonkernen en in vroegere onderbroken
lintbebouwing bevinden zich in een aantal

Verspreide bebouwing in een boscomplex

van agrarische gebouwen (veestallen,
bioindustrie, serres). Rond bestaande

gevallen kleine tot grote

(lichtgroen vlak met donkergroene blok)

(minder waardevol vlak met bostypen in groene
blokken) is hiervan een voorbeeld.

nieuwe
woonverkavelingen (b.v. rondom Deinze).
Uitbreidingen van, oÍ aanleg van nieuwe
industrieterreinen, nemen plaatselijk grote
oppervlakten in (b.v. ten O. van Tielt, ten W.
van Baarle, ten Z.O. van Deinze, te Ruislede,

- Bomenriien (Kb)
Getracht werd aan de hand van ortho-Íotoplans
(1989) een ruwe schaalindeling van de
densiteit aan lineaire landschapselementen te

rondom lzegem, bij Pitem).

maken:

De lijnvormige landschapselementen zijn in
grote delen van het kaartblad in sterke mate
uitgedund oÍ verdwenen.

Andere kaartaanpassingen hebben vooral te
maken met vroegere karteerfouten oÍ opdeling
van complexen. Slechts zelden zijn er bosjes

Kb': lage densiteit, vaak onderbroken rijen,
soms gereduceerd tot geïsoleerde
bomen

Kb: oÍwel lage densiteit, maar in het oog
springend 1= goed ontwikkeld) ofwel matige

verdwenen of werden nieuwe aangeplant.

densiteit
Kb*: hoge densiteit

Mogelijk reële wijzigingen die met de
toegepaste methodologie niet konden

Complexen met Kb* worden ofwel integraal
opgewaardeerd tot biologisch waardevol ofwel

opgespoord worden zijn b.v.:

krijgen zij een gemengde waardering, nl.
minder waardevol, met waardevolle elementen.

- eventuele degradatie van halfnatuurlijke
graslanden (zelfs indien deze opgetreden zi.ln,
kan de huidige situatie zi.in grotere potenties
hebben voor natuurontwikkeling dan de
omgeving;

- omzettingen van grasland naar akkers (om
deze aan te duiden zljn de kaarten overigens

- cultuurgraslanden Hp, Hx, Hp*

Het onderscheid tussen beide is in de
Algemeen Verklarende Tekst slecht
gedefinieerd. Hp is gedefinieerd als
graasweiden, vegetatiekundig behorend tot de

weinig geschikt, gezien beide meestal in

zgn.Kamgrasweiden. Hx kreeg geen

complexen gehanteerd worden);
- vegetatiekundige verschuivingen in bossen.

vegetatiekundige aanduiding. Daar staat

Ook nieuwe kapvlakten (Se) oÍ inmiddels
dichtgegroeide kapvlakten werden zelden
aangepast, tenzij er tekenen zijn voor

tegenover dat bepaalde graslandvegetatietypen

niet onder de bestaande karteringseenheden
kunnen worden gerangschikt.

ln de praktijk worden de natte tot mesoÍiele

wijzigingen in grondgebruik.

graslanden als volgt gekarteerd:

- Hc, Hj, HÍ, Hm, Hu zoals in de

Algemeen

5. Karteringseenheden, evaluatie

Verklarende Tekst gedeÍinieerd.

- Complexen

bovenvermelde grasland§pen, d.i. soortenrijke

ln het landschap treÍt men dikwijls

- Hp*: gedegradeerde typen
een

cultuurgraslanden met

van

diverse

verwevenheid aan van cultuurlijke en meer
natuurlijke vegetatie-elementen, wat het grote
aantal complexen van karteringseenheden

vertegenwoordigers van deze vegetaties; wordt

karteringseenheid in principe steeds de

vertegenwoordigers van bovenvermelde

verklaart. Hierbij is de eerst vermelde
2

als biologisch waardevol geèvalueerd.

- Hp: relatieÍ soortenrijke cultuurgraslanden
zonder oÍ met slechts enkele minder typische

graslandvegetaties (zowel graas- als

- Opwaardering valleien

hooiweiden

ln vele gevallen worden valleien, hoewel in
agrarisch grondgebruik, opgewaardeerd tot

!).

- Hx: soortenarme cultuurgraslanden,

zoals

gedeÍinieerd in de Algemeen Verklarende tekst.

biologisch waardevol omdat:

- Hpr: Hp of Hx-graslanden met veel sloten oÍ

*zij (relatief) rijk zijn aan

nattere depressies (soms ook wel gebruikt als
alternatief voor Hp*)

landschapselementen (bomenrijen, geïsoleerde

Op kaartblad 21

werden

vele

graslandcomplexen gekarteerd met dominantie
van Hp. Uit de terreinbezoeken in 1994 blijkt
dat dit vaak niet (meer?) klopt. ln vele gevallen
zal Hp slechts ondergeschikt zijn t.o.v. Hx. De
kaarten werden evenwel niet aangepast gezien
dit een volledig nieuwe veldopname vergt en
het onderscheid tussen beide ten alle tijden
relatief subjectief is.

- Bebouwing Ua, Ur, Ui, Uv
Ur staat voor bebouwing in agrarisch gebied.
Dit wil niet zeggen dat het steeds agrarische
bedrijven betreft. De grens tussen Ua en Ur is
niet altijd te trekken, zodat toekenning ervan in
een aantal gevallen subjectief is. ln sommige
gevallen werden bioindustrieën aangeduid als

kleine

bomen, veedrinkpoelen, natte depressies,
sloten,...);
*zij vaak minder intensief uitgebaat worden dan
de omgeving;

*nattere milieus steeds een aantrekkingspool
zijn voor diverse Íauna-elementen;

*er vaak een microrelief, met de daaraan
verbonden biotische variatie, aanwezig is.

Met de beek zelÍ (structuurdiversiteit,

waterkwaliteit) werd evenwel geen rekening
gehouden bij de opmaak van de Biologische
waarderingskaart.
Het is dan ook ten sterkste aan te bevelen deze
kaarten in combinatie te gebruiken met de
kaarten en documenten i.v.m. "De verspreiding

en de typologie van ecologisch waardevolle
waterlopen in het Vlaamse Gewest"
(BERVOETS e.a. 1989, NAGELS e.a.
1993,1994 a,b).

Ui, sportvelden als Uv.

- Waardering populierenaanplanten (Lh, Ls),

andere looÍhoutaanplanten (N, gemengd
looÍhout) en opslag van allerlei aard (Sz).
Populierenaanplanten op natte bodems (Lh)
hebben vaak soorten en vegetaties van nattere
milieus (kruiden, struiken, jonge bomen) in de

ondergroei waardoor

ze een

actuele

biologische waarde bezitten. ZelÍs bij het
ontbreken van dergelijke soorten behouden zij
belangrijke potenties voor natuurontwikkeling
(vochtige, weinig oÍ niet bemeste milieus,
eventueel herstel watertafel). Als dusdanig

worden zi) als biologisch waardevol
geëvalueerd.

Populierenaanplanten op droge bodems (Ls)
kunnen een evolutie vertonen naar inheems
looÍbos (Lsi, Lsb). Deze worden eveneens als
biologisch waardevol geëvalueerd. Aanplanten
zonder tekenen van deze evolutie (Lsh) worden
doorgaans evenwel niet geëvalueerd.

Andere loofhoutaanplanten (N, gemengd
looÍhout) kunnen geheel oÍ ten dele bestaan uit
inheemse soorten. Zelfs al bestaan ze volledig
uit exoten, dan nog kunnen zij in het landschap

b.v. voor fauna-elementen nuttig zijn. Zi1
worden dan ook als biologisch waardevol
geëvalueerd.

Spontane opslag van allerlei aard (Sz) staat
vaak voor een natuurlijke bosvorming en wordt
derhalve als biologisch waardevol aangeduid.
3

II. LIJST VAN DE GEBIEDEN MET DE
BELANG RIJ KSTE KENM ERKEN
Overwegend op grond van bodemkenmerken
en relièf werden drie gebieden onderscheiden

op kaartblad

21

. Deze werden verder

3. De Zandleemstreek

Onder de zandleemstreek rekenen we de

onderverdeeld in subgebieden.

gebieden met licht zandleem- en zandleembodems. Het is een vrij heterogeen

1. De Alluviale gebieden

zandleemgebieden omsloten door de alluvia als

golvend landschap en omvat zowel de vlakke

het golvend gebied in het midden van het
Hiertoe rekenen we zowel de alluviale vlakte

van de Leie en de zijbeken als

het

rivierduinenlandschap van de Leie.
Subgebieden:
la. De Leievallei
lb. De zijbeken: Oude Mandel, Vondelbeek,
Zeverenbeek, Kaandel beek
De Mandelvallei
ld. De Kalevallei
le. Het duingebied van Deurle en St.-MartensLatem

lc.

2. De Zandstreek
Omvat zandbodems en lemig zandbodems" De
volgende gebieden worden onderscheiden:

lla. Het Vlaamse zandgebied: omvat de
zandgronden ten zuiden van de Leie en de
zandgronden te Bellem-Loven degem. Het

gebied behoort tot het Vlaamse valleilandschap.

llb. De Rug van Aalter: een gordel van oude
zandgronden die zich uitstrekt van Bellem tot
Loppem. Zeer bosrijk.

llc. Het vlak lemig zandgebied: vormt

de

overgang naar de zandleemstreek.

lld. Het Golvend lemig zandgebied: in het
zuiden van het bestudeerde gebied. Omvat de

streek rond Kachtem,
Oostrozebeke en Kruishoutem.

Meulebeke,

bestudeerde kaartblad.
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Tabel 2: lnventaris van de karteringseenheden per gebied
Korte typering

I

eutrofe plassen (Nympheion)

x

oude waters

X

II

eenheid

Ao

Hj

recente waters

X

oligotrofe waters

X

diepe oÍ zeer diepe waters

X

rietlanden

x

vochtige, licht bemeste graslanden

X

graslanden gedomineerd door russen (Juncus sp.)

X

X

x

natte ruigten met Moerasspirea

X

X

X

onbemeste, vochtige pijpesÍootjes graslanden, oligotrooÍ type
zuur struisgras-gÍasland op siliceuse bodem

X

x
x

x

x

zeer soortenarme graslanden

x

x

x

geruderaliseerde, verlaten mesoÍiele graslanden

X

X

x

droge heide

x

x

vochtige of natte dopheidevegetatie

x

gedegradeerde heide met dominantie van Pijpestrootje

X

gedegradeerde heide met dominantie van Adelaarsvaren

X

X

doornstruweel

I

X

kapvlaktestruweel

x

X

opslag van allerlei aard

X

x

x

zeer arm, zuur eikenbos

X

X

zeet aÍfi, zuur beukenbos

x

zuur eikenbos

X

eiken- haagbeukenbos zondeÍ Wilde hyacint

X

x

vochtige, mesotroÍe oÍ eutrofe wilgenstruwelen

zuur beukenbos

x

X

vochtige wilgenstruwelen op venige oÍ zure gronden

Qa

X

graasweiden met Engels raaigras en Witte klaver

bremstruweel

Qb

X

X

zuur grasland gedomineerd door Borstelgras

Hr

x

x

X

x
X

x

Pmh
MS

essen-olmenbos

x

X

X

nitroÍiel alluviaal elzenbos

x

x

X

mesotrooÍ elzenbos met zeggen

x

X

jonge naaldhoutaanplanten

x

X

gesloten naaldhoutaanplanten, zondeÍ ondergroei

X

oudere naaldhoutaanplanten met een ondergroei van grassen en kruiden

x

oudere naaldhoutaanplanten met een ondergroei van lage struiken

x

oudere naaldhoutaanplanten met een ondergroei van hoge struiken

X

populierenaanplanten op vochtige plaatsen, met een ruderale ondergroei

X

X

populierenaanplanten op vochtige plaatsen, met een struiklaag

X

X

X

populierenaanplanten op droge plaatsen, met grassen en kruiden in de
onderoroei
populierenaanplanten op droge plaatsen, met een ruderale ondergroei

X

x

x

x

X

x

populierenaanplanten op droge plaatsen met een struiklaag in de
ondergroei
andere looÍhoutaanplanten

X

x

X

x

x

X

akkers op zandbodem

X

x

akkers op leembodem

X

akkers op kleibodem

X

bomenrijen

X

X

x

oude heggen en houtkanten

X

X

X

Kj

hoogstammige boomgaard

X

x

x

KI

laagstammige boomgaard

X

X

x

veedrinkputten

x

ruderale vegetatie

x

Lsh

BS

groeven
stort

kasteelpark
boom-, bloemkwekerij, serres
opgespoten terrein

X

X

x

openbaar park
Kpk

x

X

X

x
x

x

X

X

x

X

x

I

III. BESPREKING PER GEBIED

GEBIED I: DE ALLUVIALE GEBIEDEN

Tot de alluviale gebieden rekenen we de
Leievlakte, de valleien van Kaandelbeek,
Zeverenbeek en Oude Mandel (hierna de
zijbeken genoemd) , de Mandelbeek en de
Kalebeek en het duinenlandschap van de Leie.

rivierdalen ingesneden. Men mag aannemen

dat de huidige Leievallei en zijbeken in die

periode uitgeschuurd werden. Ook

de
rivierduinen zijn toen ontstaan. Als gevolg van
de lage stand van de rivieren lag de grond
langs de valleien droog. Zand werd opgewaaid
en onder de vorm van duinen aÍgezet.

A. Fysisch milieu
(naar SYS, 1965 en 1967; TAVERNIER &
VANDENHOUDT, 1 967)
1. Geologie, lithologie

De ondergrond bestaat uit tertiaire, mariene
sedimenten. ïijdens het Kwartair, vooral tijdens

het

Midden-Pleistoceen, werden deze
afzettingen door erosie aangetast: in die
periode werd de Vlaamse vallei uitgeschuurdïijdens het Boven-Pleistoceen werd deze vallei
opgevuld met materiaal (zand en zandige löss)
afkomstig uit de toen droogliggende Noordzee
(Wurmglaciaal).
Gedurende het Boreaal (Holoceen) lag de

Noordzee nog voor een groot deel droog.
Hierdoor werden een aantal smalle en diepe

Vanaf het Atlanticum (Holoceen) werden die
diepe valleien ten gevolge van de stijging van
de zeespiegel opgevuld met kleiig materiaal.
Op een aantal plaatsen duikt uit het alluvium
nog het niveo-eolisch zandleem op, dit zijn de
donken. Op vochtige plaatsen werden ook
veenlagen gevormd. Als gevolg van erosie
kwam veel materiaal terecht in de rivier. Dit

sedimenteerde tijdens overstromingen
waardoor het veen bedolven werd.

ln de brede alluviale vlakte werden de
materialen beter gesorteerd dan in de kleinere
beekvalleien. Langs de rivier bezonken

voornamelijk de grovere bestanddelen. Verder

aÍ, in kalmer water, bezonken de f ijnste
materialen. Vandaar dat het alluvium een

differentiatie vertoont in oeverwallen

en

komgronden.

De beekvalleien ten westen van de Leie zijn
11

met een zandlemig alluvium toegeslibd, deze
ten oosten met zandig materiaal.

Samenvattend kan men zeggen dat de
Vlaamse vallei zich uitschuurde in Tertiair
materiaal. Zij werd opgevuld met Pleistoceen
materiaal tijdens de ijstijden. ln deze
opvullingsvlakte snijden de rivieren zich in het
Holoceen in. Later wordt alluvium aÍgezet.

zijbeken werden hierdoor afgesneden van de

Kale. Het stroomgebied van de Kale is nu
rechterzijbeken.
Stroomafwaarts duikt de Kalebeek onder het

beperkt tot haar

kanaal Gent-Brugge; haar water wordt geloosd
in het kanaal Gent-Terneuzen.

ln het duingebied is de ondergrond te
doorlatend opdat beken zouden kunnen ont
staan.

2. GeomorÍologie, reliëÍ

ln de alluviale gebieden komt grondwater op
geringe diepte voor. De komgronden staan in
de winter soms onder water. De oeverwallen
zijn vanwege hun hogere ligging en betere
doorlaatbaarheid relatief goed gedraineerd. De
stuiÍzanden zijn overwegend droog wegens de

De begrenzing van de Leievallei valt ongeveer
samen met de 10 m-hoogtelijn. De alluviale
vlakte is zeer vlak met de laagste punten rond
7 m. De breedte ervan schommelt tussen 100
m en 1100 m (ter hoogte van Deinze). Het
microreliëÍ, met name de differentiatie tussen
oeverwallen en komgronden heeÍt een

waterbergin gsvermogen.

belangrijke invloed op de bodemgesteldheid.
De valleien van de Kaandelbeek, Zeverenbeek
en Oude Mandel variëren in breedte van 250

4. Pedologie

tot 400 m. Ze worden begrensd door

lage grondwatertaÍel en het

geringe

de

Mandel, heeft een vrij smalle vallei tot 250 m,
die in het bestudeerde gebied voor het grootste

Langs de Leie zijn de oeverwallen opgebouwd
de
komgronden bestaan hooÍdzakelijk uit zware
klei en kleigronden; deze zijn sterk gleyig en

gedeelte tussen de hoogtelijnen van 15 m

plaatselijk zelfs gereduceerd.

verloopt.

De hoogteligging van de Kalevallei schommelt
tussen 6 m en 7 m. De vallei heeft een breedte

ln de valleien van Kaandel, Zeverenbeek en
Oude Mandel rusten alluviale gronden van klei
en zandleem op een venige ondergrond. ln de

van ongeveer 300 m, alleen te Merendree

Zeverenbeekvallei komt over

verbreedt ze tot zo'n 600 m met een scherpe

gebieden veen aan het oppervlak.

overgang tussen de alluviale vlakte en de

ln de vallei van de Mandel komen vooral kleien zware kleigronden voor.
ln de Kalevallei rusten vele komkleien op veen.

hoogtelijn van 10 m.

Een belangrijke bijrivier van de Leie, de

aansluitende kouters.

Het duingebied heeft een gemiddelde hoogte
van 15 m met enkele toppen die 20 m bereiken.
De overige duinen te Astene en Machelen
werden aÍgegraven of zijn volledig bebouwd.

3. HydrograÍie, hydrologie

uit licht zandleem en zandleem,

vrij

grote

Het veen neemt er trouwens grote arealen in
en komt plaatselijk zelfs aan de oppervlakte.
Heel wat gronden werden er opgehoogd.

ln het duingebied komen zeer droge
zandgronden voor. Ze bestaan uit boreaal
stuiÍzand. Het zand is volkomen kalkvrij en
bevat weinig humus.

Hoewel de Leie nog een sterke meandering

vertoont, werden vele rechttrekkingen,

verbredingen en uitdiepingen doorgevoerd. De
aÍgesneden oude meanders worden gebruikt

5. Klimatologie

als viswater of werden gedempt tijdens

Het klimaat is vochtig en gematigd. Het
jaargemiddelde van de temperatuur bedraagt
10 C r 0,5.
Het jaargemiddelde van de neerslag is 800 mm

kanalisatiewerken. De ontwatering van de
alluviale vlakte gebeurt door middel van
gÍachten.

Ook het tracé van de zijbeken werd
grotendeels rechtgetrokken. De Mandel werd in

beneden- en middenloop gekanaliseerd. Het
kanaal van Roeselare naar de Leie loopt in het
studiegebied voor een groot gedeelte parallel
met de Mandel.
De natuurlijke hydrograÍie van de Kalevallei
werd in belangrijke mate verstoord door het
graven van het Schipdonkkanaal. De westeli.lke
12

t

2O7o.

De neerslag tijdens de vegetatieperiode is 210
mm + 30 % (PONCELET & MARïIN, 1947).

B. Biologisch milieu
1. Landschapsbeschrijving aan de hand van
cultuurhistorische invloeden

De alluviale Leievlakte werd vanouds
ingenomen door graslanden: graasweiden op
de drogere oeverwallen en hooilanden op de
natste stukken. De vallei was nagenoeg
onbebost, wel kwamen er ten tijde van de
Ferraris veel meer hagen en bomenrijen voor
dan nu. De hooilanden overstroomden jaarlijks
en bleven vrij lang onder water staan, waardoor
slechts laat gemaaid kon worden, meestal pas
vanaÍ .juli. Deze landbouwtechniek leidde tot
soortenrijke Dotterbloem-hooilanden.

Zij bezitten een belangrijke water-

en

oeverplantenvegetatie met o.a. Eendekroos,

Gele plomp, Veenwortel,

Kikkerbeet,

Waterlelie, Aarvederkruid, Waterpest en verder

Gele lis, Waterzuring, Grote lisdodde, Riet,
Zwanebloem, Grote egelskop en Pijlkruid. Deze
meanders bezitten plaatselijk een rietkraag
(Mr). ln de vallei van Leie en Mandel komen
tevens enkele eutrofe plassen voor (Ae).
G

raslan

den

comp lexe n

Door rechttrekken en uitdiepen van de Leie

De alluviale vlakte van de Leie bestaat

werden deze waterrijke gronden drooggelegd
zodat we nu nog slechts restanten van
hooilanden terugvinden. ln de meersgebieden
vindt men plaatselijk langs de grachten nog een
rietkraag of een natte ruigte met Moerasspirea
terug. Vermeldenswaard zijn ook een aantal
oude aÍgesneden meanders die de biologische
diversiteit van het gebied verhogen. Bii Íecente
rechttrekkingen werden de meanders echter
vaak opgevuld. Ook de valleien van de
zijbeken, de Mandel en de Kale, waren ten tijde
van de Ferraris hoofdzakelijk ingenomen door

grotendeels uit vochtige graslanden, waarvan

vochtige tot zeet natte graslanden.

Elzenbroekbos kwam praktisch niet voor, wel
trof men er nog veel hagen en bomenrijen aan.
Nu nog hebben deze valleien een veel meer
gesloten karakter dan de Leievallei.

de meeste door ontwatering tot mesoÍiele
cultuurgraslanden werden omgevormd. Zij
worden intensief gebruikt en bemest (Hp). ln
enkele weiden in de vallei van de Mandel, de
oude Mandelbeek, de Goedbeek en de Kale

komen bomenrijen voor met wilgen

en

populieren (Hp + Kbs + Kbp), in de Latemse
Meersen ook met Zwarte els (Kba) en in de
Mandelvallei ook met es (Kbfr). Occasioneel
treft men in deze laatste vallei hagen aan (Kh).
ln de Leievallei werden op één plaats enkele

mooie houtkanten genoteerd. Ze worden
gevormd door populier, wilg, Eenstijlige
meidoorn, Hondsroos, Sleedoorn en, vril
verrassend, enkele zeldzame Wegedoorn
exemplaren.

ln de vallei van de Zeverenbeek werden de

die vochtige graslanden nog slechts kleine

ln de vallei van de Oude Mandelbeek en de
Goedbeek en in een deel van de Leievallei
resten nog enkele Íragmentaire stukken
vochtig, licht bemest Dotterbloem-hooiland
(Hc). Omdat ze in dit gebied zo klein zijn,

restanten overgebleven. Een aantal percelen
werden beplant met populieren.

worden ze dikwijls als complex gekarteerd met
soortenarme weilanden (Hp + Hc).

Op de kaart van Graaf de Ferraris bevindt het
duingebied van Deurle en St.-Martens-Latem
zich volledig onder bos. Zowat honderd jaar

Worden die hooilanden verlaten dan ontstaat er
een natte ruigte met Moerasspirea (Hf). Alleen
in de vallei van de Oude Mandel, de
Zeverenbeek en de Kale neemt dit biotoop
grotere oppervlakten in. ln de overige valleien
vormt het smalle linten langsheen de sloten.

graslanden verlaten en ontwikkelde zich een

broekbos met lokaal een u itgespÍoken
lenteaspect. ln de andere valleien zijn als
gevolg van beeksanering en drooglegging van

later, op de staÍkaarten van 1862 (revisie

1 884), zijn zij reeds voor d e he lft in
landbouwland omgezet. De grote
verkavelingswoede, zowel van dit

landbouwland als van het resterende bos,
dateert van na WO ll.

Andere natte hooilanden zijn geëvolueerd naar
een grasland met dominantie van Pitrus (Hj).
Enkele percelen vindt men terug in de
Mandelvallei.

2. Vegetatiebeschriiving aan de hand van de

karteringseenheden

ln de Leievallei en de vallei van de Oude
Mandelbeek treÍÍen wij ook soortenarme

2.1 Valleien

graslanden met een tiidelijk karakter (Hx) aan,
o.a. te Markegem, Oeselgem, Deinze... Deze
worden na een bepaalde tijd omgezet in akkers
en omgekeerd. Ze werden dan ook dikwi.lls als
complex gekarteerd (Bs + Hx).

Open waters

Biologisch waardevol zijn de meanders (Aev)

van de Leie in de Zultesemeersen en de
Kerkemeersekens in de streek van Oeselgem.

Veedrinkputten (Kn) werden enkel genoteerd in
13

Wilgenstruwelen (Sf) zijn plaatselijk ontwikkeld

Waar populier op weiland aangeplant werd en
dit nog als zodanig in gebruik is, werd dit als
UHp gekarteerd; waar naaldhout geplant werd
Lh/Pi oÍ Lh/Pa). Droge populierenaanplanten
(Lsi, Lsh, Lsb) komen vooral voor in de vallei

Broeken

van de Oude Mandel en hier en daar in de

de vallei van de Goedbeek.
Bossen

in de Zultesemeersen, de

(Zeverenbeek), de vallei van de Kaandelbeek
en van de Mandel. Zij zijn Íragmentair (SÍ") in
de Brielmeersen.

Leievallei, waarschijnlijk als gevolg van
drooglegging van de vallei.

ln het recreatiegebied de Brielmeersen heeft
men grote partijen met looÍhout aangeplant (N).

Er komen een paar kleine kapvlaktestruwelen
(Se) voor in de Kalevallei nabij Merendree en in
de Latemse meersen.

Het bos van Ooidonk behoort eveneens tot
het eiken-beukenbostype (Qs). ln de boomlaag
vinden we Zomereik, Beuk en Ruwe berk en op
de vochtiger plaatsen Es en populier. De
hakhoutlaag wordt gedomineerd door Gewone

esdoorn terwijl men in de ondergroei vooral
Valse salie, Bramen en Zachte witbol aantreft.

Enkele percelen zijn door hun vochtiger
karakter iets rijker aan soorten; het voorkomen
van Heksenkruid, Drienerfmuur en op één

Overige systemen

Akkers nemen slechts een klein oppervlak van
de alluviale vlakte in. Wij vinden ze meestal op

zandlemige oeverwalgronden (Bl), soms op
zand en lemig zand (Bs). Kleine stukjes hebben
gedraineerde kleibodems (Bu).

Hoogstammige (Kj) en laagstammige (Kl)
boomgaarden en boomkwekerijen (Kq) zijn
zeldzaam. Wij vinden er enkele in de buurt van
Oeselgem, St.-Martens-Leerne en Meigem.

enkele plaats Gele dovenetel doet reeds

Kasteelparken (Kpk) vinden we te St.-Martens-

denken aan het eiken-haagbeukenbos (Qa).
De venige alluviale bossen in dit gebied kunnen

Leerne, Oeselgem, lngelmunster en
Merendree.

Vogelkers-verbond (Alno-Padion) met nitroÍiel
karakter (Vn).

Opgespoten terreinen komen in alle valleien
voor, vaak in de meest interessante gebieden.
ln de Mandelvallei, ter hoogte van
lngelmunster, werd op die manier een gebied

gerangschikt worden onder het Elzen-

De Broeken te Deinze werden gekarteerd als
een complex (Va + Vn) bestaande uit essen-

met wilgenopslag, rietmoeras en natte

olmenbos (Va) en nitrofiel elzenbos (Vn). Hier
en daar werden populieren aangeplant. Voor

russengraslanden opgehoogd. Fragmenten van
de oorspronkelijke vegetatie zijn nog te zien.

de bespreking van deze mooi ontwikkelde

ln de beginÍase kunnen op dergelijke opgehoogde gronden ti.ldelijke, interessante pioniersvegetatie of bijzondere avifauna optreden
(Kz (SÍ + Ae + Hr)). Vaak echter treft men er
een ruderale vegetatie aan (Ku) met soorten
als Boerenwormkruid, Bijvoet, Akkerdistel,

Broeken verwijzen we naar het karakteristiek
gebied 7.

ln de Leiehoek te Zulte ligt een klein essenolmenbos (Va) . De struiklaag bevat Vlier,
Hazelaar, Zwarte els, de kruidlaag Gevlekte

aronskelk, Muskuskruid, Speenkruid

en

Nagelkruid. Een analoog perceel vinden we

terug ter hoogte van Dentergem en in de
meersen te St.-Martens-Leerne. Van het
nikofiel Elzenbos (Vn) met Grote brandnetel,
KleeÍkruid, HondsdraÍ, Zevenblad komen

enkele percelen verspreid voor

in

Speerdistel, Kruldistel en Haagwinde.

Laaggelegen gronden worden soms illegaal
gebruikt als stortplaats (Ko).

Enkele meer gedetailleerde gegevens worden
verstrekt bij de karakteristieke gebieden.

de

verschillende valleien.

2.2. Duingebied van Deurle en St.-MartensLatem (gebied le)

Een aantal percelen in de valleien werden met
populier beplant. De meeste zijn vochtig. De
ondergroei van deze aanplanten evolueerde

doorgaans naar een soortenarme, nitroÍiele
ruigte met dominantie van Grote brandnetel
(Lhi). Komt een struiklaag van Zwarte els voor,
dan werden ze als Lhb gekarteerd.

lndien zich reeds bos onder de populieren
ontwikkeld heeft, is dit aangeduid als Lh/Vn.
14

Het duingebied van Deurle wordt voor een
groot deel ingenomen door villawijken.

Hier en daar kan men nog restanten van het

eiken-berkenbos tegenkomen. Dergelijke

bossen worden gekenmerkt door

een
soortenarme kruidlaag en het voorkomen van
verscheidene mossoorten. Dit type is niet te
verwarren met de verarmde vorm van het

eiken-beukenbos. Deze vorm werd eveneens
tussen de bebouwing van St.-Martens-Latem
aangetroffen.

Te Deurle ligt een parkbos dat als zuur
beukenbos (Fs) gekarteerd werd. De boomlaag

bestaat vooral uit Beuk, de struiklaag uit
Haagbeuk, Lijsterbes en Tamme kastanje. ln
de kruidlaag komen Lelietje-der-dalen, Gewone
salomonszegel, Gele dovenetel, Dalkruid e.a.
vooÍ.

Naaldhoutaanplanten zijn er praktisch niet. Er
werd wel veel naaldhout aangeplant in de
villatuinen.

Fragmenten van zuur Struisgras-grasland (Ha)

vindt men teÍug op de droge,

arme

zandgronden van het duingebied te Deurle en
St.-Martens-Latem. Vooral op het golftenein is
dit type aanwezig maar relikten komen ook
verspreid voor in de villaverkavelingen. Enkele

soorten zijn Reukgras, Biggekruid,

Zandstruisgras, Fijn zwenkgras, Muizenoortje,
Pilzegge, Zandblauwtle, Veldbies en
Schapezuring

.

Hier en daar vindt men zelÍs enkele resten van
een droge heidevegetatie (Cg).

ln het duingebied te Achterbrakel werd

een

perceel met Brem als Sg gekarteerd. ln het
Hooie te Olsene komt een perceel houtige
opslag (Sz) voor.

C. Conclusies
1. Evaluatie
1.1 Globale evaluatie

Hoge biologische waarden liggen bij de
alluviale gebieden vooral in relicten van
soortenrijke graslanden, elzenbroeken en
andere loofhoutbossen, kleine
landschapselementen en ruigten en voor de

Leievallei ook in de enkele oude rivier
meanders. Daarnaast vervullen diverse
graslandexemplaren eveneens een belangrijke
rol, o.a. vanwege een faunistisch belang, het
voorkomen van grachten met rietkragen of

ruigten evenals van bomenrijen en enkele
zeldzame houtkanten en hagen.

De betere toegankelijkheid van de valleien als

gevolg van ontwatering, heeÍt voor een
belangrijke biologische degradatie gezorgd. De

vroegere Dotterbloem-hooilanden zijn slechts
op marginale gronden overgebleven. De in de
valleien voorkomende alluviale bossen zijn
biologisch waardevol en tamelilk goed
ontwikkeld.

De landschappelijke waarde van de valleien
in belangrijke mate
aangetast door de rechttrekking en verbreding
van de Leie en haar zijbeken, vooral gepaard
gaande met opvulling van de aÍgesneden

daarentegen werd

meanders en met ophogingen.

3. Fauna
Herpetofauna (DE FONSECA, 1979)

Gewone pad en Bruine kikker worden in alle
valleien waargenomen. Voor de Leie en de
zi,jbeken vermeld men bovendien de Kleine
watersalamander. VooÍ de Leievallei komt daar
nog een vindplaats van de
Alpenwatersalamander bij
.

AviÍauna

De vallei van de Leie is vooral belangrilk als
pleisterplaats voor doortrekkers. Als gevolg van
rechttrekking en drooglegging zijn echter veel
van de natte valleigraslanden verdwenen. Een
gedeeltelijke compensatie bieden de E3zandwinningsputten en de afgesloten oude
Leie-armen (o.a. Fuut). Recente aÍgesneden

meanders worden echter gedeeltelijk

opgespoten. ln het aanvangsstadium bieden
dergelijke opgespoten terreinen vaak
toerageermogelijkheden voor steltlopers en
watervogels (o.a. Slobeend, Zomertaling).

De belangri.ike biologische waarde van het
duingebied is grotendeels verloren gegaan
door bebouwing. Men vindt nog relicten terug
van het oorspronkelijk looÍbos, van droge heide
en van zuur Struisgras-grasland.

1.2 KarakteÍistieke gebieden

l.a De Leievallei
1. Zultese meersen - Leiehoek te Zulte

De oude Leie-armen, afgesneden door het
kanaliseren van de Leie, worden gebruikt als

viswater. De oeverbegroeiing bestaat uit
Waterweegbree, Gele waterkers, Gele lis,
Beekpunge en Gewone kattestaart. Hier en
daar komen rietkragen voor met Lisdodde,
Liesgras, Rietgras.

Enkele kleine wilgenstruwelen zijn aanwezig.

Een nat elzenbos beplant met populieren
treffen wij aan op enkele honderden meters
van de oude Leie-arm. De struiklaag bevat
Zwarte els, Vlier (dominant), bramen, Gewone
esdoorn en Lijsterbes. ln het voorjaar zorgen
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Bosanemoon en Slanke sleutelbloem voor een
uitgesproken lenteaspect, in de zomer is Grote
brandnetel dominant in de kruidlaag Op

omgevende weilanden zijn hoofdzakelijk sterk

drassige plaatsen is er opslag van wilg en

Ornithologisch zijn de meersen rond het

groeit er Pitrus, Pinksterbloem, Smeerwortel en
Hondsdraf.

Ooidonkkasteel belangrijk voor Wintertaling,

bemeste graasweiden, grotendeels zonder
bomenrijen.

Smient, Wilde eend teÍwijl het bos van Ooidonk

een belangrijke kolonie Blauwe reigers
2. De Leiemeersen te Deinze

herbergt.

De Leiemeersen vormen nog steeds een
uitgestÍekt graslandencomplex waarin sporadisch een bomenrij van knotwilgen oÍ posoortenarme (hooi-)weiden.

4. De Grote Linde te St.-Martens-Leerne
Dit gebied bestaat overwegend uit graasweiden
omzoomd door bomenrijen. ln het midden
hiervan komt een prachtig bos voor. Het
grootste stuk bestaat uit een elzen-essenbos

Belangri.lk is hier vooral de aÍgesneden Leiearm

met Nagelkruid, Gewone salomonszegel,

pulieren voorkomt. ln tegenstelling tot wat het

vroeger moet geweesl zijn, zijn het

nu

waarin Gele plomp spectakulair tot ontwikkeling

Kruipend zenegroen, Heksenkruid, HondsdraÍ

gekomen is.

en Bitterzoet in de kruidlaag. De twee

Ook interessant is de houtwal in het westen
van het gebied. Naast Hondroos, Eenstijlige

omringende stukken behoren tot het nitroÍiel,

meidoorn, Sleedoorn, wilg en populier werd ook

Wegedoorn aangetroffen, een in deze streek

alluviaal elzenbos. Reeds ten tijde van de

Ferraris waren deze percelen met bos

begroeid. Er

zijn

ook

enkele

zeer weinig voorkomende soort.

populierenaanplanten met een ruderale

3. Het Ooidonkkasteel te Bachte- Maria-

ondergroei (Grote brandnetel, Bitterzoet), of
een ondergroei van struiken (Gelderse roos,

Leerne

Hazelaar, Hop).

Het bos horend tot het Ooidonkkasteel werd als
eikenbos gekarteerd. ln de boomlaag vindt men

5. De Latemse Meersen te Baarle-Frankrijk

Zomereik, Beuk en Ruwe berk terwijl de
struiklaag vooral Gewone esdoorn, Vlier,

(St.-Martens-Latem) (DE HEMPTINNE, 1983)

Amerikaanse vogelkers en soms Hazelaar

domineren.

bemeste graslanden (Hp, Hx) en van vochtige,
voedselarmere hooilanden (Hc). Als meest
typische soorten van het Dotterbloem-verbond
vinden we er Dotterbloem, Moerasrolklaver,

Sommige percelen hebben een vochtiger

Tweerijige zegge, Koekoeksbloem

karakter. ln de boomlaag komt naast Zomerck
ook Es en populier voor. De ondergroei is rijker

Reukgras, soms ook Pijptorkruid. Langs heel

bevat. De kruidlaag is dikwijls weinig
ontwikkeld; plaatselijk kunnen bramen

aan soorten. Heksenkruid, Drienerfmuur en
Gele dovenetel wijzen reeds op een overgang
naar het eiken-haagbeukenbos.

Een aantal percelen werden beplant met
naaldhout: vooral Lork en Fijnspar. De vochtige

populierenaanplant dicht bij het kasteel heeft

een kruidlaag waarin Grote brandnetel
aspectbepalend is. De struiklaag bestaat uit
Vlier, Zwarte els, wilg en Gewone esdoorn.

Een aantal mooie dreven doorkruisen het
domein. Ze werden aangelegd met Linde,
Plataan, Beuk, populier of Zomereik. ln de
bermen van de dreven langs de rand van het
bos groeien Valse salie en Veldbies. Reeds op
de kaart van de Ferraris (einde 18e eeuw)

Het gaat hier om een complex van zwaar

en

wat sloten ontwikkelde zich een ruigtekruidenvegetatie (HÍ) met o.a. Moerasspirea,
Valeriaan, Kattestaart, Gevleugeld hertshooi,
Moerasandoorn, Leverkruid, Smeerwortel,
Harig wilgeroosje, Rietgras, Wederik, e.a.
Sommige sloten verlanden tot een soortenarme

vegetatie met planten uit het Riet-verbond:
vooral Liesgras, WolÍspoot en Holpijp komen
veel voor. ln een aantal ondiepe, eutroÍe tot
mesotrofe sloten vindt men Klein kroos,
Gewoon sterre kroos, Kikkerbeet, Fijne
waterranonkel en Waterviolier. Enkele percelen
zijn beplant met populier.

De donk (zie l.A. l. Geologie) te AchterBrakelBaarle-Frankrilk is volledig in gebruik genomen

stond dit gebied als gemengd looÍbos

als akkerland, een aantal

aangeduid.

sparrenaanplantingen (sparrenak kers) niet te

Het nitrofiel elzenbos ten noorden van het

na gesproken.
Op de kaarten van de Ferraris

kasteelpark was ten tijde van de Ferraris zeer
drassig grasland met bomenrijen. Het evolueerde tot een dicht hakhoutbos met soorten
als Zwarte els, Es, Zomereik, Vlier en met een

kruidlaag van Brandnetel, Hondsdraf,

Smeerwortel. populier werd ingeplant. De
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Der Maelen

(t

(r

kleine

1775) en Van

1845) staan de meersen

eveneens als drassige graslanden met veel
bomenrijen opgetekend. Het bos dat voor een

deel op de donk en voor een deel in de
meersen gelegen was, is nu verdwenen.

-

l.b De zijbeken

Moerputten: in de vallei van de Zeverenbeek

ligt ter hoogte van de Moerputten een zeer

vochtige, jonge populierenaanplant.

6. De Kaandelbeek

De vallei van de Kaandelbeek bestaat uit
drassige graslanden met veel bomenrijen en

De
boomlaag werd recent verwijderd en vervangen
door jonge populieren. ln de kruidlaag vinden

wilgenstruwelen voor en Íragmenten van

we veel soorten terug uit het Moerasspireaverbond zoals Poelruit, Harig wilgeroosje,
Smeerwortel, WolÍspoot, Moerasspirea,

Dotterbloem-hooiland en rietmoeras.

Leverkruid, Valeriaan, naast een aantal soorten

De vallei heeft echter veel van haar waarde
verloren door het voorkomen van storten en
ophogingen en de aanleg van

uit het Dotterbloem-verbond o.a. Watermunt,
Koekoeksbloem, Pitrus, Moerasrol klaver,
Pinksterbloem, Blaartrekkende boterbloem,

industrieterreinen

Slanke sleutelbloem. Langs de sloten groeit er
Gele lis en Liesgras.

met hier en daar nog meidoornhagen of wat er

van overblijft. Er komen nog enkele vochtige

.

De vochtige graslanden die nog aanwezig zijn
in de Kaandelbeekvallei herbergen soorten als
Slobeend, Zomertaling en Watersnip.

De Broeken herbergen heel wat zangvogels. Er

zijn eveneens broedgevallen bekend van
7. De Broeken te Deinze

- Langemeerskant: in dit waardevol

Gekraagde roodstaart, Wielewaal, Grote bonte
specht en Ransuil.

essenolmenhakhout wordt de boomlaag gevormd
door populier. De struiklaag bestaat uit Zwarte
els, Eenstijlige meidoorn, Zomereik, wilg, Wilde
kamper Íoelie, Hop, bramen en Gelderse roos.

Van de vroeger overwegend natte, matig
voedselrijke hooilanden blijft er niet veel meer

De kruidlaag is zeer soortenrijk met o.a.

over, zodat de meeste graslanden als

Speenkruid, Slanke sleutelbloem, Vale riaan,
Muskuskruid, Smeerwortel, Bitter zoet, Eenbes,
Kruipend zenegroen, Stompsporig bosviooltje,

cultuurgraslanden werden gekarteerd. Er

Gele

dovenetel,

Nagelkruid,

8. Oude Mandelbeekvallei te Dentergem

blijven slechts enkele restanten van
Dotterbloem- hooilanden over.

Als typische planten vermelden

wij

de

Dot

ReuzenpaardestaaÍt, Gevlekte aronskelk en

terbloem, Koekoeksbloem, Tweeri.lige zegge,

Penningkruid. ln de greppels die het bos
doorkruisen, komen Gele lis, Dotterbloem,

Waterbies, Pijptorkruid.
Aan de rand van een aantal afwateringssloten

Groot moerasscherm en Liesgras voor.
Op dit bos sluit een stuk aan met veel op slag
van wilgen en essen. ln de depressies groeien

ontwikkelde zich een ruigtekruidenvegetatie

Groot moerasscherm en Watermunt naast

bomenrijen in de graslanden bestaan uit wilg

nitrofiele soorten als Brandnetel, Hop, Pitrus en
Basterdwederik.

en populier.

-

(HÍ). Aanplanten van populier met Brandnetel in

de kruidlaag komen hier en daar voor. De

l.c De Mandelbeekvallei
Ten oosten van dit struweel bevindt zich een

drassige weide met veel Lidrus, Scherpe
boterbloem, Watermunt, Blauw glidkruid,

ln de vallei van de Mandel zijn weinig biologisch waardevolle gebieden overgebleven. De
Mandel werd rechtgetrokken, de meanders

Veldzuring, Moerasspirea, Dotterbloem,
Zeegroene rus en Koekoeksbloem. De

Alleen ter hoogte van lngelmunster komt een

boterbloem, Pinksterbloem, Blaartrekkende

greppels die het weiland doorsnijden zijn zeer
interessant door het voorkomen van
Kikkerbeet.

- Ter hoogte van Kauwbuis: dit laaggelegen
essen-olmenbos is mooi ontwikkeld; men treft
er ongeveer dezelfde soorten als in het reeds
beschreven essen-olmenhak hout. ln de
grachten komen bovendien Wolfspoot, Grote
Waterweegbree en verscheidene zeggesoorten
voor.

ln het aanpalende, zeer drassige weiland zijn,
naast de hierboven vermelde soorten, ook
Moeraswalstro, Beekpunge en Geknik te
vossestaart aanwezig.

meestal opgespoten en de weiden gedraineerd.
nitroÍiel elzenbos voor.

9. Oude benedenloop van de Mandel - De
Mandelhoek
Bij de rechttrekking werd de monding van de
Mandel in de Leie verlegd. Een gedeelte van
de oude benedenloop werd opgespoten, het

overblijvend gedeelte is stilaan aan het
verlanden en evolueert naar een interessant
natuurgebied, ook op ornithologisch vlak (o.a.
Slobeend, Zomertaling, Bosrietzanger, Kleine
karekiet als broedvogels).
Poelen bevatten o.a. Gele waterkers, Gele lis,

Fijne waterranonkel, Rode waterereprijs,
WolÍspoot en Gekroesd fonteinkruid. De
aanwezigheid van Koekoeksbloem, Kruipend
17

zenegroen en Dotterbloem in natte weiden

illustreren de potenties

ervan.

ïer

hoogte van Deinze is de vallei volgebouwd

Valse

en zijn er nog woonuitbreidingsge bieden

cyperzegge, Bosbies en Zeegroene rus groeien
in meer moerassige zones (Wielewaal 1983).

voorzien. Ook zijn hier enkele gebieden voor
milieubelastende indus triëen voorbehouden.

De Brielmeersen hebben als bestemming
recreatiegebied gekregen. Tussen dit gebied

l.d De Kalevallei

en het woongebied is een

De vallei van de Kale bestaat hooÍdzakeli.jk uit

sterk bemeste weilanden met bomenrijen.
Verspreid komen een aantal populierenaanplanten voor, hier en daar nog een
nitroÍiel elzenbos en een enkel verruigd
hooiland (Hf).

De waterhuishouding van de vallei werd
grondig verstoord door de aanleg van het
Schipdonkkanaal.

Daar komt nog bij dat een aantal van deze
laaggelegen gronden opgehoogd werden oÍ als
stortplaats gebruikt worden.

buÍÍerzone

aangeduid.
l.b De zijbeken

De vallei van de Oude Mandelbeek

Goedbeek kreeg de

en

bestemming

landschappelijk waardevol gebied.

Een gedeelte van de Kaandelbeekvallei, de
Broeken te Zeveren en een klein bosgebied te
Wortegem zijn als natuurgebied aangeduid.
Langsheen het Schipdonkkanaal werd een
groot gedeelte van de vallei als terrein voor
milieubelastende industrieën bestemd met

Latem

aanpalend een woonuitbreidingsgebied.
Hierdoor zullen op termijn een aantal

10, De GolÍ, Oud Kasteel

gaan. Het ophogen van een aantal percelen is

l.e Het duingebied van Deurle en St.-Martens-

interessante hooilanden en moerassen verloren

Einde l Bde eeuw (de Ferraris) lag dit
rivierduinengebied nog volledig onder bos.
Fragmenten van dit oorspronkelijk eikenberkenbos komen nog voor op het golfterrein

trouwens al begonnen.

evenals in enkele residentiële villatuinen.
Soorten van het zuur Struisgras-grasland

Van lngelmunster tot Wakken kreeg de vallei
van de Mandel de bestemming landschappelijk
waardevol gebied.
Van lngelmunster tot Kachtem is hoofdzakelijk

vinden we eveneens terug op het golfterrein.

Zelfs Struikheide kan men hier en daar op

l.c De Mandelvallei

minder intensieÍ gemaaide stukken aantreffen.

industriegebied voor milieubelastende

2. Huidige bestemming en bedreiging

industrieén en woongebied voorzien. Alleen ter
hoogte van lngelmunster kreeg de vallei voor
een deel de aanduiding als parkgebied en een
deel ervan als natuurgebied

2.1 Bestemming
l.d De Kalevallei
La Leievallei

Het valleigedeelte rechts van het SchipOp het gewestplan Oudenaarde werd de
Leievallei gedeeltelijk als agrarisch gebied met

bijzondere waarde, gedeeltelijk als
landschappelijk waardevol agrarisch gebied
aangeduid. Op het gewestplan Roeselare-Tielt
beschouwt men de valleigronden uitsluitend als
landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Stroomafwaarts Deinze heeft men de meersen

op de rechteroever de

bestemming

donkkanaal is over haar grootste oppervlakte
valleigebied. Te Lovendegem en te Landegem
is ontginningsgebied (= stortterrein) voorzien,
respectievelijk met nabestemming landbouw en
natuurgebied. Het linkergedeelte van de vallei
werd op het gewestplan Oudenaarde agrarisch
gebied met bijzondere ecologische waarde, op

het gewestplan Gentse en Kanaalzone

agrarisch gebied.

natuurgebied gegeven, op de linkeroever
werden ze valleigebied of agrarisch gebied met
bijzondere waarde.
Het kasteelpark van Ooidonk en de noordenlijk

l.e Het Duingebied

gelegen elzenbossen werden parkgebied. De

oeverwallen langs de oude Leie-arm en de
weilanden ten noorden van de Rekkelingbeek
kregen de bestemming natuurgebied; de kouter

te

Maaigemhoek werd landschappelijk

waardevol gebied.
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Met uitzondering van De GolÍ, Oud Kasteel dat
parkgebied is, kreeg dit duingebied volledig de
bestemming woonpark.

- De rietvegetaties kunnen in het na.iaar of in de

2.2 OveÍige beschermingen

winter gemaaid worden; de opslag moet
De Broeken te Deinze en De Golf-Buizenberg-

verwijderd worden.

Warandebos

Latem

- Bij beken moeten het natuurlijk verloop en de

(karakteristiek gebied 7 respectievelijk 10)

aanwezige begeleidende ecosystemen,

vormen een beschermd landschap (AROL

houtkanten en vegetatie behouden blijven.

986).
De Mandelhoek te lngelmunster is in beheer bij
De Wielewaal.

Eventuele ruimingen brengen minder schade
mee wanneer ze langs één zijde gebeuren, met

te Sint- Martens-

1

2.3 Bedreigingen

behoud van meanders, steile oevers en
oeverbegroeiing. Bij trajecten van waterlopen
met een grote biologische waarde moet het

onderhoud zoveel mogelijk met handkracht
De alluviale graslanden hebben vooral te lilden
van een intensivering en mechanisering van de

gebeuren.

landbouw. Door een sterkere bemaling, met
grondwaterstandsdaling tot gevolg, wordt de

beste beheer in een zeer extensieve begrazing.
Bij maaien zouden te veel mineralen aÍgevoerd
worden wat aanleiding zou geven tot te sterke
verschraling.

toegankelijkheid veÍbeterd. Dit brengt een
intensievere veeteelt, meer bemesting,
scheuren van graslanden en gebruik van

- Voor droge graslanden op zand bestaat het

zwaardere landbouwmachines met zich. Dit

veroorzaakt dan weer bodemverdichting,
verarming en verruiging.

Vaak worden deze

laaggelegen
valleigraslanden met populier beplant, als
stortplaats gebruikt of opgespoten. Uitbreiding
van de bewoning tot in de vallei en aanleg van

industrieterreinen op opgespoten stukken
betekenen een inbreuk niet alleen op de
biologische maar ook op de landschappeli.lke
waarde van de valleigebieden.
De waterlopen zelÍ hebben vooral aÍ te rekenen
met rechttrekking, herproÍilering en betonnering
van de oevers; verder met drooglegging van de
begeleidende ecosystemen, verwijdering van
houtkanten, water- en oevervegetaties en
tenslotte met waterverontreiniging.

Voor de duinen bestaat de grootste bedreiging
in bemesting, afgraving en bebouwing.

3. Voorstellen voor aanleg en beheer
(voor meer uitleg R.l.N., 1979 en B.N.V.R.,
1

980)

Het gebied is vrij arm aan natuurlijke gebieden.

De bestaande waardevolle stukken zouden
volledige bescherming moeten genieten.
- De vochtige hooilanden dienen voor iedere

verdere aantasting gevrijwaard en door
aangepast beheer behouden en hersteld te
worden. Daartoe moet een voldoende hoog
waterpeil gegarandeerd worden, moeten

reliëÍwijzigingen verhinderd worden en
weekendverblijven en visputten geweerd.
Het beheer kan al naargelang het vegetatietype
bestaan uit 1 of 2 jaarlijkse maaibeurten met
afuoer van het strooisel, extensieve begrazing
en achteMege laten van bemesting.
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GEBIED II: DE ZANDSTREEK
,,j

--J

De begrenzing van deze streek valt samen met
de grenzen van de zand- en lemigzandgronden
van de bodemkaart.
We onderscheiden:

Vlaamse

valleilandschap. Zij strekt zich uit over het
uiterste noorden van de kaart Aalter-Nevele
(2113-4) nl. van Bellem tot Lovendegem en over

een groot gedeelte van de kaart DentergemDeinze (2117-B) nl. tussen Leie en Schelde.

ll.b De Rug van Aalter (= de associatie van de
streek van Beernem)

Het is een cuesta-achtige gordel die zich
uitstrekt van Bellem tot Loppem.

ll.c Het Vlak lemig zandgebied
Strekt zich uit over het noordelijk gedeelte van
het bestudeerde gebied en vormt de overgang
naar de zandleemstreek.

ll.d Het Golvend lemig zandgebied
Omvat de streek rond Kachtem, Meulebeke,
Oostrozebeke en Kruishoutem.

VANDENHOUDT,1971
'1.

ll.a Het Vlaamse zandgebied

Deze streek behoort tot het

A. FYSISCH MILIEU
(naar SYS, 1965 en 1967; SYS

&

)

Geologie

Binnen de zandstreek moet men

een

onderscheid maken tussen het Vlaamse
zandgebied (ll.a) en de overige afgebakende
gebieden (ll.b tot ll.d). ln het gehele gebied
rusten iong-kwartaire afzettingen op een tertiair
substraat bestaande uit mariene sedimenten
die in subhorizontale lagen zacht naar het
noorden afhellen.
ln het Kwartair, meer bepaald in het (Onder- en
Midden)-Pleistoceen werden de tertiaire lagen
door erosie aangetast. De vorming van de

Vlaamse vallei situeert zich in deze periode
(einde van het Midden-Pleistoceen). ln wat nu
als het Vlaamse zandgebied bekend staat, ging
deze erosie veel dieper door en ontstond de

Vlaamse vallei. Tijdens het Riss-Wurminterglaciaal begon de opvulling van deze
vallei. De belangrijkste sedimentatie gebeurde
echter in het Wiirmglaciaal (Boven-Pleistoceen)
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en bestaat hooÍdzakelijk uit zandig materiaal
(zand + lemig zand ten zuiden van de Leie)
(eolisch dekzand). Na de Wurmijstijd had, in
het Laatglaciaal (Epi-Pleistoceen = een koude,
droge fase), nog een lokale verplaatsing van
dekzand plaats (lokaal dekzand). Dit dekzand
werd in en nabij de valleien opgewaaid en weer
aÍgezet op de flanken zodat hoge zandige rug
gen ontstonden (kouters) die geassocieerd zijn

3. HydrograÍie, hydrologie
ll.a Het Vlaamse zandgebied
De ontwatering van het gebied gebeurt langs
een beeksysteem waarvan alle elementen een
natuurlijke aansluiting met de Leie vertonen,
behalve de zuidoostelijke hoek van de
zandstreek. Deze ontwatert naar de Schelde

met het hydrograÍisch net.

aÍ.

Tijdens het Holoceen hadden

stroombekkens loopt van het gehucht Het
Sprietjen over het gehucht De Marolle en
Hoeve Augustijnegoed tot aan het station te

nog
zandverstuivingen en -aÍzettingen plaats. Zo
werden te Zulte, Olsenen, Machelen, Astene,

Deurle en Latem op die manier duinen

De scheidingsliln tussen beide

Eke-Nazareth.

gevormd.

ln het westelijk deel van de Vlaamse
zandstreek zijn de voornaamste beken de

Het resultaat is dat in het Vlaamse zandgebied

Zouwbeek, de Olsenbeek en de Tichelbeek.

de tertiaire lagen nu onder een 10 tot 25 m

Het noordelijk deel wordt gedraineerd door de
Kattebeek, de Petegemse beek, de Winkelbeek
en de Biezenbeek. Deze laatste vormt samen
de Schurkens beek, die het noord-oostelijk deel
van Nazareth draineert, de Rosdambeek, die te

dikke kwartaire deklaag begraven liggen. ln de
andere gebieden (ll.b tot ll.d) heeft die diepe
uitschuring niet plaatsgehad en komen tertiaire
lagen ondiep voor. Vooral op de heuvelruggen
(ll.d) komt een dun kwartair dek voor.

Sint-Deni.js-Westrem in de Leie uitmondt.

ln het zuidelijk deel zijn de belangrijkste beken
de Beerhofbeek, de Leebeek en de Wallebeek.

2. GeomorÍologie, reliëÍ

Zij wateren allen naar de Schelde aÍ.
Het Vlaamse zandgebied (ll.a) is een zeer vlak
gebied gelegen tussen 6 en 15 m hoogte. Het
microreliëf is sterk aan het hydrograÍisch net
gebonden.

De Rug van Aalter (ll.b) is een zwak golvend
gebied dat tot + 27 m oploopt. Deze topzones
vertonen een duidelijke asymmetrie. De sterkst
hellende vlakken zijn meestal aan de zuidkant

te vinden, wat aan de hoogst

Van de Vlaamse zandstreek te Bellem en
Lovendegem wordt het westeliik deel door de
Bellembeek en het Vaardeken gedraineerd die
naar het kanaal Gent-Brugge vloeien. Het
oostelijk gedeelte watert aÍ naar de Kale.

Het Vlaamse zandgebied wordt gekenmerkt

door de aanwezigheid van permanent

gelegen

grondwater op geringe diepte, dat bovendien

gedeelten een cuesta-achtig voorkomen geeft.
Zij worden ondeÍling verbonden door matig
hellende en zwak golvende stroken. De top van

aan seizoensschommeling onderhevig is.
D.w.z. dat de grondwatertafel haar hoogste

stand bereikt in het voorjaar (na

de rugzones is zeer vlak.

winterregens) en haar laagste stand in de

Het Vlak lemig zandgebied (ll.c) is een bijna
vlak gebied waarvan de hoogte va rièert van 67 m tot 20-25 m. Het microreliëf is er sterker
uitgesproken dan in de typische zandstreek

de

herÍst (als gevolg van de evapo-transpiratie).
Deze schommelingszone bedraagt ongeveer
1,5 m.

ll.b De Rug van Aalter

(ll.a).

Het lemig zandgebied van Kruishoutem,

De noordelijke flank van deze rug behoort tot
het verzamelgebied van de Kanaalbeken, dat

Kachtem, Meulebeke (ll.d) is een sterk golvend
gebied met hoogten tot 37 m en zelfs meer dan
55 m te Kruishoutem. Het is sterk ingesneden
door de beken.

Tot

bestaat uit een stelsel van beken die
rechtstreeks in het kanaal Gent-Brugge
uitmonden.

dit kunstmatig stroomgebied van het
kanaal behoren de Blauwhuisbeek, de Kwade
Stroom, de Brielbeek, de Keutelbeek, het
Leiken, de Kranenpoelloop en de Bellembeek.

Op de Bellembeek (oosteliik) en

de
Blauwhuisbeek (westelijk) na ontspringen alle

op de noordÍlank van de

rugzone

Een viertal beken ontspringen ook op de
zuidÍlank, met name de Pachtenbeek, de

De vallei van de Mandel doorsnijdt het zuiden
van dit lemig zandgebied. Ten noorden en ten
zuiden van deze vallei ontwateren een aantal
kleinere beken rechtstreeks naar de Mandel.
Deze ziin in het noorden: de Kallemoeibeek, de
Vilverbeek en de Hoogleenbeek en in het

de

zuiden de Hulstebeek, de Ooigembeek, de

Aalter-Hertsberge; slechts de bovenloop komt
op de noordrand van het bestudeerde gebied
voor.

Wantebeek, Oud Leiken en
Neerschuurbeek. Deze behoren tot

het

Gaverbeek en de St.-BaaÍsvijvebeek.

stroomgebied van de Poekebeek.

Het lemig zandgebied van Kruishoutem vormt
De grondwatertafel komt hier op grotere diepte
voor. ln de grenszone Rug van Aalter-Vlaamse
zandstreek komen ook gronden voor met

de scheiding tussen de stroomgebieden van de

Leie en de Schelde. Een aantal beken

hellingwater.

ontspringen op de Ílanken van deze rug. Voor
het Scheldebekken zijn dit de Molenbeek, de
Plezierbeek en de Beekstaartbeek, voor het

ll.c Het Vlak lemig zandgebied

Leiebekken de Kattebeek en de Tichelbeek.

Het westelijk deel ontwatert naar het noorden
langs een bekenstelsel dat behoort tot het
De

ln dit golvend gebied bevindt de grondwatertafel zich op grote diepte. Wanneer echter
een weinig doorlatende laag aanwezig is, kan

Rivierbeek loost haar water ter hoogte van
Moerbrugge (Oostkamp) in het kanaal Gent-

ontstaan die in de zomer echter opnieuw

Brugge en gedeeltelijk in het Zuidervaardeke.

verdwijnt.

Het lemig zandgebied ten zuiden van de Rug
de

4. Pedologie

verzamelgebied van de Rivierbeek.

van Aalter watert volledig af naar

in het natte seizoen een tijdelijke stuwwatertaÍel

Poekebeek.

ll.a Het Vlaamse zandgebied
Het oosten tenslotte watert via de Grote Beek
aÍ naar het Schipdonkkanaal. Dit kanaal werd
voor het grootste gedeelte van zijn traject in de

vallei van de Kale uitgegraven. Hierdoor
werden de westelijke zijbeken, waaronder de
Grote Beek en de Poekebeek, van de Kale

ln het Vlaamse

zandgebied nemen de

zandgronden het grootste oppervlak in. Op
lokaal dekzand domineren de prepodzolen, bij
de matig natte tot (matig) droge zandgronden
op dekzand domineren podzolen en post-

afgesneden.

podzolen. De beekgronden hebben eveneens
voor het grootste gedeelte een zandige textuur.

ln het vlak gebied rond Hansbeke, gelegen
beneden 12-15 m, komt permanent grondwater

Hier domineren vooral bodems zonder

voor dat onderhevig is aan seizoenale

ln de onmiddellijke omgeving van oude

schommelingen.

ln het meeÍ golvend gebied, de rest van ll.c,

boerderi.jen vindt men bovendien zandgronden
met een diepe antropogene horizont.

grondwatertafel op grotere diepte. Er kan wel

ll.b De Rug van Aalter

gelegen boven 12-15 m hoogte, zit de
een tijdelijke stuwwatertafel voor komen

proÍielontwikkeling.

aanwezig is.

De zandgronden beslaan het grootste
oppervlak van deze streek. Het zijn
hoofdzakelijk droge en matig droge

ll.d Het Golvend lemig zandgebied

zandgronden met podzolontwikkeling.

wanneer een weinig doorlaatbare laag

Het lemig zandgebied van Kachtem

en

Meulebeke wordt gedraineerd door zijbeken
van de Mandel. De valleien van deze beken
zijn sterke reliëfuormers.
Te Kachtem is dat de Roobeek en in mindere
mate de Gistelbeek.

Te Meulebeke gaat het om de Devebeek, die
de scheiding vormt tussen het lemig
zandgebied en het zandleemgebied. Haar

ll.c + ll.d Het Vlak en het Golvend

lemig

zandgebied

Zowel in het Vlakke als in het Golvend lemig
zandgebied komen droge tot natte lemige

zandgronden voor, waarbij podzolen en
postpodzolen domineren. ln depressies of in

oostelijke zijbeken draineren het grootste deel

smalle valleitjes van het vlakke gebied en op
tertiaire opduikingen van het golvend gebied
komen bodems voor zonder oÍ met zwakke

van dit lemig zandgebied.

proÍielontwikkeling.
ZJ

bestaande uit lemig zand- en zandgronden,
behoorde voor het grootste gedeelte tot het

5. Klimatologie

Het klimaat van het gebied is gematigd en
vochtig, met een gemiddelde luchttemperatuur
van 10" C (jaargemiddelde). De gemiddelde
laarlijkse neerslag bedraagt 800 mm, tameli.jk
gelijkmatig verdeeld over het jaar.

voormalige Bulskampveld, een groot
heidegebied dat zich uitstrekte over de
gemeenten Wingene, Beernem, Hertsberge,
Aalter en St.-Jan-ten-Distel. Dit heidegebied

Zandgronden gaan in de zomer sterker op
warmen en in de winter vlugger aÍkoelen
waardoor de temperaturen er iets extremer

kende, als gevolg van ontginning en begrazing
van het oorspronkelijke loofwoud, haar grootste
uitbreiding tijdens de middeleeuwen (1 2e tot
14e eeuw). Tegen het einde van die periode

kunnen liggen dan elders in het land.

werd echter reeds regelmatig looÍhout
aangeplant aan de rand van de heide. Het
resultaat was een heidekern omgeven door

B. BIOLOGISCH MILIEU
1. Landschapsbeschriiving aan de hand van
cultuurhistorische invloeden
(naar VERHULST, 1964 en DAELS, 1962)

ll.a Het Vlaamse zandgebied

ln de Vlaamse zandstreek tussen Schelde en
Leie (2.O.) kan men een jong en een oud ont-

ginningslandschap onderscheiden. Beide
waren in de 9e eeuw nog onder bos. Op de
arme, droge zandgronden degenereerde dit
bos tot heide o.a. als gevolg van begrazing.
Deze heide, het Scheldeveld, bleef bestaan tot

het einde van de 18e eeuw, toen het
ontgonnen werd. De percelering in dit jong
ontginningslandschap is regelmatig rechthoekig
en met grote blokken. Talrijke houtkanten en
bomenrijen geven eerder een gesloten karakter

aan de streek. Het strekt zich uit over de
gemeenten Nazareth, Astene, Petegem, Eke,...

Tot het oud cultuurlandschap behoren de
gemeenten Zulte, Olsene, Machelen. Dit
gebied werd reeds in de 11e-13e eeuw ontgonnen. Het landschap is er vrij open door het
ontbreken van levende afsluitingen. De
percelen zijn onregelmatige blokken.

Landschappelijk sterk verschillend van de
vorige gebieden zijn de droge zandkouters
langs de Leievallei. Het zijn ruime, open
gebieden zonder grachten, bomenrijen of
elzenkanten. Verstoring gaat vooral uit van
recente, steeds toenemende bebouwing.

Het gedeelte van de Vlaamse zandstreek te
Bellem en Lovendegem (N.O.) is te miniem
binnen het bestudeerde gebied en wordt hier
verder niet besproken. We verwijzen hiervoor
naar de verklarende tekst van het aanpalende
kaartblad (kaartblad

1

3).

ll.b De Rug van Aalter

Het noordelijk gedeelte van de zandstreek,
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looÍbossen. Deze streek correspondeert met de

droge, weinig vruchtbare zandgronden van de
Rug van Aalter.

Deze situatie ondergaat weinig wijzigingen tot

het einde van de 18e eeuw, het ogenblik
waarop de systematische ontginning van deze
marginale zandgronden een aanvang neemt.
De centrale heide wordt beplant met naaldhout,

de bosgordels worden tot landbouwland
omgezet. Vandaag correspondeert dit nog
steeds met een landschap bestaande uit een

centrale rug van aan eengesloten
naaldhoutbossen, die zich uitstrekt van Bellem

tot Loppem en alleen ter hoogte van Aalter
onderbroken is. Deze bossen ziin omgeven
door akkerland met een Íegelmatig patroon van

grote kavels, van elkaar gescheiden door
dreven, restanten van het vroegere looÍbos. De
streek is weinig bewoond.
Een ander element van de heidevelden waren
de vijvers. Deze leverden de vrijdagse vis voor
de inwoners van Gent. ln de 19e eeuw, met de
aanleg van het kanaal Gent-Brugge, raakten
deze vijvers in onbruik, werden drooggelegd en
eventueel bebost. Van deze vijvers rest nu nog
enkel de Kranepoel.
ll.c. Het Vlak lemig zandgebied

Het overgangsgebied tussen

de

zandleemstreek en het vroegere centrale
heide- en bosgebied werd reeds tijdens de mid-

deleeuwen (13e - 14e eeuw) op niet-systematische wijze ontgonnen. Vandaar de onregelmatige blokvormige percelen die hier het

perceleringspatroon kenmerken. Bovendien is
het landschap sterk gesloten door de talrijke
levende afsluitingen: hagen rond de
boerderijen, kleine boomgaarden, knotwilgen
langs de weilanden en bomen rijen langs de
beken.

De bewoning is hier meer verspreid en weinig
geordend.

ll.d Het Golvend lemig zandgebied

Het Golvend lemig zandgebied was reeds

vroeg een landbouwstreek. Eínde 18e eeuw
kwamen nog veel hagen en bossen voor. Nu is
het een open landschap geworden. De bossen,

op het Lozer na, zijn gerooid.

Hagen,

bomenrijen en dreven zijn verdwenen.

complexen voor: ze werden dan ook als
zodanig gekarteerd (vb. Hp + Ha + Hj + Hx).
Een paar van deze vegetaties (Ha en Hmo) vin-

den we Íragmentair terug in de wegbermen,
laatste reÍugia voor voedselarme soorten in een

sterk bemest cultuurland.
2. Vegetataebeschrijving aan de hand van de

Ten zuiden van de Leie komen vele soor-

karteringseenheden

tenarme bemeste graslanden voor. Wegens

Waters en Moerassen

akkers en de agrarische bebouwing als een

hun tijdelijke karakter werden zij samen met de
complex gekarteerd (Bs + Hx + Ur).

Eutrofe waterplassen komen slechts sporadisch voor in de zandstreek. Meestal betreft het
kleine, recente vijvers (Aer).

Heiden

Op de droge zandbodems zijn er nog enkele
Grote plassen (Ap), ontstaan door zanduitgraving voor de aanleg van de E3 Gent-

we o.a. ten oosten van Zulte, in

Kortrijk, liggen langsheen de autosnelweg. Het

Malsemveld en in het RTT-domein. Frag-

plantengroei.

mentaire heidevegetatie met Struikheide en
Pijpestrootje komt hier en daar nog voor in
wegbermen. Pijpestrootje is vooral ken-

betreÍt hier zeer diepe putten zonder
De Kranepoel te Aalter-Bellem werd als een
oligotrofe plas (Ao) gekarteerd vanwege het

voorkomen

van soorten uit het

heiderelicten. Droge Calluna-heide (Cg) vinden

het

merkend wanneer het maaibeheer achterwege
gelaten is.

ln het Gulke Putten-reservaat heeft zich een

Oeverkruidverbond (Littorellion), zoals Drijvende

natte dopheidevegetatie (Ce)

waterweegbree en Oeverkruid.

handhaven (voor beschrijving zie karakteristiek

De vijvers in de vele kasteelparken (Kpk),
welke in de zandstreek veelvuldig voorkomen,

gebied '17).
Gedegradeerde heide met dominantie van
Pijpestrootje (Cm) oÍ van Adelaarsvaren (Cp)

werden niet aÍzonderlijk gekarteeÍd.

Rietlanden komen niet voor, wel enkele
rietkragen (Mr) o.a. rond de Kranepoel te

kunnen

vinden we vaak terug als ondergroei in
respectievelijk jonge of oude naaldhout
aanplanten. Ook in het RTT-domein vinden we
nog dergelijke vegetaties terug.

Aalter. Deze is echter praktisch verdwenen.
Struwelen
Graslanden

Graslanden beperken zich hoofdzakelijk tot
graasweiden met Engels raaigras en Witte
klaver (Hp). Rond deze weiden zijn af en toe
bomenrijen van wilg en populier (Hp + Kbs +
Kbp) aanwezig. ln de zandstreek rond
Nazareth komen ook heel wat elzenkanten
(Kba) voor, soms met Es erbij (KbÍr).

Een zeldzame keer vinden we in vochtige
graslanden langs de sloten nog fragmenten van

verruigd hooiland

(H0. Dit is o.a. het

geval

Kapvlaktestruwelen met Bramen, Vlier en
wilgeroosje (Se), ontstaan waar enkele jaren
voordien de bosvegetatie weggekapt is, vinden
we terug in de meeste bossen van de
zandstreek.

Enkele stukken met houtige opsÍag op ge
stoorde gronden (Sz) komen voor te Zulte en te
Hooie.
Een heel klein stukje bremstÍuweel (Sg) vinden
we bii de Warande in Zulte. Op een paar
plaatsen komen ook nog mooi ontwikkelde

langs het Vaardeken te Hansbeke.

doornstruwelen (Sp) voor met o.a. Eenstijlige
meidoorn en diverse soorten bramen.

ln het RTT-domein te Wingene (inclusief het

gedeelte van het hakhout

reservaat De Gulke Putten) vinden we naast
de graasweiden (Hp) ook nog zure AgrostisFestuca-graslanden (Ha), zure Borstelgrasgraslanden (Hn), russen graslanden (Hj),
onbemest vochtig Pijpestrootjes- grasland

wilgenstruweel, kenmerkend voor zure bodem
(so).

(Hmo), een stukje verlaten grasland met Witbol
(Hr) en enkele soortenarme graslanden (Hx).
Meestal komen deze vegetatietypen in

De zure eikenbossen (Qs) zijn goed vertegenwoordigd. Doorgaans vindt men in de
kruidlaag slechts Valse salie, Wilde kam

ln het RïT-domein te Wingene bestaat

uit

een

vochtig

Bossen
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pertoelie, Wijfjesvaren en bramen. Op open

karakteristiek voor de Rug van Aalter. Het

plekken komt een zeldzame keer ook nog

betrefi hier over het algemeen oude aanplanten
met een ondergroei van bramen (Ppms).

Struikheide en Pi.ipestrootie voor. ln enkele van

deze bossen zijn Tamme kastanje oÍ populier

ln het bosgebied rond de
Kranepoel zijn zure eiken- en beukenbossen
door elkaar aanwezig. Ze werden dan ook als
Qs + Fs gekarteerd.

Populierenaanplanten komen zowel voor op
vochtige (Lh) als op droge (Ls) plaatsen. Ze
nemen meestal een kleine oppervlakte in. Ze
hebben een grazige tot ruderale ondergroei

Ten zuiden van de Leie treÍfen we in de

struiklaag gevestigd (Lhb).

eikenbossen (Qb) en beukenbossen (Fb) aan.
Zure, hoogstammige beukenbossen (Fs) zijn

Andere looÍhoutaanplanten (N) zijn eerder

aangeplant.

(Lsh, Lsi, Lhi); soms heeÍt er zich een

zandstreek enkele zeet arme, zure

minder Írequent (de Eendekooi en de
Kranepoel te Aalter). Naast Beuk vindt men er

opslag van Sporkehout,

Lijsterbes,

Amerikaanse vogelkers, Tamme kastanje en
Zomereik. ln de kruidlaag groeit er Valse salie,
Wilde kamperÍoelie,... Vaak worden in deze
bossen exoten als Amerikaanse eik, Tamme
kastan.ie, Gewone esdoorn, Fijnspar en Lork
aangeplant.

zeldzaam. Soms zijn percelen uitsluitend met
Amerikaanse eik oÍ Tamme kastanje beplant.

Meestal ontbreekt een ondergroei in deze
aanplanten.
Overige elementen

De zandige akkers op niveo-eolisch zand
vormen de hoofdmoot in het complex van
akkers, weilanden en bewoning. Ze werden
dan ook als Bs + Hp + Ur gekarteerd.

Eiken-haagbeukenbos met een uitgesproken
voorjaarsaspect maar zonder Wilde hyacint
(Qa) komt voor in de Vorte bossen te
Ruiselede, bij de Eendekooi te Aalter, bij de
Nachtegaal te Kruiskerke, bi.i de Waterhoek te
Loozer, te Nevele-Veldekens en te Astene en

Plaatselijk komen rond de weiden en huizen
hagen (Kh) en bomenrijen (Kb) voor.
Doorgaans gaat het om populieren- en knotwilgenrijen. ln het Vlaamse zandgebied (lla)
treft men ook houtkanten aan van Zwarte els
en Es. Bovendien werden er heel wat

is soms zeer goed ontwikkeld.

populieren aangeplant langs de wegen. Op de

ln de beekdalen hebben zich enkele alluviale
bossen kunnen handhaven. Het betreft hier
vooral essen- olmenbossen (Va). NitroÍiel

beukendreven, die het akkerland doorkruisen,
van het vroegere bos in deze streek. Te
Astene, bij de Hoeve Campelare, werden de
lindedreven (Kbt) afzonderlijk ingetekend.

Rug van Aalter getuigen de eiken-

elzenbos (Vn) komt minder voor terwijl

en

mesotrooÍ elzenbos (Vm) éénmaal ten noorden

van Ruiselede werd aangetrofÍen. Meestal
werden in deze vochtige bossen populieren
aangeplant, wat een uniforme boomlaag als

Een aantal parken (Kp) en kasteelparken (Kpk)
komen verspreid voor in de zandstreek.

tot

resultaat heeft.

Boomgaarden beperken zich

De essen-olmenbossen kunnen heel mooi
ontwikkeld zijn (vb. de Vorte bossen te Ruiselede). ln de hakhout-kruidlaag groeien

hoogstammige (Kj) bij de boerderijen en enkele
nieuwe grotere laagstammige boomgaarden

kleine

(Kt).

Gewone iep, Gewone es en Zwarte els en in de

rijkere Gelderse roos. Eenstijlige mei doorn,

Zomereik

enz... terwijl de

kruidlaag

gekenmerkt wordt door Slanke sleutelbloem,

Enkele grote stukken met boomkwekerijen (Kq)
bevinden zich ten noordoosten van Wingene.

Bosanemoon, Eenbes, Gele dovenetel,

Er komt ook groeve (Kc) voor bij

Muskuskruid...

steenbakkerij te Meulebeke.

Naaldhoutaanplanten komen frequent voor op
de droge zandgronden. Meestal gaat het om
percelen beplant met Fijnspar oÍ Lork. Het zijn
ofwel jonge tot gesloten naaldhoutaanplanten

(Pi, Ppi, Pa) oÍwel aanplanten met

een

3. Fauna-elementen
HerpetoÍauna (DE FONSECA, 1980)

een

specifieke ondergroei van grassen en kruiden

Vijf sooÍten komen in de zandstreek voor:

(Pmh), van lage struiken zoals varens en

Alpenwatersalamander,

verschillende braamsoorten (Pms) oÍ van hoge

watersalamander, Bruine en Groene kikker en
Gewone pad. Van de Vinpootsalamander heeft
men een aantal waarnemingen voor de Rug

struiken (Pmb). De grote naaldhoutbossen
bestaan meestal uit Grove den. Ze zijn vooral
26

Kleine

van Aalter (llb). Van de Grote salamander is
slechts één vind plaats bekend in het Vlak
lemig zandgebied (llc).

De levendbarende hagedis komt op verschillende plaatsen voor in het Vlaamse
zandgebied (lla) en op de Rug van Aalter (llb).
AviÍauna

Langsheen de E3 Gent-Kortrijk komen een
aantal zandwinningsputten voor, ontstaan bij
de aanleg van de autosnelweg. Deze plassen

De Rug van Aalter (llb) is in tegenstelling met
de rest van de zandstreek een bosrijk gebied.
De vele homogene naaldhoutaanplanten zijn
potentieel vrii belangrijk. De loofhoutbossen die

aan de ontginningswoede (begin 19e eeuw)
ontsnapt zijn, zijn sterk door de mens
beïnvloed: aanplanten van exoten als
Amerikaanse eik en Tamme kastanje en van
Grove den hebben deze looÍhoutbossen in
belangrijke mate gedegradeerd. Hier en daar

vinden we nog enkele beter ontwikkelde

percelen terug, hoewel ruderalisering als

zijn belangrijk voor dooÍtrekkers en voor

gevolg van bemesting van het omringende

overwinteraars en bieden een gedeeltelijke
compensatie voor de meersgebieden in de
Leievallei die als gevolg van rechttrekking en

landbouwland optreedt.

drooglegging verloren zijn gegaan.

heidevelden vindt men nu nog terug in het
RTT-domein te Wingene. Er komen soorten

Restanten van de vroegere uitgestrekte

De talrijke bossen, vooral op de Rug van Aalter

voor van de droge en natte heide en van

gesitueerd, zijn belangri.lk voor rooÍvogels.
Buizerd, Torenvalk en Sperwer worden

heischraal grasland. De graslanden rond het
reservaat die pas in de jaren '60 in ontginning

geregeld waargenomen.

werden gegeven,

zijn potentieel

zeer

waardevol.

Andere diergroepen of meer gedetailleerde

gegevens worden besproken bii

de

karakteristieke gebieden.

Heidesoorten treft men nog regelmatig aan in

de wegbermen en in de oude eiken-

en

beukendreven en in de loofhoutbossen.

Van de vijvers die de vroegere heidevelden

kenmerkten,

1. Evaluatie

Kranepoel

karakter van deze vijver. Toenemende
eutroÍiëring heeÍt echter reeds een aantal

1.1 Globale evaluatie

De zandstreek is wel de meest gewijzigde
streek van het kaartblad als we het vergelijking

met de toestand weergegeven op

is alleen de

overgebleven. Een aantal soorten, zeldzaam
voor Vlaanderen (vb. Steelelatine, Drilven de
waterweegbree) hebben er zich tot nu toe
kunnen handhaven en wijzen op het unieke

C. CONCLUSIES

de

Ferrariskaarten. Vandaag is het een landbouwstreek met een zeer intensief bodem
gebruik. Vandaar ook dat de streek, op de Rug

van Aalter na, arm is aan waardevolle
ecotopen. De oorspronkelijke vegetatie werd er

teruggedrongen tot restanten en lineaire
elementen.

Voor het Vlaams zandgebied (lla) wordt de
biologische waarde bepaald door de kleine
percelen eiken-berkenbos en zuureikenbos dte
verspreid voorkomen, en de heiderelicten die

men hier en daar in de wegbermen oÍ in de
bossen (ook naaldhoutaanplanten, vb. de Hospicebossen) aantreft. De talrijke bomenrij en
en elzenkanten dragen vooral bij tot de

landschapsesthetische waarde van deze
streek.

De zandwinningsputten langsheen de autosnelweg zijn op de eerste plaats ornithologisch belangrijk als pleisterplaats voor
doortrekkende en overwinterende watervogels.

soorten doen verdwijnen.

Al deze elementen dragen bij tot het blologisch
waardevolle karakter van deze streek.

Het Lemig zandgebied (ll.c + ll.d) was reeds
ten tijde van de Ferraris volledig ontgonnen.
De weinige bossen die er toen nog waren en
de vele hagen en bomenrijen zijn sindsdien

van de
uitgestrekte Munkebossen en van de bossen
te Lozer zijn restanten overgebleven. Dit
eveneens verdwenen; alleen

verhoogt

hun

biologisch

en

landschapsesthetisch belang.
1.2 Karakteristieke gebieden

ll.a Het Vlaamse zandgebied
11. Kasteelpark te Hansbeke

Het bos bestaat voor het grootste gedeelte uit

een eiken-beukenbos. Bepaalde percelen
werden gekapt en opnieuw beplant met Eik. ln

de struiklaag groeit er Gewone esdoorn,
Rhododendron, Gewone vlier terwijl de
ondergroei gedomineerd wordt door bramen en
Adelaarsvaren.
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12. Hospicebossen te NazaÍeth
Valse salie en bramen bepalen de ondergroei
van deze oude naaldhoutaanplant. Plaatselijk
groeit Pijpestrootje en Stekelvaren. Vlier, Brem,
Zomereik, Ruwe berk, Struikheide (Íragmentair)

ln de villaverkaveling langs de Waalstraat vindt
men restanten van een arm eiken berkenbos.
De boomlaag bestaat er uit Zomereik, veel
Amerikaanse eik en Ruwe berk. Er is ook

en verscheidene mossen zoals Moeras- en
GaaÍ buidelmos, Gewone pellia, Fraai
haarmos, Viertand mos,... komen hier en daar
voor. Centraal ligt een oligotroof plas,ie met

vogelkers. Bramen, Zachte witbol en Valse

veenmos, Pitrus, Riet en opslag van wilg.

ln de greppels vinden we

bijmenging van Lork en Amerikaanse

salie zijn zowat de enige soorten in

de

kruidlaag.

Er ligt ook nog een perceel met zuur

Grote

Struisgras-grasland en met soorten van de

waterweegbree, Waternavel, Egelboterbloem
en verschillende zeggesoorten terwijl de kanten

droge heide. Voor dit laatste ecotoop werden er
soorten als o.a. Borstelgras, Pi.jpestrootje, Fi.in
zwenkgras, Struikheide, Schermhavikskruid,
Veelbloemige veldbies, Guldenroede en

begroeid zijn met Pijpestrootje, Pitrus,

Struikheide, Wederik en

enkele
Dopheidestruikjes. Plaatselijk treÍt men er
Dubbelloof aan. ln de dreven kan men goed

Haarmos genoteerd.

ontwikkelde dwergbiesvegetaties aantrefÍen

Als soorten typisch voor zuur Struisgras-

en
Stekelgoudkorrelmos en andere levermossen.

grasland werd er waargenomen: Gewoon

met ondermeer Liggend hertshooi

ln de bermen van de beukendreven groeien
o.a. Guldenroede en Schermhavikskruid.
Enkele stukjes gedegradeerde heide met

struisgras, Fijn zwenkgras, Buntgras,
Zandzegge, Muizenoortje... Er komt opslag
voor van Brem, Sporkehout, Zomereik, Ruwe
berk en wilg. Dit grasland is ingesloten door

Pijpestrootje zijn ook nog aanwezig.

eikenbos en naaldhoutaanplanten.

13. Zouwbeek - Waalstraat te Zulte
Bij de bossen in de vallei van de Zouwbeek kan
men duidelijk twee groepen onderscheiden: de

gevonden, parasiterend op de wortels van

Langs de beek werd Paarse schubwortel
populier.

vochtige alluviale bossen in de vallei zelÍ,

14. Wegbermreservaat aan de Biesdonk

aansluitend bij de beek en de drogere bossen

hoeve te Machelen
Bij de hoeve Biesdonk komen nog een aantal
interessante wegbermen voor met restanten
van onbemest, vochtig pijpestrootjegrasland.
Men vindt eÍ o.a. een groeiplaats van de voor
Vlaanderen zeer zeldzame Klokjesgentiaan.
Andere kenmerkende soorten zijn: Struikheide,

hoger op de helling gelegen.
Bij de valleibossen komen twee typen voor: het

nitrofiel elzenbos met een struik laag van
Zwarle els, Gewone vlier en Eenstijlige
meidoorn en een nitroÍiele kruidlaag waarin
Grote brandnetel domineert en het alluviaal
essen-olmenbos met Gewone es, Zwarte els,
Zomereik, Eenstijlige meidoorn en Gewone

vlier in de struiklaag en met

een
voorjaarsaspect van Speenkruid, Dotterbloem
en Bosanemoon. ln volle zomer is er van dit
voorjaarsaspect niet veel meer te merken; het
bos is ontoegankelijk geworden door de

hoogopgroeiende vegetatie

van

Grote

Dopheide, Pijpestrootje, Stekelbrem,
Veelbloemige veldbies, Borstelgras, Brem,
Zandblauwtje, Schermhavikskruid, Tormentil,

Pilzegge, Stijve ogentroost, Biggekruid,
Vogelpootje, Blauwe knoop, Valse salie,...

llb. De Rug van Aalter

brandnetel en Kleefkruid.

ln deze valleibos.jes is doorgaans populier
geplant.

15. Kasteel De Fougere

Deze kasteelbossen bestaan hooÍdzakeli.lk uit

zure eikenbossen waarin veel Lork werd
voor. De boomlaag bestaat uit Zomereik en

aangeplant. Plaatselijk kan Lork domineren.
Zeer veel bramen, Amerikaanse eik en berk

Ruwe berk terwijl de struiklaag gevormd wordt

zijn de hoofdcomponenten van de ondergroei.

Hoger op de helling komt een zuur eiken bos

door Sporkehout, Lijsterbes, Gewone vlier,

Amerikaanse vogelkers, Ruwe berk en
Hazelaar. ln de lage struiklaag domineert
Bramen en er staat ook wat Brem. De

'16.

kruidlaag wordt bepaald door Valse salie,
Gewone salomonszegel, Adelaarsvaren,
Zachte witbol, Dalkruid, Schapezuring en

en zure eikenbossen. Ze zijn sterk menselijk
beïnvloed met aanplant van exoten als
Amerikaanse eik, ïamme kastanje, Gewone
robinia. ln de struiklaag groeien Amerikaanse
vogelkers, Li.lsterbes en wat Haagbeuk. De

Klimop.

Wildenburg
De bossen in de onmiddellijke omgeving van

het kasteel zijn zeer arme eiken-berkenbossen

kruidlaag is weinig ontwikkeld met Valse salie,

pijpestrootjevegetatie. ln het natste gedeelte

Wilde kamperÍoelie, bramen, WijÍjesvaren,

hiervan groeit o.a. Beenbreek en Veenpluis. ln

Wederik en Sint-Janskruid.

deze Molinia-zone werden de laatste jaren al

Op de wijk Wildenburg gaat het om een
complex van vochtige eiken-berkenbossen,

heel wat vierkante meters aÍgeplagd. Op deze

zure eikenbossen, naaldhoutaanplanten en
loofhoutaanplanten (vooral van Amerikaanse
eik). De struiklaag bestaat al naargelang het
perceel uit Gewone vlier of uit Amerikaanse
vogelkers met Gewone esdoorn of uit

verschillende pioniersvegetaties. Heide

Sporkehout en Hazelaar. De kruidlaag is weinig
ontwikkeld: Pijpestrootje, Valse salie, bramen,

Wilde kamperfoelie en soms Gewone

plagplekken ontwikkelen zich zeet

regenereert er uitstekend. Ronde en Kleine
zonnedauw en Moeras wolÍsklauw hebben zich

er o.a. gevestigd. ln het domein komen een
aantal verruigde stukken voor die gedomineerd
worden door PiipestÍootje.

De graslanden die door een schapenboer

nog een woest onbegaanbaar moerassig

gepacht worden, worden grotendeels minder
gunstig beheerd. Gezien ze nog relicten van de
hogervermelde vegetaties bevatte, kunnen ze
mits een aangepast beheer veel aan waarde

gebied. Nadien werden er verschillende

winnen.

verschillende typen loofbos voor. Hiervan
neemt het zuur eiken-berkenbos (Qb) een
grotere oppervlakte in dan het zure eikenbos

- AviÍauna

zangvogels. ln het hoog en oud struikgewas,

(as)

eventueel reeds met boskarakter komen

17. De Gulke Putten te Wingene (RTT-

soorten voor als Roodborst, Merel, Zang lijster,
Zwartkop, TjiftjaÍ, Pimpelmees en Matkopmees,

domein)
De Gulke Putten zijn een restant van het
voormalige Bulskampveld, een uitgestrekt

Aan de rand van het gebied en in

heidegebied. Het bestaat uit percelen hak hout,

heidegedeelten broeden Geelgors, Kneu,

droge en natte heide, gedegradeerde heide

Grasmus, Boompieper en Roodborsttapuit.

salomonszegel zijn zowat de enige soorten.
Ten tijde van de Ferraris (1775) was dit domein

aÍvoerbeken getrokken. Nu komen er
Het reservaat is vooral rijk aan kleine

in de lagere struiken Fitis, Tuinfluiter,
Heggemus. Winterkoning,....

de

met Pijpestrootje en heischrale gras landen. 14

Het domein is vooral belangrijk

ha van dit domein worden beheerd door de

overwinteringsplaats van Klapekster en Ransuil

v.z.w. Belgische Natuur- en Vogelreservaten.
De plantengemeenschappen van het hakhout
behoren, op de vochtiger gedeelten, tot een
voedselrijk elzenbos aansluitend bij een sterk

en als jachtgebied van Sperwer, Buizerd,
Torenvalk. Een aantal soorten kwamen een

vervuilde beek en tot de voedselarme

sporkenhout-wilgenbroekstruwelen met
veenmos in de greppels verder van de beek.
Op de drogere gedeelten groeit een eikenberken-hakhout. ln de struiklaag domineert het
Amerikaans krentenboompje. Op open plekken

als

enkele keer tot territoriumaÍbakening:
Nachtegaal, Wielewaal, Goudvink en Barmsijs.
- Mammalia

Zoogdieren komen veel in het domein voor:
Konijn, Haas en Egel kan men er gemakkelijk

waarnemen. De marterachtigen zijn er

groeien soorten als Valse salie, Dalkruid,
Guldenroede, Stompsporig bosviooltje en

vertegenwoordigd met onder meer Wezel en
Bunzing. Van de kleinere zoogdieren komen
onder andere Dwergmuis, Rosse woelmuis,

Gewone salomonszegel.

Bosmuis en Dwergspitsmuis voor.

Uiterst waardevol zijn de grasperken rond de
gebouwen en de paden. Hier hebben zich ten

- HerpetoÍauna

gevolge van het maaibeheer verschillende
vormen van heide en heischraal grasland

Door de vele poelen en slootjes heeft het
domein een rijke herpetoÍauna: Alpen- en

ontwikkeld. Typische soorten zijn: Tandjesgras,
Struikheide, Tormentil, Pilzegge, Pijpestrootje,

Kleine watersalamander, Vinpootsalamander,

Borstelgras, Liggende vleugeltjesbloem,
Maanvaren, Blauwe knoop, Gevlekte orchis,

De Levendbarende hagedis die een droger
milieu verkiest, kan men ook veelvuldig

enz.

waarnemen.

ln een drassig perceel groeien veel typische
soorten uit de natte heide. Het bestaat

18. Egypteveld-Hoogveld te Aalter

enerzijds uit een soortenrijk schraal hooiland
met o.a. Gewone dopheide, Veel bloemige
veldbies, Heidekartelblad, Liggende
vleugeltjesbloem, veenmos, Tweenervige

zegge, anderzijds uit een

bultige

Bruine en Groene kikker en Gewone pad.

Het leeuwenaandeel van dit bos bestaat uit
oude naaldhoutaanplanten, hoofdzakelijk van

Grove den, met bramen en varens

en

eventueel Pijpestroot.je en Valse salie in de
ondergroei.
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Vaak vindt men er ook monotone lork- oÍ
Íijnsparrenaanplanten. Het gebied wordt
doorkruist door mooie eiken- en beukendreven
waarvan het regelmatig patroon wilst op de
systematische aanleg van deze bossen op de
oude heidevelden.

ln de dreven en op open plekken groeien vaak

soorten kenmerkend voor de ondergroei van
een zuur eikenbos: Valse salie, Gewone

door Rimpelmos en in mindere mate door Fiin
laddermos. Een aantal hiervan zijn epifytische
soorten. De meeste lijken een voorkeur te
hebben voor oude, zeer grote hakhoutstobben
van Gewone es en Gewone iep. Enkele voor
Vlaanderen zeldzame mossen zijn Tuitmos,
Schijfjesmos (twee levermossen), Spatelmos
en Struikmos (twee bladmossen) (HERMY,
1

984).

salomonszegel, Dalkruid, Struikheide,

Schermhavikskruid.
Oostelijk van het Hoogveld is dit zure eikenbos
trouwens meer en beter vertegenwoordigd. Het

bos heeÍt een typische ondergroei van o.a.
Bramen, Valse salie, Pijpestrootje, Brede en
Smalle stekelvaren. Langs de paden vinden we

vaak nog Struikheide. Er komen nog enkele
gesloten naaldhoutaanplanten voor, zonder

De terreinen liggen al meer dan 200 jaar onder

bos en vormen een zogenaamd oud bos
(HERMY & STIEPERAERE, 1981). Er vindt
sinds een paar eeuwen hakhoutuitbating
plaats. De struktuurvariatie is vrij groot. De
Vorte Bossen behoren dan ook tot de meest
waardevolle van de streek.

duidelijke ondergroei.

- Avifauna

Ten zuiden gaat dit gebied over in de Vorte

Waargenomen vogelsoorten: Goudhaantje,

Bossen. Ten westen hebben wij een overgang
naar weilanden (Hp) en akkers (Bs).

Staartmees, Nachtegaal, Wielewaal

19. De vorte Bossen te Ruiselede (naar

20. De Nachtegaal te Aalter
Deze bossen zijn zeer gevarièerd. Een groot
stuk wordt ingenomen door een zuur eikenbos

HERMY,197B)
Dit 20 ha groot complex heeft een gevariëerde
vegetatie: een eiken-haagbeukenbos (Qa) op
de drogere stukken en een essen-olmenbos
§a) op de nattere, beekbegeleidende stukken.
ln dit laatste bostype werd een slotenpatroon

en

Houtsnip.

met Sporkehout, Lijsterbes,

Hazelaar,

Kamperfoelie en bramen. De struiklaag bevat
Pi.ipestrootie, Dalkruid, Valse salie, Gewone

salomonszegel, Adelaarsvaren en Zachte

aangelegd. De boomlaag bestaat er uit

witbol. Plaatselijk komen kleine

Canadese populier, soms geleidelijk overgaand
naar Canadese populier met Gewone es. De

gedegradeerde heide met Adelaarsvaren voor.
Het bos is omringd door een beukendreeÍ. Een

hakhoutlaag bestaat uit lep, Gewone es,
Zwarte els, Hazelaar. De kruidlaag is er dicht
en vooral in het voor jaar spectaculair met
soorten als Slanke sleutelbloem, Speenkruid,

Muskuskruid, Eenbes, Gele dovenetel,
Maagdenpalm, Bosviooltje en in mindere mate
Bosane moon. ln de zomer domineert Grote
brandnetel. Ruw beemdgras, Moerasspirea en

klein

stuk.les

stukje behoort tot

het

eikenhaagbeukenbos en heeft een lenteaspect
(Bosanemoon en Speenkruid). ln het zuiden
van dit gebied in de vallei van de Wantebeek
bevinden zich enkele percelen alluviaal essenolmenbos met een uitgesproken lenteaspect.
De dreven bestaan uit beuken en populier.

Moesdistel bepalen mee het aspect van de
hoog uitgegroeide kruidlaag. ln de moslaag

21. Eendekooi te Aalter

domineert Fijn laddermos.

boscomplexen.

Het gehucht de Eendekooi bevat drie
Het meest noordelijk gelegen deel bestaat

Het noordelijk gedeelte van het eikenhaagbeukenbos is vervangen door een

hoofdzakelijk uit naaldhoutaanplanten van spar,

naaldhoutbos. De zuidelijke helft bestaat uit

gedegradeerde heide met Adelaarsvaren.

Zomereik en Amerikaanse eik. Opvallend voor
deze stukken is dat het hele jaar door een vrij
dik strooiselpakket aanwezig is. De
hakhoutlaag omvat hier voornameli.jk Hazelaar,

Enkele stukken zijn beplant met Beuk.

Zachïe berk en lep, met bramen

en

Adelaarsvaren. De kruidlaag verschilt in
struktuur gedeeltelijk van die van het vorige
beschreven bosgedeelte, doordat ze ijler is en
een vlekkerig patroon vertoont. De vooraamste
soorten zijn Gele dovenetel, Bosanemoon,
Ruwe smele en Kleine maagdenpalm.
De moslaag wordt hier vooral gedomineerd
30

Den en Lork. De ondergroei is

een

Het middenste deel bestaat uit zuur eikenbos
waarin plaatselijk populier werd aangeplant. De
ondergroei is er weinig ontwikkeld en bestaat

hoofdzakelijk

uit

bramen, Valse salie,

Wijfjesvaren en in de randen ook Pijpestroot,e
en Adelaarsvaren. ln de struiklaag komen
naast typische soorten zoals Lijsterbes, berk en
Sporkehout ook soorten voor uit de
voedselrijkere bossen: Hazelaar, Haagbeuk,
Gelderse roos.
Het zuidelijk deel kan onderverdeeld worden in

een zuur eikenbos, hoger gelegen in de vallei
en een alluviaal elzenbos met populier op het
natste gedeelte, aansluitend op de beek zelf.

22. De Kranepoel (naar HOSTE, 1981 en

Gagel verdwenen zijn, toont de aanwezigheid

van zeldzame soorten als Steelelatine,
Drijvende waterweegbree, Ondergedoken

moerasscherm, HaarÍijn fonteinkruid,
Moerashertshooi, Naaldwaterbies en

982)

Oeverkruid nog voldoende het unieke karakter

- Flora

van de Kranepoel aan. Toch zi.jn dringend

1

Van de vele vijvers die de heidevelden
kenmerkten, bleef rond I900 alleen nog de
Kranepoel over. De poel komt niet voor op de

kaart van de Ferraris

maatregelen nodig, wil men voorkomen dat ook
deze soorten ver dwijnen.

(1770-1777).

Waarschijnlijk was de Kranepoel op dat
moment niet meer dan een vochtige depressie
met een dopheide-vegetatie.

ln het begin van de 19e eeuw kreeg de vijver
zijn huidige vorm door de aanleg van een laag
dijkje rondom en de bouw van een regelbaar
aÍwateringssysteem. De poel heeft een zandige
bodem en is gemiddeld niet veel dieper dan

De bossen ten westen van de Kranepoel zijn
grotendeels verkaveld. Tussen de villa's zijn
nog Íesten van het oorspronkelijk bos bewaard
gebleven, meestal zijn deze sterk menselijk
beïnvloed.

Ten oosten van de Kranepoel en ten zuiden
van de autosnelweg gaat het vooral om zure
eikenbossen en soms beukenbossen, met hier

één meter. De vijver was in gebruik als

en daar percelen naaldhout. Ze

visteeltvijver. Rond de vijver werd bebossing

doorsneden door eiken- en beukendreven.
Deze bossen hebben weinig tot geen

ontginningsdreven met Beuk aangeplant.

ondergroei, tenzij plaatselijk wat bramen. Langs
greppels, wegen en in de bosrand vindt men

doorgevoerd en werden rechtlijnige

ln de vijver ontwikkelde zich een vegetatie
kenmerkend voor een voedselarm en zuur
milieu en met een aantal opvallende soorten
(zie verder) . Door mineralenaanvoer en

zijn

soms nog Struikheide, Pijpestrootje en Valse
salie. Bovendien werden er heel wat exoten als

wijzigingen in het inwendig beheer gingen deze

eik, Tamme kastanje en
Amerikaanse vogelkers en naaldhout

vegetaties sterk achteruit.

aangeplant.

Amenkaanse

Toch omvatten zowel de poel als zijn om
geving, ondanks de toenemende eutroÍiëring,
nog een aantal interessante vegetaties. ln

- AviÍauna

wegbermen en langs bosranden groeien
soorten als Struikheide, Dopheide, Liggend

oveÍwinteringsplaats

hertshoor, Koningsvaren, Vleugeltjesbloem en
Pilzegge.

De Kranepoel is een
voor

belangrijke
honderden

watervogels, vooral Wilde eend, ïaÍeleend en

Meerkoet. Tot de broedvogels behoren o.a.
Fuut, Meerkoet, lJsvogel en Kleine karekiet.
Een aantal andere broedvogels zijn, door het
achteruitgaan van de rietkraag, verdwenen:

ln de Kranepoel zelf is er vooreerst de riet. en
mattenbiesbegroeiing. Deze is de laatste jaren
echter sterk achteruitgegaan door het gebruik

Woudaapje, Waterral, Grote karekiet,

van herbiciden in de omgeving.

Wintertaling en Zomertaling.

De open waterspiegel biedt een uitstekend
milieu voor Witte waterlelie, Veenwortel en

- HerpetoÍauna

ln de Kranepoel zelÍ werden enkel de Gewone

Teer vederkruid.
De soortensamenstelling van de oevervegetatie
wi.ist op een steeds toenemende eutrofiëring
van dit in oorsprong voedselarme biotoop. We

waargenomen. Voor de omgeving vermeldt DE
FONSECA (1980) ook de Bruine kikker en de

vermelden o.a. Waternavel, Watermunt,

Levendbarende hagedis.

pad en de Kleine

watersalamander

Wolfspoot, Moeras-vergeet-mi.l-nietje, Driedelig

tandzaad, Gele waterkers, Blauw glidkruid.

23. Nevele - Veldekens te Nevele

Vermeldenswaard zijn ook Zeezuring en vooral
Klein glidkruid. Het voorkomen van Lisdodde
en Bitterzoet in deze oeverzone wiist op een
verlanding en een verruiging. ln de
zuidoosthoek van de plas mondt een beek uit

Dit klein stukje bos is zeer fraai. Het droger
deel bestaat voor de helft uit eikenhakhout met

die heel wat voedingselementen aanvoert:

berk, enkele grote Eiken en Lorken. Alles is
dichtgegroeid met BÍamen. De andere helft
werd met Dennen ingeplant. Vroeger was dit
ook een eikenhakhoutbos. Hier staat in de

Liesgras groeit er welig en er is veel opslag van
Zwarte els.

Wijfjesvaren. Een nat tot matig nat deel behoort

Niettegenstaande door de eutroÍiëring een
aantal belangrijke soorten zoals Waterlobelia,
Klein wintergroen, Gewoon blaasjeskruid en

ondergroei nog wat Valse salie, Pijpestrootje en

tot de essen-olmenbossen waarin populier
werd aangeplant. Zowel de hakhout- als de
stru klaag zijn soorten rij k . Hazelaar domi neert
i
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in de struiklaag- Verder groeien er ook nog
Vlier, Rode kornoelje, Gelderse roos, Zwarte

25. De Munkebossen te Ruddervoorde

els, Gewone es, Gewone esdoorn, Sporkehout,

zure eikenbossen met Tamme kastanje,

Zomereik en Amerikaanse eik, Wilde
kamperfoelie, Hop en Kardinaalsmuts. ln het
voorjaar trekken Slanke sleutelbloem, Eenbes,
Keverorchis, Gevlekte aronskelk en Vogelmelk
de aandacht.

Andere soorten zijn Hondsdraf, WolÍspoot,
Heksenkruid, Moerasspirea en WijÍjesvaren.

De Munkebossen bestaan hoofdzakelijk uit
Bramen, Hazelaar, Rhododendron, Beuk, berk
en Gewone esdoorn in de hakhout laag. ln de
kruidlaag staat o.a. WijÍjesvaren, Valse salie,

Adelaarsvaren, Pijpe strootje, Reukgras,
Dalkruid, Wilde kamperfoelie, Zachte witbol.
Aan de rand van het bos bevinden zich enkele
oudere lorken- en sparrenaanplanten met

van het bos.

daaronder lage struiken met bramen,
DubbellooÍ, Adelaarsvaren of met hoge

De bossen ten westen van Aalter-Nevele

struiken.
Enkele percelen zijn gekapt en hebben nu een

behoren eveneens tot de essen-olmen bossen

opslag van bramen, berk, wilgeroosje, Valse

Bramen en Valse salie staan vooral in de rand

en gedeeltelijk ook tot het

eiken-

haagbeukenbos. Het gaat hier waarschijnlijk
om oude bossen. Ten noorden van de E5 gaat

salie en Wederik.
De dreven zijn beplant met Eik.

het om matig tot zeer natte, soortenrijke

26. Lakebos te Ruddervoorde

hakhoutpercelen waarin populier werd

De zuidelijke helÍt is sterk door de mens

aangeplant. ln het hakhout domineert Zwarte
els, Gewone es, Hazelaar. Verder komen er

verstoord met aanplant van Amerikaanse eik,

voor: Zomereik, Zachte berk, Lijsterbes,

Lork, Tamme kastanje en Rhododendron.
Plaatselijk staat er ook wat berk. Het werd

Gelderse roos, Bramen, Wilde kamperfoelie,
Hop, Gewone esdoorn. De kruidlaag is zeer

bovendien voor villa's verkaveld.

soortenrijk met o.a. Slanke sleutelbloem,

eikenbossen met inplanting van Tamme

Keverorchis, Eenbes, Aalbes, Heksenkruid,
Penningkruid, Speenkruid, Gewone
salomonszegel, Gele dovenetel, Heelkruid,

kastanie, Amerikaanse eik, Gewone esdoorn.
ln de struiklaag komt ook nog berk, Lijsterbes,

Bosviooltje, . .

.

Het eiken-haagbeukenbos ten zuiden van de

autosnelweg, langs een zijarm van de

Neerschuurbeek is een verstoord en verarmd
middelhout van populier en Zomereik, met een
hakhout van ZwaÍle els, Zomereik, Haagbeuk,
Rode kornoelje, Hazelaar en wilg en met een
fragmentair ontwikkelde grondbedekking van
Moerasspi rea, Wolfspoot, Heksenkruid, Slanke

sleutelbloem (plaatseliik), zeggesoorten,
Gewone salomonszegel, WijÍjesvaren,

De bossen rond kasteel Rapenburg zijn zwe

Sporkehout en Hazelaar voor. Een lage
struiklaag van Bramen, Wijfjesvaren,
Stekelvaren en Adelaarsvaren is
aspectbepalend. ln de kruidlaag groeien enkel
Gewone salomonszegel en in de rand ook
Valse salie en Pijpestrootje.
27, Vaardeken te MeÍendree
Langs dit beekje ligt een strook nitroÍiel aluviaal

elzen-essenbos waarin populier werd

ll.c Het Vlak lemig zandgebred

aangeplant. Daarnaast komt ook nog Gelderse
roos, wilg, Gewone vlier en bramen voor. ln de
kruidlaag is Grote brand netel aspectbepalend.
Verder staat er nog HondsdraÍ, Nagelkruid,
Robertskruid, Valeriaan, Klimop, Engelwortel,

24. Villa Zorgvliet te RuddervooÍde

Speenkruid, Bereklauw.

De bossen rond Villa Zorgvliet kan men
onderverdelen in zure eikenbossen met

ln de omringende weilanden komen nog veel
knohvilgen voor en langs de sloten fragmenten
van Moerasspirea-ruigten.

Stompsporig bosviooltje.

lJle zegge, Boskortsteel, Bosandoorn,

Tamme kastanje en naaldhoutaanplanten (Lork
en spar). De struiklaag bestaat uit Gewone
esdoorn, Hazelaar, Zomereik en opslag van
berk. De ondergroei bestaat vooral uit bramen,
Wijfjesvaren en Adelaarsvaren. ln de kruidlaag
vinden wij Pijpestrootje, Valse salie, Zachle

witbol en Reukgras, soms

Gewone

salomonszegel.
De bossen ten westen van dit complex kunnen
onder dezelfde noemeÍ geplaatst worden. Nog

meer percelen werden echter met naaldhout
beplant. Een ontbost perceel evolueerde tot
een kapvlaktestruweel.

ll.d Het Golvend lemig zandgebied
28. Waterhoek - Zandvlooi te Kruishoutem

Het oostelijk gedeelte (Waterhoek) is een
eiken-haagbeukenbos met een uitgesproken
lenteaspect.
Naast Zomereik en Beuk komt in de boom laag
Amerikaanse eik, Gewone esdoorn, berk en lep
voor. ln de struiklaag domineert Vlier, Bramen,

Hazelaar en Wilde kamperÍoelie. ln de
kruidlaag groeit Gewone salomonszegel, Gele

dovenetel, Slanke sleutelbloem, Speenkruid,

woonpark bestemd nabij de Kranepoel: een

Bosanemoon, Overblijvend bingelkruid,
Gevlekte aronskelk, Dagkoekoeksbloem,
Eenbes, Bosviooltle. ln de sloten komt

groot deel van de bossen zijn reeds verkaveld.
De natuur- en parkgebieden concentreren zich

Dotterbloem voor.
Eén perceel is een eiken-beukenbos met enkel
bramen als ondergroei, een kruidlaag ontbreekt
Gewone salomonszegel en

in de buurt van het St.-Pietersveld en ten
zuiden van Aalter en zijn overblijfselen van het
vÍoegere Bulskampveld. ln deze streek voorziet
het gewestplan een aantal gebieden voor

op wat

verblijÍsrecreatie.

Adelaarsvaren na. Van het westelijk gebied
(Zandvlooi) wordt het overgrote gedeelte

domein werd als

Het reservaat de Gulke Putten in het RïT-

gebied

voor

ingenomen door naaldhoutaanplanten van Lork
en Fijnspar. Deze variëren in ouderdom.
De overige bossen hier ziin zure eikenbossen

gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen gekarteerd. Het Egypteveld

populier in
de boomlaag. Een kruidlaag ontbreekt. ln

streek.

met Zomereik, Beuk en/of berk

sommige percelen

oÍ

is het bos

sterk

gedegradeerd en werd Esdoorn aangeplant.
Het gebied is rijk aan paddestoelen. Ten zuiden
van deze bossen zijn enkele prachtige dreven
met zwenkgras- en struisgrassoorten en
Schapezuring in de bermen .

Hoogveld is het enige grote bosgebied in deze

De Vorte Bossen en de Kranepoel zijn
wetenschappelijk belangrijk en kregen de
bestemming reservaat.

Een gebied bestemd voor milieubelastende
industrieën ligt te Wingene, aansluitend bi.i het
Wildenburgkasteel.

ll.c Het Vlak lemig zandgebied
2, Bestemming en bedreiging

2.1 Bestemming

De hoofdmoot in het Vlak lemig zandgebied
kreeg als bestemming agrarisch gebied al oÍ

niet met de aanduiding landschappelijk
waardevol.

Het grootste gedeelte van de zandstreek is
agrarisch gebied.

De directe omgeving van de kastelen
(Rapenburg, Zorgvliet, De Munken te
Zwevezele, kastelen te Hansbeke en

ll.a De Vlaamse zandstreek

Merendree) is parkgebied, de bossen die erbij
aansluiten zijn natuurgebied. De Munkebossen

Van deze agrarische streek worden slechts

zelÍ zijn bosgebied op het gewestplan.
Het zuidelijk deel van Lakebos werd verkaveld
voor villa's en kreeg de bestemming woonpark.

enkele gebieden als landschappelilk waardevol
aanzien. Een groot gedeelte van deze streek
wordt ingenomen door woongebieden (Zulte,
Olsene, NazaÍeth, Deinze). Vele stukken zi.jn
bestemd als woonuitbreidingsgebied. Rond

Deinze zijn grote delen voorzien voor

milieubelastende industrieèn. ln één van deze
gebieden ligt zelfs een waterwinningsgebied.
Een andere E3-plas, ter hoogte van de

ll.d Het Golvend lemig zandgebied

Het zandgebied rond Kachtem is agrarisch
gebied, slechts een klein gedeelte van de

Roobeekvallei kreeg

de

bestemming

landschappelijk waardevol. De woon- en

De natuur- en parkgebieden beperken zich

uitbreidingsgebieden situeren zich rond
Kachtem en ten zuiden van de Mandel,

vooral tot beekvalleien, kasteelparken, dreven

aansluitend

en enkele kleine verspreide bosjes. Twee

ambachtelijke bedrijven

Hospicebossen, is recreatiegebied.

bij een grote zone

voor

.

percelen werden reservaatgebied omwille van

de zeldzame soorten die er voorkomen. De
Hospicebossen te Nazareth zijn als bosgebied
aangeduid.

Als ontginningsgebieden bestemde stukken
liggen te Grammene, te Deinze en een klein
stukje te Nazareth.

Meulebeke en Oostrozebeke concentreren

rond hun kern de woon-

en

woonuitbreidingsgebieden, de industriezones
en de recreatiegebieden. De rest is agrarisch

gebied op twee ontginningszones na te
Ketelberg en te Vinkhoek. Deze kregen als na
bestemming openbaar nut.

ll.b De Rug van Aalter
De akkers zijn hooÍdzakelijk als landschappelijk
waardevol aangeduid. De woongebieden met
landelijk karaKer liggen er tussen verspreid. De
gemeente Aalter heeft een groot gedeelte als

De eiken-haagbeukenbossen gesitueerd in het
gehucht Waterhoek te Lozer zijn natuurgebied.

De Zandvlooi te Lozer kreeg op een klein
perceel na de bestemming bosgebied. De
dreven en weilanden ten zuiden ervan zijn,
JJ

samen met het kasteelpark Lozer parkgebied.

oefenen de toegepaste landbouw technieken
op de omliggende cultuurgronden, een sterk

landschappeliike waarde.

nivellerende invloed uit op deze kleine
gebieden. Het achterwege blijven van een

ln de zandstreek komen een aantal groeven en

aangepast beheer,

oude zandwinningsputten voor. De groeven
kregen de nabestemming openbaar nut. ln de
praktijk komt dit er meestal op neer dat die
putten volgestort worden met huisvuil oÍ
afbraakmateriaal, afgedekt worden met een

naaldhout en ook recreatie zijn neÍast vooÍ

Rondom ligt agrarisch gebied met

laag teelaarde en dan op nieuw gebruikt

worden als

landbouwgrond.

De

zandwinningsputten, uitgegraven voor de
aanleg van de E3, werden recreatiegebied of

het beplanten

met

deze kwetsbare vegetaties.

- Vochtige heiden en heischrale graslanden:
deze vegetaties zijn zeer gevoelig voor een
verlaging van de grondwatertafel, en voor
bemestings- en vervuilingsinvloeden van de
omliggende cultuurgronden.

waterwinningsgebied (binnen een zone

- Bossen (naar HERMY, 1980):

voorzien voor milieubelastende industriëen) op
het gewestplan. Nochtans kunnen dergelijke
groeven en zandwinningsvijvers ook de
bestemming natuurgebied en/oÍ de
bestemming recreatie meekrijgen. Bij de
overheid is er vooral interesse voor het laatste.
Uit wetenschap pelijk onderzoek blijkt nochtans
dat sommige ontgrondingen kunnen evolueren

bedreigingen zijn o.m. veranderingen in de

Uitwendige

waterhuishouding door drainage van de
omliggende cultuurlanden, wateronttrekking
voor drinkwatervoorziening (deze twee vooral
in bossen die in hun bestaan sterk aÍhankelijk

zijn van de invloed van het grondwater),

inwaaien van

kunstmest

bestrijdingsmiddelen vanuit

en

naar waardevolle natuurgebieden. Vooral

het
landbouwgebied, luchtvervuiling, sluikstort,

erop

versnippering door wegen- en villabouw,

aangedrongen een aantal van die groeven en

recreatiedruk, inplanting van weekendverblijven
met aanplant van streekvreemde soorten. De
inwendige bedreiging is de louteÍ op productie

vanuit het natuurbehoud wordt

plassen als natuurgebied te behouden ter
vervanging van de waterrijke gebieden
(moerassen, natte valleigronden) die de laatste

gerichte bosbouw zodat men over het

decennia sterk in oppervlakte achteruit zijn
gegaan (rechtrekking van beken en rivieren,
uitschakelen van overstromingen).

algemeen tot soortenarme produktie bossen
(monoculturen) komt. Volgende bewerkingen
worden hierbij toegepast: gebruik van zware

2.2 Overige beschermingen

bemesting, onkruidbestrijding, verkorting van
de omlooptijd, aanplanting van snelgroeiende,

De Kranepoel en

machines, kaalkap, grond bewerking,
uitheemse soorten en strooiselroof.

Markettebossen

(karakteristiek gebied 22) is beschermd als

- Beken: de meeste beken hebben te lijden van

landschap (AROL 1986).

een al dan niet sterke waterverontreiniging.
Een andere bedreiging voor vele beken is de
rechttrekking of normalisatie met de ermee
gepaard gaande oeverversteviging of

De Gulkeputten en de Vorte Bossen zijn in
beheer bij de Natuurreservaten vzw, HuiseLozer bij De Wielewaal (gebieden 17,19 en 28).

betonnering, droogtrekking van

de
beekbegeleidende ecosystemen, verwijdering
van houtkanten, water- en oevervegetatie door
mechanisch reinigen of gebruik van herbiciden.

2.3 Bedreigingen
De nivellerende en verarmende gevolgen van

de huidige land- en bosbouwtechnieken,
industrie, infrastructuur en bewoning worden
hier kort per vegetatiegroep aange haald.

- Graslanden: de intensivering

en

mechanisering van de landbouw met sterke
bemesting, scheuren van graslanden, sterkere
betreding door het vee (grotere veebezetting),
het gebruik van zware landbouwmachines
(bodemverdich ting), herbicidengebruik... (zie

- Houtkanten, bomenrijen: verdwijnen door
schaalvergroting van de landbouw (o.m
ruilverkaveling); ruderalisering door het gebruik
van kunstmest. Ze hebben ook te lijden van het
verbreden van wegen en van het gebruik van
strooizouten in de winter.

- Wegbermen: verharden en verbreden van
wegen, vergraven, intensiever maaibeheer
waarbij dikwijls het maaisel blijÍt liggen,

ook gebied l)

bemesting, wegzouten, uitlaatgassen,
herbiciden en bodemverdichting. Vooral

- Droge heiden: wegens de geringe oppervlakte

vegetaties op voedselarmere gronden zijn
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hieraan onderhevig.

oevers en oeverbegroeiing.

- Sloten: worden vaak gedempt o.m. bij
ruilverkaveling; watervervuiling door

biologische waarde moet het onderhoud zoveel
mogelijk met handkracht gebeuren. Het gebruik

overbemesting van het omringende weiland,
mechanisch en te dikwijls reinigen, verlaging
van het waterpeil waardoor een onnatuurlijk
verloop van de waterbeweging ontstaat en veel
sloten gaan droogvallen, zijn nefast voor deze
ecosystemen.

-

Hagen: de grootste bedreiging

is

Bij trajecten van waterlopen met een grote

van herbiciden is uit den boze bij het
onderhoud van beken.

-

Houtkanten, bomenrijen en heggen moeten
behouden blijven. De vroegere beheersvormen
zoals knotten, hakhoutbeheer, snoeien enz...

moeten zoveel mogelijk terug toegepast
de

verwijdering als gevolg van schaalvergroting en
het gebruik van prikkeldraad als veekering.

worden. ln biologisch opzicht is het interessant
de heggen, waar mogelijk, te laten verwilderen.
Het beheer van wegbermen bestaat naast het

afweren van nivellerende invloeden (zie
3. Voorstellen voor aanleg en beheer

(voor meer informatie zie R.l.N., 1979 en

bedreigingen), vooral uit een extensieÍ maai- oÍ
indien mogelijk graasbeheer.

B.N.V.R.,1980)

- De weinige vochtige hooilanden, droge

Verlaten groeven en zandwinningsputten
zure

schraallanden en heiderelicten dienen van

(DESMET J., 1981): voor kleinere plassen kan

men best de bestemming

worden. Met een aangepast beheer kunnen ze

integraal
natuurgebied kiezen. Grotere vijvers zijn
daarentegen geschikt voor een combinatie

behouden blijven en hersteld worden. Dit
beheer kan, al naar gelang het vegetatietype,

natuurgebied-stille recreatie.
Bij het beheer van een zand- oÍ kleiwinningsput

bestaan uit één of twee jaarlijkse maaibeurten

zal vooral aandacht moeten besteed worden

iedere verdere aantasting gevrijwaard te

(niet te vroeg in het jaar), extensievere

begrazing en achterwege laten van bemesting.
Voor heide kan ook verwijderen van de opslag

en aanplant en eventueel afplaggen

in

aanmerking komen.

- Voor bossen kunnen de

uitwendige

bedreigingen afgeremd worden door de aan
wezigheid van een buÍÍerzone, een strook

aan de inrichting van de oeverzone: men
voorziet best zowel steile, aÍkalvende wanden
als brede, zachthellen de oevers. Door het
aanleggen van riet- of lisdoddeveldjes, het
aanplanten van schermbeplanting, het inzaaien
van bloem rijke graslanden, enz. kan men een
aantal biotopen creëren die bijdragen tot de
diversiteit van het natuurreservaat.

weinig bemest grasland oÍ een struweel.
Het inwendig beheer moet erop gericht zijn de
natuurli.lkheid van het bos op te voeren. Zo
kunnen binnen één groter boscomplex diverse

beheersvormen naast elkaar bestaan,

varièrend van vrii intensief (o.a. hakhoutcultuur)
naar niets doen.

Maatregelen die tot de verhoging van de
ecologische diversiteit kunnen leiden zijn:
selectieve kap i.p.v. kaalkap waardoor
verschillende leeftijdsgroepen ontstaan,
spontane opslag i.p.v. aanplant waardoor de
dominantie van één soort wordt uitgeschakeld,

verwijderen van exoten, aÍschaÍfen van de
strooiselroof, laten staan van dood hout,
vermijden van bodemverstoring door zware
machines.

- Het beheer van beken moet erop gericht zijn
het natuurlijke verloop en de aanwezige,
begeleidende ecosystemen, houtkanten en
vegetaties te behouden. Als verbreden toch
noodzakelijk is, deze slechts langs één kant
urtvoeren, met behoud van de meanders, steile
35

GEBIED III: DE ZANDLEEMSTREEK

De zandleemstreek beslaat het grootste deel
van het bestudeerde gebied. Het strekt zich uit

over het midden van het blok. Een aantal
kleinere stukken worden ingesloten door de
alluviale gebieden.

Te Ouwegem komt nog een

klein

zandleemgebied (lll.b) voor dat aansluit bil het
zandleemgebied van kaartblad 29. Voor een
bespreking verwijzen we naar de verklarende
tekst bij dit kaartblad.

werden die tertiaire lagen door erosie
aangetast. Tijdens het Boven-Pleistoceen werd
op dit tertiair erosie-oppervlak zand en zandige
löss afgezet, die niveo-eolisch uit de toen
droogliggende Noordzee werden aangevoerd.
Waar die uitschuring zeer diep doorging en zo
ontstaan gaf aan de Vlaamse vallei, vindt men
nu een dik pakket kwartaire atzettingen terug.
Dit kenmerkt het uiterst oostelijk deel van de

zandleemstreek. Elders komt het tertiair
substraat ondiep voor oÍ kan het zelfs
dagzomen.

A. FYSISCH MILIEU
(naar AMERYCKX, I979; SYS
VANDENHOUDT, 1971; TA VERNIER

&
&

VANDENHOUDT, 1967; SYS, 1967)
1. Geologie

De tertiaire sokkel bestaat uit mariene
sedimenten die in subhorizontale lagen zacht
naar het noorden hellen; van onder naar boven
gaat het hier om het Landeniaan, het leperiaan
en het Paniseliaan.
ln het kwartair (Onder- en Midden Pleistoceen)

2. GeomorÍologie, reliëÍ

Het relièÍ in de zandleemstreek varieert van
vlak tot sterk golvend met hoogten van 50 m en
meer. Het laag gelegen vlakke gebied (tussen

10 en 15 m) kenmerkt het oostelijk gedeelte
van de zandleemstreek (tussen Oude Mandel
en Zeverenbeek enerzijds, Leie anderzijds en
tussen Schipdonkkanaal en Leie). Het behoort
tot het landschap van de Vlaamse vallei.
Het zwak tot sterk golvend gebied ligt centraal
en in het westen.

Het zwak golvend zandleemgebied sluit aan bij
het lemig zandgebied (ll.c). Het loopt geleidelijk
op van 20 - 25 m in het noorden tot 45 - 50 m

ter hoogte van Tielt. Hier verloopt

een
"rugzone" van Koolskamp over Egem, Tielt,
Kanegem, Aarsele tot Vinkt met hoogste punt
te Tielt op + 50m.
Ten zuiden van deze rug blijft het reliëf sterk
golvend.
Het algemeen uitzicht wordt beïnvloed door de
sterke uitschuring van de beken.

3. Hydrografie, hydrologie

4. Pedologie

De licht zandleem- en zandleemgronden
beslaan de grootste oppervlakte. Ze rusten
vaak op een klei- of zandsubstraat.

De licht zandleemgronden zijn overwegend
matig natte en natte gronden met verbrokkelde

oÍ sterk gevlekte textuur B-horizont. Vaak treft

men ook bodems aan

zonder

proÍielontwikkeling
De zandleemgronden zijn vooral matig droge
gronden met als meest voorkomen de
proÍielontwikkeling een sterk gevlekte textuur.

B-horizont. Grote oppervlakten hebben
nochtans geen profielontwikkeling.

Ten noorden van de "cuesta" Koolskamp TieltVinkt ontwatert het westelijk deel via een

bekenstelsel dat behoort tot het

verzamelgebied van de Rivierbeek. De

De klei en zware kleigronden vinden we vooral
terug in de beekvalleien. Het zijn natte en zeer
natte gronden met reductie horizont, zonder
proÍielontwikkeling.

Poekebeek ontspringt eveneens op die kam ter
hoogte van Tielt en draineert het oostelijk deel.

Vroeger mondde deze beek in de Kale uit, nu

5. Klimatologie

sinds het graven van het Schipdonkkanaal
mondt ze in het kanaal uit.

Het klimaat van het gebied is gematigd en

ïen zuiden van de "cuesta" van Tielt wordt het
water in het westelijk deel via een aantal

vochtig, met een gemiddelde luchttemperatuur
van 10 C Uaargemiddelde). De gemiddelde
jaarlijkse neerslag bedraagt 800 mm, tamelijk

beken, waarvan de belangrijkste de Roobeek

en de Devebeek zijn, naar de Mandel

gelijkmatig verdeeld over het jaar.

aÍgevoerd. Het oostelijk deel draineert via de

Speibeek en de Krommen dijkbeek naar de

Oude Mandel, via de Maanbeek naar de
en via de Reigersbeek

Zeverenbeek

rechtstreeks naar het Schipdonkkanaal.

De zandleemstreek tussen de Leie en de
zijbeken ontwatert naar de Oude Mandel;
alleen voor de kouter rond Grammene is er
rechtstreekse ontvvatering naar de Leie.

Het zandleemgebied tussen Leie en Kale
tenslotte wordt gedraineerd door een complex
van grachten waarvan het water uiteindelijk via
de Meirebeek en de Gavergracht enerzi.lds en

de Kale anderzijds op het aanpalende
kaartblad Gent-Melle in het kanaal GentTerneuzen geloosd wordt.

Slechts een klein gebied watert rechtstreeks
naar de Leie af.

ln de vlakke gebieden komt de grondwatertafel
ondiep voor. Waar het reliëÍ meer uitgesproken

rs, rs de rechtstreekse invloed van het
grondwater gering, terwijl in de beekvalleien de
invloed sterk is" ls een ondoordringbare laag
aanwezig dan kan een tijdelijke stuvwvatertaÍel
ontstaan.

B. BIOLOGISCH MILIEU
1. Landschapsbeschrijving aan de hand van
cultuurhistorische invloeden
Reeds tijdens de Gallo-Romeinse tijd begon de
ontginning van de zandleemstÍeek die toen nog
grotendeels bebost was.

Ten ti.jde van de Ferraris is het gebied ten
noorden van de lijn Koolskamp-Tielt reeds
grotendeels in akkerland omgezet op één
uitgestrekt boscomplex ten oosten van de lijn
Zwevezele-Egem na.
Ten zuiden van Tielt komt er op het einde van
de l8e eeuw nog veel meer bos voor: o.a. te
Aardooie rond een uitgestrekt heideveld.
Deze vroege ontginning resulteerde in kleine
blokvormige percelen, meestal akkers, door
levende afsluitingen afgezoomd. Graslanden
kwamen vooral voor in de beekvalleien. Heel
wat bomenri.ien beschaduwden de wegen. Er
was een vrij dichte maar verspreide bewoning.
Vandaag treffen we er een halÍ open tot open
landschap aan. De bossen, op deze van het
Ardooie-Veld na, zijn ontgonnen. De

begroeiingen rond het mozaïekachtige
perceelspatroon van de kouters en de

bomenrijen langs de wegen zijn verdwenen.
Alleen in de beekvalleien komen langs de
weilanden nog bomenrijen voor. Het gebied is
aa

uitgesproken agrarisch. Het

vlak

zandleemgebied heeft een meer gesloten
karakter door de vele knotwilgenrijen die langs

als meest voorkomende soorten
Adelaarsvaren, Valse salie en Stekelvaren.
Plaatselijk kan Gewone salomonszegel en

de grachten voorkomen. De bewoning is
hooÍdzakelijk langs de wegen gevestigd.

soms Dalkruid voorkomen.

Uitbreiding gebeurt trouwens langs belangrijke
wegen en rond de dorpen (lintbebouwing). Er
zijn vele kleine gehuchten.

Tamme kastanje

Een type met meer Beuk, Zomereik, Es en

te Tielt werd als

Fs

gekarteerd.

Eiken- haagbeukenbos met een lenteaspect
(Qa) treffen wij aan te ïielt, te Oeselgem en in
het kasteel Duinen en Heide te Poeke. De

2. Vegetatiebeschriiving aan de hand van

kruidlaag is niet echt typisch ontwikkeld: alleen

karteringseenheden

Slanke sleutelbloem, Gele dovenetel en

Dit gebied is een rijke landbouwstreek met
grote akkercomplexen op zandleembodems

Alluviale bossen zijn beperkt, meestal is
populier ingeplant. Het zijn vnl. essen-

(Bt).

olmenbossen (Va), nitrofiele, alluviale elzen

De weiden komen voor in de beekvalleien. Het
zijn meestal graasweiden (Hp). Dikwijls zijn er
knotwilgen- en populierenrijen aanwezig (Kbs +
Kbp), soms ook een veedrinkput (Kn).

bossen (Vn) of mesotroÍe elzenbossen (Vm).
Het essen-olmenbos onderscheidt zich van de

Maagdenpalm komen sporadisch voor.

twee andere alluviale bostypen door zijn
kenmerkend voorjaarsaspect met o.a. Slanke

Vaak vormen de akkers, de weiden en de
agrarische gebouwen een complex (Bl + Hp +

dovenetel en soms Dotterbloem. ln het nitrofiel

Ur). Soortenarme graslanden (Hx) zijn talrijk in

elzenbos domineren Grote brandnetel,

de buurt van de Leie (Aarsele) Enkele
russengraslanden (Hj) treft men aan te Ardooie

en te Dentergem, waar ook een verlaten
grasland (Hr) voorkomt.
Een klein stukje verwaarloosd nat hooiland met
Moerasspirea (Hf) vindt men in de vallei van de
Rattebeek (Tielt).

Met uitzondering van de waterlopen komt open
water niet veel voor. De weinige plas sen zijn

eutroof (Ae) (vb. te Landegem, Ardooie,
Wielsbeke, Wakken). Rietvegetaties zijn
aÍwezig.

ln enkele wegbermen treÍt men nog een
gedegradeerde heide aan (Cp) (Dentergem).
Een groter oppervlak van dit biotoop bevindt
zich aan de Ringbeek.
Struwelen met opslag van allerlei aard (Sz)
komen slechts voor te lzegem en te Aarsele.

sleutelbloem, Gevlekte aronskelk, Gele
Kleefkruid, Hondsdraf, Bosandoorn, e.a.

Bij het mesotrooÍ elzenbos bestaat de
struiklaag hooÍdzakelijk uit Zwarte els en wilg.
ln de kruidlaag groeit Bitterzoet, Brandnetel,
Gele lis en Rietgras.
Aanplanten met gemengd loofhout (N),
wilgensoorten, Beuk en Zomereik komen
eerder sporadisch voor, evenals
naaldhoutaanplanten. Er zijn er enkele aan de

Ringbeek te Egem, te Landegem, te St.Martens-Leerne, te Ardooie en te Nevele.

De populierenaanplanten behoren meestal tot
het droge type, ook in valleien waar door
uitdiepen van de beek de aanpalende gronden
drooggelegd werden.

Verspreid over de zandleemstreek komen
verscheidene kasteelparken (Kpk). parken
(Kp), hoogstammige (Kj) en laagstammige
boomgaarden (Kl) voor.

Te Aarsele zi.ln er enkele prachtige heggen

De bossen behoren tot de eiken-beuken
bossen en eiken-haagbeukenbossen of tot de
alluviale bossen.

Zure eiken-beukenbossen (Qs) komen
verspreid voor: o.a. te Poeke, Noordhout, St.-

Martens-Leerne, Bachte-Maria-Leerne,
Ardooie, Aarsele,... .Grote bossen van dit type
vinden we nog te Ardooie-Veld en te Egem in
de vallei van de Ringbeek. De boomlaag van

(Kh).

Hier en daar zijn er enkele opgespoten ter
reinen (Kz), storten (Ko) en terreinen met
ruderale vegetatie (Ku). De groeve (Kc) van de
steenbakkerij te Egem dient als stortplaats voor
huisvuil.

dit bostype bestaat meestal uit Zomereik en
Ruwe berk, vaak met veel bijmenging van
Amerikaanse eik. ln de hakhoutlaag groeien
o.a. Gewone esdoorn, Tamme kastanje,
Gewone vlier, berk, Liisterbes, Hazelaar en

3. Fauna-elementen

Bramen. De kruidlaag, indien aanwezig, heeft

soorten nog vrij algemeen voor: de Kleine en

HerpetoÍauna (DE FONSECA, 1980)

ln grachten en veedrinkputten komen vijÍ
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Alpenwatersalamander, Bruine en Groene
kikker en de Gewone pad. Van de Grote

watersalamander

zijn slechts

twee

Het grootste gedeelte bestaat uit zuureikenbos

waarin Tamme kastanje en Amerikaanse eik
ingeplant werden. Enkele stukken werden met

vindplaatsen bekend. Levendbarende hagedis
en Hazelworm werden éénmaal waargenomen,
respectievelijk in het bos aan de Ringbeek en

30. Bos langs het Oud Leiken (Bestuur van

in het Veldbos-domein te Ardooie.

Waters en Bossen)

Meer inÍormatie wordt verstrekt bij

Het gaat hier om een zeer mooi essende

bespreking van de karakteristieke gebieden.

C. CONCLUS!ES

Ruwe smele, Heksenkruid, Vogelmelk, Gewone

salomonszegel, Boszegge, Grote brandnetel en

1.1 Globale evaluatie

Kleefkruid.

De zandleemstreek is overwegend agrarisch

gebied met een verspreide bewoning.

Biologisch waardevolle stukken zijn zeldzaam
in deze streek. Een paar bossen (vnl. zure
eikenbossen) komen voor op hoger gelegen
plaatsen waar tertiaire lagen op geringe diepte
voorkomen. Deze bossen zijn vegetatiekundig
relatieÍ zwak ontwikkeld. Niettegenstaande ze
een artificieel karakter hebben door inplanting

van exoten als Amerikaanse eik, Tamme
kastanje en Gewone esdoorn blijven ze
potentieel waardevol. Een aÍzonderlijke
vermelding verdient hier het Veld bos-domein
te Ardooie. Het is een restant van een vroeger
uitgestrekt heideveld, waar o.a. nog Struikheide
wordt aangetroffen.

Tussen de open kouters komen hier en daar in
de beekdalen enkele alluviale bosjes voor.
Enkele ervan zijn goed ontwikkelde essenolmenbossen. Op enkele plaatsen komt op de
helling van de valleien eiken-haagbeukenbos
voor. ln deze groenarme streek hebben deze
en

landschapsesthetische Íunctie.

De lineaire landschapselementen zijn beperkt

tot het vlak zandleemgebied en tot de beek
valleien in het golvend zandleemgebied. Zij
hebben vooral een landschapsesthetische
waarde en een refugiumÍunctie.

1.2 Karakteristieke gebieden

29. Bos van het interÍluvium Ringbeek Veldekensbeek te Egem
Het stuk bos dat gelegen is in de vallei van de
Ringbeek is zeer heterogeen. Het is een recent
bos. Er komt een klein stukje alluviaal essen-

olmenbos voor. Verder zijn er twee kleine
stukjes gedegradeerde heide. Ze zijn zeer
soortenarm met dominantie van Adelaarsvaren.
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olmenbos, waarin populier werd ingeplant. De
ondergroei is zeer gevarieerd en soortenrijk. ln
de struiklaag komen Zo mereik, Hazelaar, Vlier,
Gewone es, Zwarte els, Meidoorn, bramen,
Amerikaanse vogelkers en Kamperfoelie voor.
ln het voor laar zijn Bosanemoon en Slanke
sleutel bloem aspectbepalend in de kruidlaag.

Daarnaast groeien er ook nog Speenkruid,

1. Evaluatie

bossen een belangrijke biologische

den en Lork beplant.

"Duinen en Heide" te Poeke
Het grootste gedeelte van het domein wordt
ingenomen door een eiken-haag beukenbos
met een lenteaspect van Slanke sleutelbloem
en Gele dovenetel. Andere kenmerkende
3'1. Kasteel

soorten zijn Heksenkruid, Bosviooltje en
Gewone salomonszegel. Binnen het bos liggen
een aantal weilanden. ln het westen van het
domein ligt een stuk alluviaal bos, met

populieren beplant. De dreven zijn goed
ontwikkeld met op de paden soorten als
Gewone brunel, Moe rasspirea, Hondsdraf,
Nagelkruid, Slanke sleutelbloem, Bosviooltje,
Heksenkruid e.a. Het park zelÍ bestaat uit
grasvelden en aanplanten van exoten.

32. Kasteel Engelhoek te St.-MartensLatem

ln het kasteelpark staan enorme Beuken en
Zomereiken. Het omringende bos werd als
Fago-Quercetum gekarteerd maar is sterk
beïnvloed. ln de boomlaag staat Zomereik en
Gewone es. Er werd veel Amerikaanse eik,
Tamme kastanje en Gewone esdoorn
aangeplant. De ondergroei, indien aanwezig,
bestaat uit bramen.

Een aantal percelen werden met Fijnspar
beplant.

33. Kasteel Ronseval te Pittem
Het park bestaat uit twee bostypen: een droog
beukenbos bovenaan op de helling en een
lager gelegen eiken-haagbeukenbos. Beiden
doen erg parkachtig aan.

ln het eiken-haagbeukenbos werd veel

Gewone robinia en populier aangeplant.

De ondergroei bevat Sneeuwbes, Hazelaar,
Gewone vlier, Peterselievlier, Gewone esdoorn,
Zwarte els, Gewone es. De kruidlaag is slechts
fragmentair ontwikkeld en bestaat uit Klimop,

Gevlekte aronskelk,

Bobertskruid,

- AviÍauna

Maagdenpalm, Gewone salomonszegel en

Het bos biedt broedgelegenheid aan talrijke

Bosviooltle.

grote en kleine zangers waar van we er slechts

ln het beukenbos is populier, berk en Tamme

een paar vermelden: o.a. Wielewaal,

kastanje aangeplant. Er komen en kele struiken
voor zoals Sneeuwbes, Rode kornoelje en

Gekraagde en Zwarte roodstaart, Kauw,
Vlaamse gaai, ïuinÍluiter, Spotvogel, Fitis,

Hazelaar. De kruidlaag blijft beperkt tot wat

Zwarlkop, Boomkruiper, Vink, Groenlin g, Kneu,
Grote lijster e.a.
Daarnaast kan men er ook nog Blauwe reiger,
Wilde eend, Waterhoen, lJsvogel, Grote bonte
specht, Ransuil en een aantal dagroofuogels

Lelietje-der-dalen.

Helemaal onderaan de helling werd een vijver
gegraven. De oeverbegroeiing is grazig. Aan
de zuidrand groeit een mooi doornstruweel met
Meidoorn, Sleedoorn, rozen en Zomereik.

zoals Torenvalk, Buizerd, Wespendief en
Sperwer waarnemen.

34. Het Veldbos-domein te Ardooie (naar

ondergroei is relatief soortenarm.

Tijdens de trekperiode groeit het aantal soorten
nog aan: lJsvogel, Visarend, Mat kopmees,
Goudhaantje, Gele kwikstaaÍt, Keep, Sijsje,
Barmsiis, Koperwiekje, Kleine bonte specht en
bij de vijvers Oeverloper, Houtsnip en Witgatje.

Al naargelang het perceel bestaat de boomlaag
uit Zomereik, al of niet met bij menging van

- Herpetofauna

DESMET, 1980; LIEVENS, 1982)
De bossen behoren overwegend tot het rijkere
type van het eiken-beukenbos (Qs). De

andere soorten (Ruwe en Zachte berk,
Amerikaanse eik, Lijsterbes), met in de

Gewone pad, Bruine kikker, Kleine
watersalamander, Alpenwatersala mander,

hakhoutlaag Gewone esdoorn. Sommige

Levendbarende hagedis en Hazel worm komen
er voor.

stukken werden beplant met Tamme kastanje,
Lork of populier.

De ondergroei varieert: plaatselijk monotoon
bramen of vegetatieloos; elders mossen (o.a.
Kussentjesmos, Gewone pellia, Viertandmos,
Geklauwd pronkmos), WijÍjesvaren, Valse salie,

Brede stekelvaren, Gewone salomonszegel,
Dubbelloof. Op één enkel perceel groeit ook
Dalkruid en Gele dovenetel.
De dreven in het bos hebben meestal weinig of
geen vegetatie. Aan de rand van het bos zijn ze
grazig en in de bermen vinden we o.a. Valse
salie, Bochtige smele, Scherm havikskruid, St.-

- PisciÍauna
Enkel in de twee nieuwe vijvers komen vissen
voor. De vilvers worden bevist. Ze herbergen
vooral de gekweekte Karper, de Zeelt fl-ink) en
de Baars. ln mindere mate treft men er ook

Kolblei (Bliek) en Aal aan en sporadisch de
Riviergrondel en de Brasem.
Het "Zeeltje" is biologisch totaal dood wegens
de sterke vervuiling.

Janskruid en Knoopkruid. Op vochtiger
plaatsen groeien Wederik, Nagel kruid,

2. Bestemming en bedreiging

Bosandoorn, Penningkruid, WolÍspoot,

2.1 Bestemming

Mannetjesereprijs en

Breedbladige

wespenorchis. ln het zuidelijk deel van het bos

Van deze overwegend agrarische streek

komen een drietal houtkanten voor.

De vijvers zijn niet zo soortenrijk. De oude
vijver, "het Zeellje", is door het rioolwater van

kregen slechts enkele gebieden de aanvulling
landschappelijk waardevol mee.
Woongebieden en woonuitbreidingsgebieden

de nabijge legen villaverkaveling sterk vervuild.

situeren zich rond de dorpen en steden en

Enkel Drijvend Íonteinkruid en Veenwortel
komen in het water voor. ln de twee nieuwe

beslaan grote oppervlakten.

vijvers werd Witte waterlelie geplant. Op het
talud langsheen de vijvers groeit een ruderale
vegetatie.

Het gebied is een restant van de vroeger veel
uitgestrektere bossen en heide vlakten. Op een

open terrein, middenin het bos is trouwens
massaal Struikheide geregenereerd. Deze
kapvlakte is verder begroeid met bramen en
Pijpestrootje, Pitrus, Valse salie en opslag van
houtige gewassen.

Rond Tielt, Oostrozebeke en langsheen de E5
te Drongen komen grote industrieterreinen met
milieubelastende industrieën voor.

Een vrij uitgebreide oppervlakte te Egem
met
nabestemming openbaar nut. ln de praktijk
betekent dit dat de groeve momenteel

kapelle is ontginningsgebied
volgestort wordt met huisvuil.

De bossen in de beekvalleien, o.a. dat in de
Ringbeekvallei, zijn natuurgebied. Het Veldbosdomein te Ardooie is gedeeltelijk natuurgebied,
gedeeltelijk natuurreservaat. De omgeving van
het kasteel is parkgebied.

De meeste kasteelparken werden op het
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gewestplan als parkgebied aangeduid.

2.2 Bedreigingen
Zie de vorige gebieden.

3. Voorstellen voor aanleg en beheer
Zie de vorige gebieden.
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IV. SAMENVATTING
Dit kaartblad ligt gÍotendeels in de
lll). Het uiterste

zandleemstreek (gebied

noodwesten en een groot deel ten zuiden van
de Leie maken evenwel deel uit van de
zandstreek (Vlaamse valleigebied, gebied lla).
Ook de rug van Aalter (gebied llb), in het
uiterste noorden, behoort ten volle tot de

zandstreek, maar dan buiten het Vlaamse
valleigebied. Een aantal zones, nl. het zgn.
vlakke tot golvend lemig zandgebied (gebieden
llc en lld) kunnen als overgangsgebieden en

van Aalter heeft een bos- en natuurrijk karakter

behouden. Hier bevinden zich uitgestrekte
naaldbossen, kleinere maar diverse looÍbossen

en soortenrijke graslandjes, struwelen en
heiderelicten. De Kranepoel, het RTT-domein
met de Gulke Putten en de Vorte bossen zijn
enkele gekende natuurgebieden.

De oude ontginningen, nl. de zones langs de
Leie en de overgangsgebieden (gebied llc + d)
hebben niet alleen hun meeste natuurwaarden
verloren, ook het kleinschalige landschap en de

enclaves gezien worden.

vele kleine landschapselementen zijn

Grote delen van het kaartblad hebben een

verdwenen.

zwak tot sterk golvend relief.
Het geheel behoort tot het Scheldebekken. De
grotere valleien, nl. de Leie en zijbekken, de

Mandel, de Kale werden vanwege hun

landschappelijke onderlinge gelijkenis en
verschillen met de omgeving gezamelijk
besproken (gebied l). Alle rivierstelsels werden

door kanalisatie sterk beïnvloed, een groot

aantal ook door de aanleg van het
Schipdonkkanaal en het kanaal Gentïerneuzen. Een aantal beekjes wateren
rechtstreeks aÍ naar deze kanalen.

De Zandleemstreek (gebied lll) is grotendeels
zeer vroeg ontgonnen. Het evolueerde van
een kleinschalig, heggen- en houtkantenrijk
middeleeuws landschap, naar een open bosen natuurarm agrarisch geheel. Behalve in het
oosten (vlak zandleemgebied) en tot op zekere
hoogte in de valleien zijn de meeste kleine
landschapselementen verdwenen. Het is een

rijke

landbouwstreek met

akkercomplexen.

Natuurwaarden bevinden

grote

zich in

de

beekvalleien (graslandcomplexen, kleine
De valleien bevatten een belangrijk deel van de
natuurwaarden van dit kaartblad. Dit neemt niet
weg dat van de eens zo weelderige hooilanden,

omzoomd door vele hagen en houtkanten, nu
slechts relicten resten (vaak met slechts een ijl

landschapselementen, veedrinkpoelen, enkele

kleine soortenrijke graslanden, ruigten en
bermen) en in de weinige aanwezige
looÍbossen (b.v. het Veldbos-domein te
Ardooie).

net kleine landschapselementen).

Andere belangrijke natuurwaarden in de
valleien zijn oude meanders (vele werden
evenwel gedempt), elzenbroeken en andere

loofhoutbossen, Moerasspirea-ruigten,

graslandcomplexen met rietkragen, bomenrijen
en enkele zeldzame hagen en houtkanten.

Het duinengebied van Deurle (gebied le)
evolueerde van een overwegend bebost

landschap eerst naar een bosrijk
landbouwland. Sinds de jaren '50 werd het in

sterke mate verkaveld met een bosrijke villawijk
als gevolg. Biologische waarden zijn hier een

aantal eiken- berkenbosjes, een aantal
duingraslanden, fragmenten en restanten van
droge heide.

De zandstreek (gebied

ll)

bestaat op dit

kaartblad enerzijds uit jonge ontginningen, nl.
het grootste deel van het Vlaamse valleigebied
(gebied lla) en de Rug van Aalter (gebied llb).
Een regelmatige en grootschalige blokvormige
structuur hangt hiermee samen. Enkel de Rug
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V. ALFABETISCHE SOORTENLIJST VAN

DE VERMELDE FLORA
Varens en Hogere planten
Voor de naamgeving van de varens en de hogere planten werd DE LANGHE et al. (1983) gevolgd
Aalbes
Aarvederkruid
Adelaarsvaren
Akkerdistel
Amerikaanse eik
Amerikaanse vogelkers
Amerikaans krenteboompje

Ribes rubrum
Myriophyllum spicatum
Pteridium aquilinum
Cirsium arvense
Ouercus rubra
Prunus serotina
Amelanchier lamarckii

Basterdwederik
Beekpunge
Beemdgras
Beenbreek
Bereklauw
Berk
Beuk
Biggekruid
Bijvoet
Bitterzoet
Blaartrekkende boterbloem
Blaasjeskruid
Blauwe knoop
Blauw glidkruid
Bochtige smele
Boerenwormkruid
Borstelgras
Bosandoorn
Bosanemoon
Bosbies
Boskortsteel
Bosvioltje
Boszegge
Braam
Brandnetel (grote)
Brede stekelvaren
Breedbladige waterpest
Breedbladige wespenorchis
Brem
Buntgras

Poa sp.
Narthecium ossifragum
Heracleum sphondylium
Betula sp.
Fagus sylvatica
Hypochoeris radicata
Artemisia vulgaris
Solanum dulcamara
Ranunculus sceleratus
Utricularia sp.
Succisa pratensis
Scutellaria galericulata
Deschampsia flexuosa
Tanacetum vulgare
Nardus stricta
Stachys sylvatica
Anemone nemorosa
Scirpus sylvaticus
Brachypodium sylvaticum
Viola reichenbachiana
Carex sylvatica
Rubus sp.
Urtica dioica
Dryopteris dilatata
Elodea canadensis
Epipactis helleborine
Sarothamnus scoparius
Corynephorus canescens

Canadese populier

Populus x canadensis

Dagkoekoeksbloem
Dalkruid

Melandrium dioicum
Maianthemum bifolium
Pinus sp.
Caltha palustris
Bidens tripartita
Luronium natans
Potamogeton natans

Den

Dotterbloem
Driedelig tandzaad
Drijvende waterweegbree
Drijvend Íonteinkruid

Epilobium sp.

Veronica beccabunga
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DubbellooÍ

Blechnum spicant

Eenbes
Eendekroos- soorten
Eenstijlige meidoorn
Egelboterbloem
Engels raaigras
Engelwortel

Paris quadrifolia
Lemna sp.
Crataegus monogyna
Ranunculus flammula
Lolium perenne
Angelica sylvestris

Fijne waterranonkel
Fijnspar
Fijn zwenkgras
Fraai hertshooi
Framboos

Ranunculus aquatilis
Picea abies
Festuca Íiliformis
Hypericum pulchrum
Rubus idaeus

Gagel
Gaspeldoorn
Geknikte vossestaart
Gekroesd Íonteinkruid
Gelderse roos
Gele dovenetel
Gele lis
Gele plomp
Gele waterkers
Gevlekte aronskelk
Gevlekte orchis
Gevleugeld hertshooi
Gewone brunel
Gewone dopheide
Gewone es
Gewone esdoorn
Gewone kattestaart
Gewone robinia
Gewone salomonszegel
Gewone vleugeltjesbloem
Gewone vlier
Gewoon blaasjeskruid
Gewoon sterrekroos
Grasmuur
Grootbloemige muur
Groot moerasscherm
Grote brandnetel
Grote egelskop
Grote lisdodde
Grote waterweegbree
Guldenroede

Myrica gale
Ulex europaeus
Alopecurus geniculatus
Potamogeton crispus
Vibumum opulus
Lamium galeobdolon
lris pseudacorus
Nuphar lutea
Rorippa amphibia
Arum maculatum
Dactylorhiza maculata
Hypericum tetrapterum
Prunella vulgaris
Erica tetralix
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplantanus
Lythrum salicaria
Robinia pseudacacia
Polygonatum multiflorum
Polygala vulgaris
Sambucus nigra
Utricularia vulgaris
Callitriche platycarpa
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Apium nodiÍlorum
Urtica dioica
Sparganium erectum
Typha latiÍolia
Alisma plantago- aquatica
Solidago virgaurea

Haagbeuk
Haagwinde
Haarfijn fonteinkruid
Haarmos
Hazelaar
Heelkruid
Heidekartelblad
Heksenkruid
Hennepnetel
Holpijp
HondsdraÍ
Hop

Carpinus betulus
Calystegia sepium
Potamogeton trichoides
Polytrichum sp.
Corylus avellana
Sanicula europaea
Pedicularis sylvatica
Circaea lutetiana
Galeopsis sp.
Equisetum Íluviatile
Glecoma hederacea
Humulus lupulus
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lep

Ulmus sp.

lJle zegge

Carex remota

Kardinaalsmuts
Keverorchis
Kikkerbeet
Kleefkruid
Kleine zonnedauw
Klein glidkruid
Klein kroos
Klein wintergroen
Klimop
Klokjesgentiaan
Knoopkruid
Koekoeksbloem
Koningsvaren
Kropaar
Kruipende boterbloem
Kruipend zenegroen
Kruldistel
Kweek

Euonymus europaeus
Listera ovata
Hydrocharis morsusrana
Galium aparine
Drosera intermedia
Scutellaria minor
Lemna minor
Pyrola minor
Hedera helix
Gentiana pneumonanthe
Centaurea jacea
Lychnis Ílos-cuculi
Osmunda regalis
Dactylis glomerata
Ranunculus repens
Ajuga reptans
Carduus crispus
Elymus repens

Leverkruid
Lelietje-der-dalen
Lidrus
Liesgras
Liggende vleugeltjesbloem
Liggend hertshooi
Lijsterbes
Linde
Look-zonder-look
Lork

Eupatorium cannabinum
Convallaria majalis
Equisetum palustris
Glyceria maxima
Polygala serpylliÍolia
Hypericum humifusum
Sorbus aucuparia
Tilia sp.
Alliaria petiolala
Larix sp.

Maagdenpalm
Maanvaren
Man netjesereprijs
Mattenbies
Meidoorn
Moerasandoorn
Moerasbuidelmos
Moerashertshooi
Moerasrolklaver
Moerasspirea
Moerasvergeet-mij-n ietje
Moeraswalstro
MoeraswolÍsklauw
Moesdistel
Muizenoortje
Muskuskruid

Vinca minor

Scirpus lacustris
Crataegus sp.
Stachys palustris
Calypogeia Íissa
Hypericum elodes
Lotus uliginosus
Filipendula ulmaria
Myosotis scorpioides
Galium palustre
Lycopodiella inundata
Cirsium oleraceum
Hieracium pilosella
Adoxa moschatellina

Naaldwaterbies
Nagelkruid

Eleocharis acicularis
Geum urbanum

Oeverkruid
Ondergedoken moerasscherm
Overblijvend bingelkruid

Apium inundatum

Paarse schubwortel
Penningkruid

Lathraea clandestina
Lysimachia nummularia

Botrychium lunaria

Veronica officinalis

Littorella uniÍlora
Mercurialis perennis
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Peterselievlier
Pijlkruid
Pijpestrootje
Pijptorkruid
Pilzegge
Pinksterbloem
Pitrus
Plataan
Poelruit
Populier

Sambucus nigra var. laciniata
Sagittaria sagittiÍolia
Molinia caerulea
Oenanthe fistulosa
Carex piluliÍera
Cardamine pratensis
Juncus effusus
Platanus sp.
Thalictrum flavum
Populus sp.

Reukgras
Reuze paardestaart
Rhododendron
Riet
Rietgras
Robertskruid
Rode kornoelje
Rode waterereprijs
Ronde zonnedauw
Roos
Rus
Ruw beemdgras
Ruwe berk

Anthoxanthum odoratum
Equisetum telmateia
Rhododendron sp.
Phragmites australis
Phalaris arundinacea
Geranium robertianum
Cornus sanguinea
Veronica catenata
Drosera rotundifolia
Rosa sp.
Juncus sp.
Poa trivialis
Betula pendula

Schapezuring
Schermhavikskruid
Scherpe boterbloem
Sint-Janskruid
Slanke sleutelbloem
Sleedoorn
Smalle stekelvaren
Smeerwortel
Sneeuwbes
Smele
Spar
Speenkruid
Speerdistel
Steelelatine
Stekelbrem
Stekelvaren
Stengelloze sleutelbloem
Sterrekroos
Stijve ogentroost
Stompsporig bosviooltje
Struikheide
Struisgras

Rumex acetosella
Hieracium umbellatum
Ranunculus acris
Hypericum perforatum
Primula elatior
Prunus spinosa
Dryopteris carthusiana
Symphytum officinale
Symphoricarpos albus
Deschampsia cespitosa
Picea sp.
Ranunculus ficaria
Cirsium vulgare
Elatine hexandra
Genista anglica
Dryopteris sp.
Primula vulgaris
Callitriche sp.
Euphrasia stricta
Viola riviniana
Calluna vulgaris
Agrostis sp.

Tamme kastanje

Tweenervige zegge
Tweeri.lige zegge

Castanea sativa
Sieglingia decumbens
Myriophyllum alterniÍolium
Potentilla erecta
Carex binervis
Carex disticha

Valeriaan

Valeriana repens

Valse cyperzegge
Valse salie
Valse voszegge

Carex pseudocyperus
Teucrium scorodonia
Carex otrubae

Tandjesgras
Teer vederkruid

Tormentil
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Veelbloemige veldbies
Veenpluis
Veenwortel
Veldbies
Veldrus
Veldzuring
Vingerhoedskruid
Vogelmelk
Vogelpootje

Luzula multiÍlora
Eriophorum angustiÍolium
Polygonum amphibium
Luzula campestris
Juncus acutiÍlorus
Rumex acetosa
Digitalis purpurea
Ornithogalum umbellatum
Ornithopus perpusillus

Wateíobelia

Lobelia dortmanna
Mentha aquatica
Hydrocotyle vulgaris
Hottonia palustris
Rumex hydrolapathum
Lysimachia vulgaris
Rhamnus catharticus
Platanthera biÍolia
Athyrium Íilix-femina
Hyacinthoides non scripta
Lonicera periclymenum
Salix sp.
Epilobium angustifolium
Ouercus petraea
Holcus lanatus
Populus alba
Trifolium repens
Nymphaea alba
Lycopus europaeus

Watermunt
Waternavel

Waterviolier
Waterzuring
Wederik
Wegedoorn

Welriekende nachtorchis
Wijfjesvaren
Wilde hyacint
Wilde kamperfoelie
Wilg
Wilgeroosje
Wintereik
Witbol
Witte abeel
Witte klaver
Witte waterlelie
Wolfspoot
Zandblauwtje

Zachte berk
Zachte witbol
Zandstruisgras
Zandzegge
Zeegroene rus
Zeezuring
Zegge
Zevenblad
Zomereik
Zwanebloem
Zwarte els
Zwenkgras

Mossen

Jasione montana
Betula pubescens
Holcus mollis
Agrostis vinealis
Carex arenaria
Juncus inÍlexus
Rumex maritimus
Carex sp.
Aegopodium podagraria
Ouercus robur
Butomus umbellatus
Alnus glutinosa
Festuca sp.

- Korstmossen - Levermossen

Voor de naamgeving van de mossen werd LANDWEHR (1980, 1984) gevolgd
Fijn laddermos
Fraai haarmos
GaaÍ buidelmos
Geklauwd pronkmos
Gewone pellia
Kussentjesmos
SchijÍjesmos
Spatelmos
Stekel goudkorrelmos
Struikmos
Tuitmos

Eurhynchium praelongum
Polytrichum Íormosum
Calypogeia muelleriana
Herzogiella seligeri
Pellia epiphylla
Leucobryum glaucum
Radula comphanata
Homalia trichomanoides
Fossombronia wondraezehii
Thamnobryum alopecurum
Lejeunea caviÍolia
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Veenmos
Viertandmos
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Sphaynum sp.

Tetraphis pellucida

VI. ALFABETHISCHE SOORTENLIJST
VAN DE VERMELDE FAUNA
ViSSgn

(naamgeving volgens MUUS, 1978)

Aal
Baars
Brasem
Karper
Kolblei (Bliek)
Riviergrondel
Zeelt (Tink)

Anguilla anguilla
Perca fluviatilis

Abramis brama
Cyprinus carpio
Bicca björkna
Gobio gobio
Tinca tinca

AmÍibiegn

(naamgeving vol gens ARNOLD et at, 1978)

Alpenwatersalamander
Bruine kikker
Gewone pad
Groene kikker
Grote watersalamander
Kleine watersalamander
Vinpootsalamander

Reptielen

(naamgeving volgens ARNOLD et al., 1978)

Hazelworm
Levendbarende hagedis

VOgelS

Triturus alpestris
Rana temporaria
Bufo buÍo
Rana esculenta
Triturus cristatus
Triturus vulgaris
Triturus helveticus

Anguis fragilis
Lacerta vivipara

(naamgeving volgens HEINZEL et al., 1978)

Barmsijs
Blauwe reiger
Boomkruiper
Boompieper
Buizerd

Carduetis flammea
Ardea cinerea
Certhia brachydactyla
Anthus trivialis
Buteo buteo

Fitis

Fuut

Phylloscopus trochilus
Podiceps cristatus

Geelgors
Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart
Goudhaantje
Goudvink
Grasmus
Groenling
Grote bonte specht
Grote karekiet
Grote lijster

Emberiza citrinella
Phoenicurus phoenicurus
Motacilla flava
Regulus regulus
Pyrrhula pyrrhula
Sylvia communis
Chloris chloris
Dendrocopus major
Acrocephalus arundinaceus
Turdus viscivorus

Heggemus

Prunelta modularis
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Houtsnip

Scolopax rusticola

lJsvogel

Alcedo atthis

Kauw
Keep
Kleine bonte specht
Kleine karekiet
Kneu
Koperwiek

Corvus monedula
Fringilla montifringilla
Dendrocopus minor
Acrocephalus scirpaceus
Carduelis cannabina
Turdus iliacus

Matkop
Meerkoet
Merel

Parus montanus
Fulica atra
Turdus merula

Nachtegaal

Luscinia megarhynchos

Oeverloper

Tringa hypoleucos

Pimpelmees

Parus caerulus

Ransuil
Roodborst
Roodborsttapuit

Asio otus
Erithacus rubecula
Saxicola torquata

Slobeend
Smient
Sperwer
Spotuogel
Staartmees
Sijs

Anas clypeata
Anas penelope
Accipiter nisus

TaÍeleend

Aythya Íerina
Phylloscopus collybita
Falco tinnunculus
Sylvia borin

Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter

Hippolais ecterina
Aegithalos caudatus
Carduelis spinus

Vlaamse gaai

Fringilla coelebs
Pandion haliaetus
Garrulus glandarius

Waterhoen
Waterral
Watersnip
WespendieÍ
Wielewaal
Wilde eend
Winterkoning
Wintertaling
Witgatje
Woudaapje

Gallinula chloropus
Rallus aquaticus
Gallinago gallinago
Pernis apivorus
Oriolus oriolus
Anas platyrhynchos
Troglodytes troglodytes
Anas crecca
ïringa ochropus
lxobrychus minutus

Zanglijster
Zomertaling
Zwartkop
Zwarte roodstaart

Turdus philomelos
Anas querquedula

Vink
Visarend
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Sylvia atricapilla
Phoenicurus ochruros

ZOOgdief€Íl

(naamgeving volgens VAN DEN BRINK, 1972)

Dwergmuis
Dwergspitsmuis
Rosse woelmuis

Micromys minutus
Sorex minutus
Clethrionomys glareo lus
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