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Inleiding

De opdracht ’Wetenschappelijke ondersteuning met betrekking tot de methodologie voor
profilering van bosbouw en bosbeleid in landinrichtingsprojecten’ heeft als doel een
wetenschappelijk onderbouwde methodiek te ontwikkelen om in landinrichting de aspecten
bosbouw en bosbeleid optimaal te integreren. Het bosbouwkundige aspect moet op een
volwaardige en evenwichtige wijze in relatie met andere functies van het buitengebied
gepositioneerd worden in het proces van geïntegreerde visievorming en de opmaak van de
ruimtelijke planfiguren van de landinrichting.
Deelopdracht A bestaat uit twee luiken :
§ het ontwerpen van een methodiek voor de opmaak van een sectorvisie bosbouw in
landinrichtingsprojecten (Themavisie Bos)
§ het toetsen van de ontwikkelde methodiek aan twee gevallenstudies (Themavisie Bos
Brabants Plateau en Themavisie Bos Brugse Veldzone)
De resultaten van deelopdracht A werden reeds gerapporteerd (Vercammen et al., 2002).
In Deelopdrachten B en C worden dan op grond van de resultaten van de Themavisie Bos
elementen geselecteerd die voor methodologische verfijning in aanmerking komen in relatie
tot een geselecteerd inrichtingsplan. Er wordt echter geen inrichtingsplan verwacht dat klaar
is om in procedure te gaan. Dit is niet haalbaar binnen het kader van het project. Doel is een
conceptueel plan te maken dat vanuit het thema bos op perceelsniveau aangeeft hoe de
doelstellingen voor het gebied concreet gerealiseerd kunnen worden.
§

Het schaalniveau waarop de conceptinrichting zich moet richten is 1:10.000 tot 1:25.000.
Op deze manier is het mogelijk om zowel gedetailleerde maatregelen voor te stellen als
overzicht te houden over het landschap.

§

Er moet niet gekeken worden naar eigendomsstatuten en beschikbaarheid van percelen.
Het is van belang zo veel mogelijk met de realiteit rekening te houden, zonder expliciet
de realiteit te bestuderen.

§

De principes van een inrichting voor bos moeten naar boven gebracht worden, bv. waar
moet bos aangelegd worden, welk type bos, is een gefaseerde aanpak noodzakelijk,
effect van omgeving op bosranden…

§

Uit deze concept inrichtingsplannen zal blijken welke verdere gegevens noodzakelijk zijn
om een concrete inrichting te plannen. Op deze manier wordt de opgestelde methodiek
verder uitgebouwd en verfijnd.

Voor de Brugse Veldzone werd in samenspraak met de begeleidingsgroep de zoekzone rond
Groenhove weerhouden om een conceptinrichting uit te werken. Achterliggende redenen zijn
de mogelijkheden voor bosuitbreiding in de omgeving van een kleinstedelijk gebied
(Torhout), de bestaande vraag van de lokale bevolking naar speel- en recreatiebos en de
mogelijkheid voor landschapsherstel met bos als centrale drager. De studie kan zowel een
conceptuele als concrete oplossing aanreiken om dit complex aan potenties en vragen goed
aan te wenden.
Bij het gebruik van deze studie om in andere inrichtingsprojecten maatregelen voor bos af te
lijnen geldt een belangrijke voorwaarde. Het conceptuele kader dat ontwikkeld werd voor de
versterking van de bosfuncties (zie hoofdstuk 3) streeft immers niet naar volledigheid want
werkt enkel die aspecten uit die relevant zijn voor het projectgebied rond Groenhove. Enkel
de ecologische en sociaal-educatieve functie worden behandeld, terwijl voor de
economische en milieubeschermende functie van bos geen conceptueel kader voor
inrichtingen ontwikkeld werd. Binnen de parallelle conceptinrichting “Hogenbos - Bertembos”
in het landinrichtingsproject Brabants Plateau worden de milieubeschermende aspecten wel
conceptueel uitgewerkt.
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1 Situatieschets

Dit hoofdstuk omvat zowel een korte gebiedsbeschrijving, waarbij raakvlakken met relevante
sectoren belicht worden, en het relevante juridische en beleidsmatig kader. In het rapport
met de voorstelling van de Themavisie Bos (Vercammen et al., 2002) werd reeds een
summiere beschrijving gegeven van het projectgebied, maar vermits deze beschrijving op
niveau van het volledige landinrichtingsproject “Brugse Veldzone” moest gebeuren, was
deze niet volledig en gedetailleerd genoeg voor wat nu onderzocht moet worden.

1.1

Afbakening van de perimeter van het concept-inrichtingsplan

Groenhove ligt op het grondgebied van de stad Torhout in het West-Vlaamse Houtland.
Hoewel de focus in eerste instantie ligt op het versterken van de interne werking van het
Groenhovebos, is de projectafbakening uiteindelijk ruimer dan het bos zelf (Kaart 1). De
projectafbakening is gebaseerd op de afbakening rond Groenhove overeenkomstig de
Bosuitbreidingskaart van Bos en Groen. De begrenzing loopt in het noorden tot aan de grens
van het Pleysierbos. Hierdoor wordt de mogelijkheid voor connectiviteitsversterkende
maatregelen tussen deze twee bossen open gelaten. In het westen grenst de afbakening tot
tegen de buitenwijken van Torhout. Deze uiterste grens werd aangenomen om mogelijk een
nieuw speelbos aan te leggen dat dichter tegen de stad aanleunt dan de huidige speelzone
in Groenhove zelf. De oostelijke grens loopt verder dan de autosnelweg A17, om
landschappelijke inkleding van de nieuw aangelegde afrit mogelijk te maken en de
connectiviteit tussen oost- en westkant van de A17 te onderzoeken.
De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 719 ha, waarvan 134 ha bebost is.

1.2
1.2.1

Gebiedsbeschrijving
Geologie en bodemkunde

Het Plateau van Wijnendale geeft het landschap van Groenhove en omgeving vorm. Het is
ontstaan door de gelaagde structuur met Paniseliaan klei boven op Ieperiaan klei en zand.
Door riviererosie is het zand weggeschuurd, terwijl de minder erosiegevoelige klei beter
weerstond en een kleicuesta vormde. Kwartaire dekzanden dekken het Paniseliaan en
Ieperiaan deels af. Deze bedekking is meestal dun (minder dan 2m) op de heuvels en vaak
dik in de valleien. Het zuidelijke deel van het projectgebied (Groenhovebos) ligt in de
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depressie van de Handzamevaart, terwijl het noordelijke deel (Pleysierbos) op het Plateau
van Wijnendale ligt (zie Figuur 1).
Op het plateau zijn de meeste bodems vochtige zandgronden, met een klei-zandsubstraat.
De vallei wordt daarentegen gekenmerkt door zeer natte alluviale gronden, variërend van
zand over zandleem tot alluviale klei, soms gelegen op een ondiep klei-zandsubstraat (zie
Kaart 3).

Groenhove

Figuur 1. Schematisch overzicht van de geologie van het projectgebied. De locatie van Groenhove is
aangeduid met een grote neerwaartse pijl (naar Jonckheere, 1991)

1.2.2

Bos

Het grootste bos binnen het projectgebied is Groenhove met een oppervlakte van 95,5 ha. In
de onmiddellijke omgeving liggen enkele bossnippers met een gezamenlijke bosoppervlakte
van 4 ha. Dichter bij Torhout (ter hoogte van de Ernest Claeslaan) ligt een klein
populierenbosje (het “vogelbosje”) dat 13 are groot is. Aan de noordgrens van het
projectgebied ligt het Pleysierbos, met een totale oppervlakte van 22,5 ha.
In de situatieschets van de Themavisie Bos voor de Brugse Veldzone (Vercammen et al.,
2002) werd reeds een beschrijving gegeven van het Groenhovebos met een opsomming van
de verschillende bosfuncties die het bos heeft.
Eigendomsverhoudingen (zie Kaart 4)
De volledige zuidkant tussen de Torendreef en de Regenbeek is in eigendom van het
Bisdom en wordt ingenomen door het bezinningscentrum “Virgo Fidelis”. De oppervlakte van
dit eigendom bedraagt 33,4 ha. De stad Torhout bezit circa 12,3 ha in de noordwestelijke
hoek, waar een speelzone en een speelweide gesitueerd zijn, en ongeveer 5,8 ha in de
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noordoostelijke hoek, met een heideveldje en een poel. De overige percelen zijn alle privaat
en in veel gevallen staan er weekendhuisjes.
Boomsoorten en vegetatietypologie (zie Kaart 5)
Op basis van de Biologische Waarderingskaart, de Bosreferentielaag en eigen
terreinkarteringen werd een vegetatiekaart opgesteld. Het aandeel naaldhout is relatief
beperkt en bestaat voornamelijk uit bestanden van Lork of Douglas. Deze zijn voornamelijk
in de noordoostelijke hoek gesitueerd. Opvallend is het grote aandeel Beuk, vaak
bijgemengd met Eik of naaldhoutsoorten zoals Douglas. De Beukenbestanden kunnen
getypeerd worden als typische Eiken – Beukenbossen, overeenkomstig de typering van de
Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart (De Keersmaeker et al., 2000). Op de armere
zandgronden komen ook bestanden voor die eerder onder de arme Eiken – Beukenbossen
of Eikenbossen kunnen geklasseerd worden. In deze bestanden neemt Berk een groot
aandeel in.
De Beukenbestanden en Eikenbestanden zijn alle zeer oud en om die reden reeds
waardevol, maar het gaat meestal ook om gronden die historisch permanent bebost geweest
zijn. Daardoor komt er een vrij uitgebreide typische oud bosflora voor. Op Kaart 5 worden
ecologisch waardevolle vegetaties afzonderlijk aangeduid. Het kan hier om percelen gaan
die een oud bosflora bevatten, uit een gemengde en structuurrijke boomlaag bestaan, zeer
vochtig zijn, een specifieke microreliëfstructuur bevatten (bv. grachtjes) of andere natuurlijke
elementen bevatten die niet aan de bossfeer gebonden zijn (heide, poel…).
De waterhuishouding heeft een belangrijke invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van de
vegetatie. Over het algemeen is de bodem in Groenhove vochtig tot nat. Sommige percelen
staan – zeker tijdens de winter – gedurende lange tijd onder water en hebben hierdoor
kenmerken van broekbossen. Langs de noordoostelijke kant liggen bovendien enkele
alluviale bodems (Efp). Hierop staat deels Beuk. Tijdens de najaarsstorm van 2002 is een
groot aantal Beuken omgewaaid, mogelijk te wijten aan de hoge waterstanden waardoor de
bomen des te meer een oppervlakkig wortelgestel aanmaken. Deze standplaats lijkt dus
minder geschikt voor Beuk.
1.2.3

Landschap

Volgens de atlas van de relicten van traditionele landschappen behoort het gebied tot de
relictzone Groenhove (R30058) (Hofkens & Roosens, 2001). De afbakening van de
relictzone Groenhove staat afgebeeld op Kaart 6. Het betreft een bos gelegen in een open
landschap. Aan de noordkant van de relictzone begint de steilrand van het
Wijnendaleplateau, vanwaar een panoramisch zicht op Groenhovebos en de omliggende
landbouwgronden mogelijk is. In de omgeving van het Groenhovebos heeft het landschap
nog een intacte structuur met knotwilgenrijen en houtkanten die perceelsranden en beken
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begrenzen. Verder wordt het gebied doorsneden door enkele grotere wegen, waarrond zich
vaak lintbebouwing heeft geconcentreerd (Ruitjesbosstraat, Korenbloemstraat en de nieuw
aan te leggen ontsluitingsweg van Torhout-centrum naar de A17) (zie Kaart 2).
In de omgeving van Groenhove zijn archeologische vondsten vanuit het Steentijdperk
gevonden (Rogge et al., 2002). Hoewel er geen vondsten gerapporteerd werden in zones
waarover de conceptinrichting een visie voor ontwikkelt, moet toch rekening gehouden
worden met het feit dat er toch sporen aanwezig kunnen zijn.
1.2.4

Ecologie

De belangrijkste natuurwaarde van het gebied is geconcentreerd in het Groenhovebos en
ten noorden ook in het Pleysierbos. Informatie over Groenhove staat reeds in § 1.2.2. Ook
buiten de bossen zijn er sites van ecologisch belang, maar het betreft hier voornamelijk
kleine landschapselementen. Deze elementen zijn hoofdzakelijk gelegen in het gebied
tussen Groenhove en de oostelijke woonwijken van Torhout, als restanten van het
voormalige bulkenlandschap. Een bulkenlandschap is het resultaat van een
landbouwpatroon met regelmatige blokken of stroken, afgelijnd door hagen, bomen, hakhout
en grachten.
De natuurwaarde van het gebied is buiten de bossen en de kleine landschapselementen
vooral gekoppeld aan de beekvalleien. Aan de zuidelijke steilrand van het Plateau van
Wijnendale ontspringen verscheidene beken, die alle via de Regenbeek naar de Rivierbeek
stromen. Deze beekstructuren resulteren in vochtige graslanden en poelen. Nochtans is door
de intensieve landbouw de natuurwaarde in het gebied vrij laag (WITAB, 1995a).

1.2.5

Landbouw

Met circa 440 ha vormt landbouw en met name veeteelt, het belangrijkste bodemgebruik van
het projectgebied (Landbouwgebruikspercelen, 2000). Dit kan verder onderverdeeld worden
in verschillende teeltgroepen (Tabel 1). Grasland is het meest voorkomende gewas, gevolgd
door maïs en aardappelen. Groenhove wordt hoofdzakelijk begrensd door graslanden, met
uitzondering van een maïsakker ten oosten en enkele aardappelakkers ten zuiden van het
bos.
Tabel 1. Belangrijkste teeltgroepen binnen het projectgebied (bron: Landbouwgebruikspercelen, 2000)
Teelt
Aardappelen
Gras (permanent)
Gras (tijdelijk)
Groenten
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Maïs
Gebouwen
Bieten
Graan
Overige
Totaal

1.2.6

88
16
22
21
11
440

Recreatie

Groenhove is een belangrijke recreatiepool voor Torhout (zie Kaart 7 en Kaart 8). In
Groenhovebos ligt een uitgebreid wandelpadennetwerk. Dit netwerk wordt zeer intensief
gebruikt voor kleine wandelingen door bewoners van Torhout, om de hond uit te laten, om te
gaan joggen en voor educatieve wandelingen. De wandelpaden zijn goed onderhouden en
geasfalteerd. Het onderhoud gebeurt door de stad Torhout. Er is een bosleerpad aangelegd,
waarbij 20 infoborden uitleg verschaffen over boomsoorten en vegetatietypes. Daarnaast is
er ook een speelzone van 4 ha groot gelegen binnen het eigendom van de stad. Deze
speelzone is gelegen in een oud beukenperceel. De speelzone wordt jaarlijks 5 tot 10 keer
gebruikt door groepen van maximum 50 kinderen. Het betreft hier wel georganiseerde en bij
de gemeente aangevraagde spelactiviteiten. De grootste druk lijkt immers te komen van
individuele recreanten en klassen die op bosbezoek komen en zonder toestemming (vaak
onbewust) de paden verlaten.
Door de aanwezigheid van het Ruitercentrum Groenhove, vlakbij de ingang van het
Groenhovebos, is de ruiterij sterk benadrukt in het gebied. Het Ruiterpad Groenhove
beschrijft een lus van 17 km die deels langs en deels door het bos gaat. Enkel de Torendreef
en de Regenbeekweg zijn toegankelijk voor ruiters.
Fietsrecreatie is mogelijk op de Torendreef en op de Regenbeekweg. Deze route wordt
echter vooral gebruikt voor utilitair fietsverkeer vanuit Torhout naar de oostelijke
deelgemeenten.
De Torendreef wordt dus zowel voor wandel-, fiets- als ruiterrecreatie gebruikt. Om conflicten
te vermijden, werd bepaald dat ruiters en fietsers niet op zondagnamiddag door de
Torendreef mogen en dat ruiters strikt op één berm van het pad moeten rijden.
Tussen Groenhove en het centrum van Torhout ligt een mooi onderhouden buurtweg, in
beheer bij de stad (buurtweg 67, Ruddervoordewegel). Deze loopt langs enkele poelen, een
klein bosje en een mooie houtkant. Jammer genoeg komt de buurtweg vrij snel terug op de
grote baan, zodat het op dit moment niet mogelijk is via de velden Groenhove te bereiken
zonder over wegen te gaan die ook toegankelijk zijn voor gemotoriseerd vervoer.
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Figuur 2. Buurtweg 67 (Ruddervoordewegel) begrensd door houtkant

1.3
1.3.1

Juridisch en beleidsmatig kader
Bosdecreet

Alle bossen binnen het projectgebied zijn onderhevig aan de bepalingen van het Bosdecreet.
1.3.2

Mestdecreet

In het kader van bosuitbreiding kan gekeken worden op welke percelen eventueel zware
bemestingsvoorschriften rusten. Mogelijk zijn eigenaars van dergelijke gronden eerder bereid
om gronden af te staan of zelf te bebossen dan eigenaars van gronden waar een grote
mestafzet is toegelaten.
Een aantal percelen in het gebied valt onder de categorie “groep natuur”. Deze zijn gelegen
in de bestemming natuurgebied (niet bestemming parkgebied). Hier is de norm nulbemesting
met rechtstreekse begrazing van twee grootvee-eenheden per ha op jaarbasis. Voor
sommige percelen in beheer bij gezinsveeteeltbedrijven en indien aan bepaalde
voorwaarden voldaan wordt kan echter ontheffing bekomen worden. Dan gelden de
algemene normen. In de praktijk gelden op de landbouwpercelen in groengebied bij
Groenhove de algemene normen, niet omdat het gezinsveeteeltbedrijven betreft, maar wel
omdat het een huiskavel is. De overige percelen buiten deze natuurbestemmingen vallen
onder de algemene normen voor stikstof- en fosfaatbemesting.
Het ganse gebied valt echter volledig binnen de nieuwe begrenzingen van de kwetsbare
groep “Water”, waar dus een beperkter algemeen bemestingsregime opgelegd wordt.
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1.3.3

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Binnen de perimeter van het projectgebied zijn geen specifieke beperkingen opgelegd, tenzij
de bescherming van de kleine landschapselementen.

1.3.4

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden

Binnen de perimeter van het projectgebied zijn geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden
afgebakend.
1.3.5

Vlaams Ecologisch Netwerk

Groenhovebos zit niet in de eerste fase van de afbakening van het VEN (juli 2002), maar is
wel opgenomen als gewenst verwevingsgebied.
1.3.6

Gewestplan

Tabel 2 geeft de oppervlakte van de verschillende gewestplanbestemmingen weer binnen
het projectgebied. Voor het merendeel betreft het agrarisch gebied, gevolgd door park- en
natuurgebied. Dit park- en natuurgebied is gelegen ter hoogte van Groenhove en het
Pleysierbos. Binnen Groenhovebos liggen wel enkele verblijfsrecreatiegebieden.
Tabel 2. Verdeling van de oppervlakte van het projectgebied over de bestemmingen van het
Gewestplan
Bestemming

Oppervlakte

Woongebied
Woongebied met landelijk karakter
Gebieden voor dagrecreatie
Gebieden voor verblijfsrecreatie
Parkgebieden
Natuurgebied
Agrarische gebieden
Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
Milieubelastende industrieën
Autosnelwegen

4
36
1
23
61
87
501
3
3
1

Totaal

720
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1.3.7

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS)

Het projectgebied valt binnen de deelruimten “Veldruimte” en “Middenruimte”.
Het PRS geeft in de visie over de Veldruimte aan dat het gebied interessant is voor de
versterking van de bosstructuur, maar geeft geen verdere specificaties daartoe aan.
Met uitzondering van de Regenbeek als mogelijk natuurverbindingsgebied legt het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan geen speciale opties voor natuur en bos vast. Qua
infrastructuur wordt wel de R34, de aansluiting van Torhout op de A17, aangeduid.
Het PRS duidt Groenhove aan als ankerplaats. Alle vormen van versnippering en
veranderingen die de samenhang van de ankerplaats verstoren moeten tegengaan worden.
De ruimtelijke ontwikkelingen van toerisme en recreatie van Torhout worden binnen de
afbakening van het stedelijk gebied Torhout voorzien.
1.3.8

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)

Door de stad Torhout werd een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan opgemaakt.
Hieronder wordt kort opgesomd wat de knelpunten, visies en acties zijn voor Groenhove en
omgeving (WITAB, 1995a; WITAB, 1995b).
Knelpunten:
·

verstoring en versnippering van natuur door allerlei optrekjes

·

verstoring en versnippering door A17 en door op- en afrit

·

eigendomsversnippering zodat globaal natuur- en bosbeheersplan moeilijk te realiseren
is

·

ontbreken van natuurgericht beheer;

·

recreanten houden zich niet aan regels;

·

prikkeldraadafrasteringen;

·

ontbreken van natuureducatief materiaal (dit is ondertussen reeds aangepakt);

·

Regenbeek sterk verontreinigd;

·

verdroging (lage grondwaterstand, -1,5m onder maaiveld in aug. ’94);

·

vermestingseffecten langs de bosrand (brandnetels);

·

onaangepast of geen bermbeheer in en nabij Groenhove;

·

te klein areaal droge (en natte?) heide;

·

te steile oevers visvijver;

·

aanplant van exoten i.p.v. streekeigen, inheemse plantensoorten;

·

lintbebouwing langs de Ruitjesbosstraat;
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·

bestemming recreatie in Groenhove.

Het actieprogramma omvat volgende mogelijke acties.
·

Bestemmingswijziging van kleine recreatiezones binnen Groenhove;

·

Uitdovingsstrategie voor weekendverblijven in bos;

·

Verwervingsplan voor de meest kwetsbare en waardevolste bosgedeelten;

·

Creatie van halfopen boslandschap rond de Wallebosdreef (vergroting heide, poel,
schraalgrasland, bosranden…);

·

Aankopen en bebossen van akker tussen A17 en oostelijke bosgrens ter verminderen
van geluidsoverlast;

·

Aangepast bermbeheer + aanleg van kleine open ruimten gekoppeld aan bestaande
wegenis;

·

Natuurgericht bosbeheer in privaat deel “Virgo Fidelis”. Afbraak zwembad;

·

Natuurgericht beheer van speelzone / parkbos;

·

Uitbouw van een natuureducatief wandelpad.

Van deze mogelijke acties werden reeds enkele uitgevoerd. De stad koopt regelmatig
nieuwe percelen bij. De natuurontwikkeling rond de Wallebosdreef is reeds uitgevoerd
(ontwikkeling heideperceel en poel). Ook het natuureducatief wandelpad werd gerealiseerd
door de inrichting van een bosleerpad.
1.3.9

Bosbeheersplannen

Binnen het Groenhovebos liggen twee eigendommen waarvan de eigenaars een
bosbeheerplan hebben opgemaakt (stad Torhout en bezinningscentrum “Virgo Fidelis”). De
overige boseigenaars zijn dit overeenkomstig het bosdecreet niet verplicht, vermits hun
eigendom kleiner is dan 5 ha. Het beheerplan van de stad Torhout is openbaar, maar dat
van de private eigenaar niet.
De beheerdoelstellingen binnen het stedelijk domein zijn voornamelijk gericht op de sociaaleducatieve en de ecologische functie van het bos. Het beheerplan stelt zich tot doel het bos
zoveel mogelijk haar verschillende functies te laten uitoefenen naar een zo breed mogelijk
publiek toe, maar met de belangrijkste voorwaarde dat het gebruik niet de ecologische
draagkracht van het bos mag aantasten of tot blijvende degradatie en verstoring zou leiden
(2000). Hoewel de stad slechts een beperkt gedeelte van het bos in eigendom heeft, werd
toch een globale beheervisie voor heel het bos ontwikkeld. Op deze manier is reeds een
visie ontwikkeld voor aankoop en beheer van stukken die nu nog niet in eigendom zijn.
De beheervisie die wordt voorgesteld in het beheerplan zijn grotendeels een verfijning van
wat reeds in het GNOP vermeld werd:
·

Bosuitbreiding waar mogelijk op aanliggende terreinen;

·

Aankoop van bijkomende bospercelen door stad Torhout;
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·

Zonering binnen het bos. Recreatieve zone in het westen (speelweide – speelzone),
ecologische en natuurwetenschappelijke zone in het oosten (heideperceel – poel) en
rustzone in het private stuk ‘Virgo Fidelis”;

·

Advisering naar private eigenaars toe om geen exoten meer aan te planten, om
onopvallende perceelsbegrenzingen aan te brengen, Laurierkersen te verwijderen en
meer natuurlijke structuur in het bos te brengen;

·

Het toestand van de speelzone moet frequent opgevolgd worden teneinde degradatie
van bodem en vegetatie te vermijden. Op middellange termijn (6-8jaar) is een nieuw
speelbos dichter bij Torhout aan te raden;

·

Uitbreiding van heideperceeltje aan de Wallebosdreef;

·

Heraanleg oevers van visvijvers.

De beheersdoelstellingen van het stuk “Virgo Fidelis” liggen grotendeels in dezelfde lijn.
Belangrijkste bosfuncties zijn er de sociale functie, maar dan enkel voor residenten van het
bezinningscentrum en bovenal de ecologische functie. Deze doelstellingen worden
gerealiseerd door het behoud en ontwikkeling van waardevolle loofhoutbestanden, het
streven naar een waardevolle onderetage, bevordering van spontane verjonging, bestrijding
van Amerikaanse vogelkers, verhogen van het aandeel dood hout en herstel van broekbos in
hakhoutbeheer.
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2 Doelstellingen

Dit hoofdstuk herhaalt kort waarom Groenhove opgenomen werd in de Themavisie bos. De
opbouw van de Themavisie Bos werd aangestuurd vanuit generieke doelstellingen die uit het
Vlaams bosbeleid voorkomen en specifieke doelstellingen, die tegemoet komen aan
knelpunten en potenties i.v.m. de verschillende functies van bos.
Generieke doelstellingen
1. absoluut bosbehoud
2. bosuitbreiding (10.000 ha bindend tegen 2007 op niveau Vlaanderen, waarvan 20 ha
gewenst binnen de projectperimeter van de conceptinrichting
3. multifunctioneel bos
De doelstelling van absoluut bosbehoud geldt als randvoorwaarde voor elke
visieontwikkeling van elk Landinrichtingsproject. Bij de bosuitbreiding op basis van natuurlijke
potenties en met voldoende aandacht voor de multifunctionaliteit kan Landinrichting als
formeel overlegkader tussen verschillende sectoren concrete mogelijkheden blootleggen
voor bebossing. Anderzijds kan Landinrichting in bestaande bossen acties ondernemen om
multifunctioneel bosbeheer te stimuleren, waar problemen met integratie tussen
verschillende bosfuncties bestaan.
Specifieke doelstellingen :
1. Ecologische functie
Versterken van oude boskernen
Connectiviteit tussen Groenhove en Pleysierbos
2. Sociaal-educatieve functie:
Aanwezigheid van voldoende opengesteld bos
Aanwezigheid van speelbossen
Integratie van natuuraspecten met recreatie is een belangrijke uitdaging binnen en in de
onmiddellijke omgeving van het Groenhovebos. Het grootste gedeelte van Groenhove is oud
bos, maar de ecologische functionering van het bos komt in het gedrang door de sterk
versnipperde eigendomssituatie. Afrasteringen en gebruik van talrijke uitheemse bomen en
struiken vormen een belemmering voor een natuurlijk bosbeeld. Samenwerking tussen de
verschillende kleinere boseigenaars is gewenst om deze percellering op te heffen of
alleszins minder nadrukkelijk visueel aanwezig te laten zijn. Anderzijds is het wenselijk dat
de stad Torhout zijn actief aankoopbeleid verder zet, waarbij de meest waardevolle oude
bosfragmenten prioriteit moeten krijgen.
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De verdere ontwikkelingsvisie van het bestaande bos steunt vooral op het versterken en
sturen van recreatie. De huidige speelzone is gelegen in een ecologisch waardevolle zone,
zodat op termijn gezocht moet worden naar een minder kwetsbaar stuk, gelegen buiten het
huidige bos. Wandelrecreatie mag verder gestimuleerd worden, maar het is niet noodzakelijk
bijkomend paden open te stellen.
In de omgeving van Groenhove zijn er goede mogelijkheden voor bosuitbreiding. Zo kan de
strook tussen het bos en de nieuwe verbindingsweg tussen de A17 en Torhout bebost
worden. Het betreft hier immers een landbouwgebied dat volledig ingesloten wordt door die
verbindingsweg en de A17. Bebossing ervan kan geluidshinder in Groenhove verminderen.
Richting Torhout moeten ook stappen ondernomen worden voor bosuitbreiding. De aanleg
van een speelbos in de onmiddellijke omgeving van de stad is immers wenselijk.
Bosuitbreiding kan aansluitend bij het Groenhovebos zelf gebeuren, maar ook aansluitend bij
de stad zelf.
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3 Wetenschappelijk referentiekader voor de gewenste functieinvulling van bos

Dit hoofdstuk verschaft een diepgaande analyse van de bosfuncties en een richtlijnenkader
om deze functie te behandelen in relatie tot inrichting. In de Themavisie Bos werden immers
enkel op een algemeen niveau zones aangeduid waarbinnen versterking van bosfuncties
noodzakelijk is. Wat deze versterking is en hoe deze gerealiseerd moet worden is hier aan
de orde. In de Themavisie Bos werd elke bosfunctie opgedeeld in één of meerdere
deelfuncties. Deze opdeling wordt ook hier gebruikt, maar is uitgebreid met aspecten die ook
belangrijk zijn voor de goede invulling van de bosfuncties maar niet relevant of beschikbaar
zijn op het schaalniveau van de Themavisie Bos.
Zoals reeds aangehaald in de inleiding, worden hier enkel de aspecten behandeld die
relevant waren voor het projectgebied Groenhove. Dit hoofdstuk is dus geen volledig
referentiekader voor alle gewenste functie-invullingen van bos.

3.1

Sociaal-educatieve functie

In de Themavisie Bos werden twee pistes onderzocht. Enerzijds werd gekeken naar de
mogelijkheid voor openstelling van het huidige bos, anderzijds werd onderzocht of de aanleg
van stadsbossen wenselijk is en waar dit kan gebeuren. De conceptinrichting doet uitspraak
over een gedetailleerder niveau, waarbij het gewenste bosbeeld van de recreant, de
recreatieve infrastructuur en het actieve bosgebruik (speelbossen) centraal staan.
Vermits onderzoek rond recreatie eerder oorsprong vindt in de sociologie en psychologie, is
het moeilijk om over exacte wetenschappelijke criteria te spreken. Richtlijnen i.v.m.
bosrecreatie is daarom een betere term.
3.1.1

Gewenst bosbeeld

Uit meerdere studies komt naar voor dat de bosrecreant een duidelijk idee heeft van hoe het
ideale recreatiebos eruit ziet. Het bos moet een afspiegeling zijn van het oerbeeld van de
natuur (van der Jagt et al., 2000). Variatie wordt hoog ingeschat. Bosbeelden met een
gemengde boomsoortensamenstelling worden het hoogst gewaardeerd, terwijl
naaldhoutbestanden het laagst scoren (de Boer et al., 2001). Uiteindelijk kunnen volgende
randvoorwaarden opgesteld worden met betrekking tot het beeld waaraan een goed
functionerend recreatiebos moet voldoen.
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·

Vermijden van strakke geometrische vormen;

·

Aanleg van zomen en mantels langs de bospaden;

·

Sterke dunningen bevordert de ‘doorkijk’ in de bestanden, vnl. bij naaldhoutbestanden;

·

Er moet voldoende variatie zijn in de bosstructuur (boomsoortensamenstelling, leeftijd,
lichtomstandigheden, doorzichtigheid). Eenzelfde bosbeeld mag voor de recreant een
lengte hebben van 300 m (Stoffel, 1994).

Bovenstaande randvoorwaarden hebben betrekking op de esthetische aspecten van het bos.
Vermits deze echter sterk persoonsgebonden en subjectief zijn, moeten deze
randvoorwaarden sterk gerelativeerd worden. Bovendien komt de recreant in eerste instantie
voor de rust en stilte (de Boer et al., 2001). In combinatie met andere bosfuncties kan de
beleving van het bosbeeld echter een extra argument zijn om een maatregel te nemen. Zo
zijn de hierboven opgesomde randvoorwaarden ook bruikbaar om de ecologische functie te
versterken. Variatie is immers ook de sleutel tot een grote ecologische waarde.
3.1.2

Recreatieve infrastructuur

De term infrastructuur omvat alle aspecten in verband met de aanwezigheid en structuur van
bospaden, de sturing van recreatiestromen, de ontsluiting naar woonkernen, de
bewegwijzering en het bosmeubilair. Allereerst moet benadrukt worden dat in een bos zo
weinig mogelijk infrastructuur moet aangebracht worden, om in overeenstemming te blijven
met het natuurlijke bosbeeld, zoals aangehaald in het vorige punt. Nochtans is een goede
infrastructuur van belang om de bosgebruiker goede oriëntatiemogelijkheden aan te reiken
waardoor de sociale veiligheid verhoogt (Stoffel, 1994).
·

Herkenbaarheid
van
het
bos
verhogen
door
informatiepanelen
toegankelijkheidsborden aan de ingang(en) van het bos (Buysse et al., 2001)

en

De bosbezoeker moet bij de ingang van het bos weten wat hij mag verwachten. Een
kaart van het bos met zijn verschillende onderdelen (bos, open plekken, speelweiden,
speelzone…) geeft duidelijk aan wat het bos te bieden heeft. Ook de wandelwegen en
hun lengte dienen hierop gemarkeerd te worden. De aanwezigheid van een infobord
verhoogt bovendien de identiteit van het bos (Schuit & Hajonides, 1991).
·

Overzichtelijke wandelroutes
Wanneer de recreant in het bos wandelt, moet hij zich kunnen oriënteren in het bos. Een
samenhangende patroon van rechte hoofdpaden en slingerende nevenroutes is hierbij
essentieel (Schuit & Hajonides, 1991). Gemarkeerde routes kunnen hierbij een handige
leidraad zijn (Buysse et al., 2001). Nochtans is een gemarkeerde route met enkel pijltjes
in sommige gevallen eerder een beperking dan een voordeel. De wandelaar weet niet
welk deel van de route al werd afgelegd of hoe lang de route nog zal duren. De
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keuzemogelijkheden zijn bovendien beperkt tot doorgaan of terugkeren (Schuit &
Hajonides, 1991). Daarom is het eerder aangewezen op cruciale punten een klein
infobord met overzicht van het bos te voorzien (genre knooppuntenkaart van
fietsroutenetwerken).
·

Lokale ontsluiting: bereikbaarheid van het bos via lokale aanlooproutes (Buysse et al.,
2001)
De meeste bezoekers zijn afkomstig uit de nabije omgeving van het bos, zeker wanneer
het kleinere bossen betreft. Daarom is het belangrijk lokale aanlooproutes te voorzien
naar het bos vanuit de woonkernen die gebruik maken van het bos. Om gevaarlijke
situaties te vermijden, liggen deze best niet langs de openbare weg of toch minstens
gescheiden van de weg.

·

Aansluiting interne bospaden op grotere omlopen (Buysse et al., 2001)
Dit punt sluit gedeeltelijk aan bij het vorige punt. Kleine bossen zijn vaak niet groot
genoeg om intern een wandelroute te herbergen die voldoende lang is om veel tijd in het
bos door te brengen. Aansluiting op wandelroutes buiten het bos lijkt in dit geval
aangewezen. Dit sluit bovendien aan bij de vaststelling dat de recreant een afwisseling
met (half-)open terreinen sterk apprecieert (de Boer et al., 2001).

·

Minimalisering bosmeubilair
Om het natuurlijk bosbeeld te vrijwaren dient het bosmeubilair slechts minimalistisch
aanwezig te zijn. Vuilbakken, toiletten, picknicktafels dienen tot een minimum beperkt te
worden, tenzij in de omgeving van parkeerplaatsen (Buysse et al., 2001). De recreant
heeft overigens geen behoefte aan picknicktafels verborgen in het bos omdat deze een
gevoel van onveiligheid met zich meebrengen. Aan de overgang tussen bos en open
ruimte (speelweide) kunnen deze wel geplaatst worden (Hodge, 1995).

·

Ruimtelijke scheiding van recreatievormen
Het bos kent veel typen gebruikers zoals wandelaars, joggers, fietsers en ruiters. De
meeste recreanten stellen het op prijs als er verschillende paden zijn voor fietsen,
wandelen en paardrijden (Bijlsma et al., 2001; Buysse et al., 2001). Dit hangt samen met
het verschil in ruimtebeslag en de snelheid van voortbewegen.

·

Inrichting wandelpaden aangepast aan gebruikerstype
Ruimtelijke scheiding van de recreatievormen brengt ook verschillende vereisten aan de
paden met zich mee. Voetgangers hebben een breedte nodig die kan variëren van een
halve meter tot meer dan twee meter. Onverharde paden volstaan meestal, indien de
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bodem niet te vochtig is. Op kleiige, venige of lemige gronden is een halfverharding
echter aangewezen. Men moet steeds rekening houden met het feit dat een deel van de
paden ook voor minder mobiele recreanten zoals rolstoelpatiënten of wandelaars met
kinderwagens toegankelijk is. Voor de verharding kan gebruik gemaakt worden van
dolomietverharding, maar op arme zandgronden is dit door het basisch karakter van
dolomiet niet aangewezen. Steenpuin, dat eerder zure eigenschappen heeft, is hiervoor
beter geschikt. Organisch materiaal zoals houtsnippers of schors is helemaal uit den
boze, omdat dit verruiging met Brandnetels en Bramen in de hand werkt (Bijlsma et al.,
2001).
Fietspaden dienen 1 tot 2 meter breed te zijn, waarbij verder een halve meter naast het
pad vegetatievrij moet zijn. Een verharding met asfalt, schelpen of ternair zand is
aangewezen. Voor fietsers is ternair zand echter niet zo geschikt bij zeer frequent
gebruik (mond. med., Frans Pauwels). Ook op leemarme zandgronden is dit noodzakelijk
omdat anders in droogteperiodes een mulle structuur ontstaat (Bijlsma et al., 2001).
Ruiterpaden zijn 1 tot 2,5 meter breed. Ze zijn steeds onverhard, maar een goede aanleg
met een tredvaste onderlaag (draaglaag bestaande uit steenslag) en een mulle tredlaag
(zand) kan aangewezen zijn indien de bodemdrainage zeer slecht is of indien het
leemgronden zijn, die kwetsbaar zijn voor erosie (De Bruycker, 1983).
·

Afgesloten gedeelten fysisch en/of visueel accentueren door versmalling paden of het
promoten van bramen of struiken
Struiken naast bospaden hebben een belangrijke geleidende functie. Enerzijds zorgen ze
ervoor dat de recreant uit de bospercelen zelf wegblijft (vooral indien gebruik gemaakt
wordt van doornige plantensoorten zoals Braam, Sleedoorn of Brandnetel). Anderzijds
moet vermeden worden dat het pad over gans de lengte beplant is met struiken zodat als
het ware een groene tunnel ontstaat. Zeker op de hoofdpaden is een iets ruimer blikveld
voor de recreant gewenst. Een afwisseling tussen plaatsen met dichte struikbegroeiing
en plaatsen met zichtassen in het bos is aangewezen (Schuit & Hajonides, 1991).

·

Nadruk op stilte en rust
Vermits de recreant hoofdzakelijk voor deze redenen naar het bos komt, is het niet
aangewezen het bos maximaal recreatief te exploiteren. In eerste instantie is het dus
belangrijk het aantal paden dat het bos doorkruist te beperken. Per 100 ha is tussen 3,8
en 9,4 km wandelpad mogelijk (Stoffel, 1994). Voorzieningen zoals parkeerplaatsen,
bushaltes, fietsenstallingen en horeca dienen zoveel mogelijk geconcentreerd te worden
aan de ingang en aan de hoofdpadenstructuur (indien het een groot bos betreft) (Schuit
& Hajonides, 1991).
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3.1.3

Speelbossen en speelzones

Speelbossen en speelzones verdienen een speciale plaats bij het sociale aspect van een
bos. Vlaanderen bevindt zich in een unieke maar vrij moeilijke situatie doordat er enerzijds
zeer weinig bos is en anderzijds een zeer uitgebreide en actieve jeugdwerking bestaat die
plaats nodig heeft om te spelen. Voldoende speelzones in bossen zijn dus een absolute
noodzaak (Buysse et al., 2001).
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen speelzones in bossen en speelbossen.
Speelzones in bossen zijn min of meer goed afgebakende delen van een boscomplex waar
kinderen in al dan niet georganiseerd verband kunnen komen spelen. Deze zones hebben
best een zo natuurlijk mogelijk uitzicht; er worden geen externe materialen gebruikt.
Speelbossen zijn daarentegen specifiek beheerd of aangelegd met als hoofddoel
spelrecreatie. Hier kunnen wel bosvreemde elementen ingebracht worden (Vereniging voor
Bos in Vlaanderen, ).
STAP 1 : Evaluatie van het bestaande aanbod van speelzones
In eerste instantie moet onderzocht worden of het huidige aanbod volstaat en of er zich
knelpunten voordoen met betrekking tot het functioneren van het bos als bosecosysteem.
Hiervoor zijn enkele criteria van belang die de geschiktheid van het bos voor speelrecreatie
bepalen. Het betreft hier ecologische criteria, ruimtelijke criteria en spelcriteria.
Ecologische criteria
·

Een speelzone gelegen in een bos waarop een waardevolle vegetatie staat moet
vermeden worden. Meer in het bijzonder zijn zones met typische bosflora te vermijden.
Deze kwetsbaarheid heeft meer te maken met het veranderen van de
bodemeigenschappen dan rechtstreeks met de mechanische schade aan de planten
(Eppinger et al., 2002). Betreding veroorzaakt immers verdichting van de oppervlakkige
bodemlagen, met structuurverlies van de minerale bodem, gewijzigde vochthuishouding
en verminderde aëratie tot gevolg. Het aanwezige microreliëf kan genivelleerd worden.
Hierdoor wijzigen de abiotische omstandigheden zodanig dat dit op langere termijn een
vegetatiewijziging teweegbrengt (Van Middelem, 1984). Op deze verstoorde bodems
kunnen ruderale soorten zoals Waterpeper, Klein springzaad, Grote brandnetel en Pitrus
immers goed gedijen en concurreren zij de waardevolle bosflora weg (De Bruycker,
1983; Kozlowski, 1999). Ook voor het bosbestand zelf heeft de compactie nadelige
gevolgen. Te aanzien van de boomlaag kunnen nadelige effecten optreden, hoewel
Waltert et al. (2002) enkel een effect op de zaailingen konden vaststellen en niet op de
boomlaag.

·

Naast het vegetatiekundig aspect is ook de faunistische waarde van belang. Indien de
site belangrijk is voor het voorkomen van diersoorten is spelactiviteit af te raden.
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·

Erosiegevoeligheid is een ander aspect. Steile hellingen zijn misschien wel interessant
als spelelement, maar het aan compactie gebonden bodemstructuurverlies brengt
verhoogde erosiegevoeligheid met zich mee. Zeker bij zeer erosiegevoelige leembodems
(Van Rompaey et al., 2000) is spelactiviteit af te raden.

·

Een criterium dat eerder aansluit bij de ruimtelijke criteria is de situering van de
speelzone in het boscomplex. Om de samenhang van het bos te verzekeren, is het
gewenst om speelzones langs de rand van het bos te situeren en aan te sluiten op de
reeds aanwezige recreatieve infrastructuur zoals paden, banken en toiletten, zodat deze
niet extra moeten aangebracht worden.

Deze ecologische criteria hebben voor een groot stuk te maken met het bodemtype en de
bodemvochttrap. Tabel 3 geeft een indicatie van welke bodems geschikt zijn voor
spelrecreatie. Deze tabel werd opgesteld op basis van een analyse van de bodemtypes
onder de huidige speelbossen en speelbossen en een intuïtieve beoordeling van
grenswaarden voor textuur en vochttrap. Er bestaan immers geen algemene richtlijnen
hieromtrent. De basisindicatie kan evenwel aangepast moeten worden wanneer het een
helling betreft.
Tabel 3. Geschiktheid voor speelzones op basis van bodemtextuur en vochttrap
Vochttrap Textuurklasse
Z
S
a
+
+
b
+
+
c
+
+
d
+
e
f
g
h
i

P
+
+
+

L
+
+

A
+
+

E
+

U
+

V

Ruimtelijke criteria
·

Aanwezigheid van jeugdlokalen, scholen, kampplaatsen of woonwijken waar gezinnen
met kinderen wonen;

·

Bereikbaarheid vanuit deze kernen per fiets of te voet;

·

Bereikbaarheid voor de hulpdiensten;

·

Aansluiting op de bestaande recreatieve infrastructuur (zowel binnen als buiten het bos)

·

Grootte: vanuit de praktijk blijkt de ideale grootte van een speelzone tussen 2 en 5 ha te
liggen. Een speelzone van 2 ha kan gemakkelijk 2 groepen van 30 kinderen herbergen
(Buysse et al., 2001). Deze normen mogen niet als absoluut aanzien worden. Het is
immers nog steeds beter een te kleine speelzone te hebben dan geen speelzone, onder
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voorwaarde dat door overbetreding geen blijvende schade aan het bos toegebracht
wordt.
Spelcriteria
·

Aanwezigheid van speeltuigen (niet in speelzones in bos, mogelijk wel in specifieke
speelbossen);

·

Aanwezigheid van hellingen / reliëf;

·

Aanwezigheid van liggende dode bomen en kroonhout als spelelement;

·

Aanwezigheid van staande bomen met klimmogelijkheden (dikke takken onderaan stam,
grillige vorm, uitgestoelde hakhoutstoven);

·

Aanwezigheid van water (poel of beekje);

·

Aanwezigheid van verstopmogelijkheden of dekking (struiken, depressies of putten,
heuveltjes…).

STAP 2 : Lokalisatiefase
Indien uit stap 1 blijkt dat er te weinig speelzones in bossen of speelbossen zijn, moet een
locatie gevonden worden waar de aanleg van een speelbos het meest geschikt is. Voor deze
fase kunnen dezelfde criteria gebruikt worden als in stap 1.
STAP 3 : Inrichtingsfase
Indien stap 1 uitgewezen heeft dat de inrichting van de speelzone of het speelbos niet
voldoet aan de criteria of nadat de locatie voor een nieuwe speelzone of speelbos aangeduid
is, moet overgegaan worden tot inrichting. Zowel de inrichting van bestaande bossen als de
aanleg en inrichting van nieuwe specifieke speelbossen komen aan de orde.
Inrichting van bestaande bossen
Wat bovenaan moet staan bij de inrichting is het principe dat het bos steeds op de
spelfunctie primeert zodat overmatige inrichting vermeden moet worden. Enkele maatregelen
zijn evenwel mogelijk om het spelen zo leuk mogelijk te maken én de invloed op het bos en
zijn omgeving te minimaliseren.
·

Duidelijk met borden aangeven waar speelzone begint (Figuur 3). Het aanduiden van het
einde van de speelzone blijkt niet mogelijk te zijn. Er bestaat immers geen gelijkaardig
bord met een schuine streep over. Het bord V.04 kan daarentegen wel gebruikt worden;

·

Aangeven van toegankelijkheidsreglement. Belangrijk hierbij is aan te geven of de
speelzone vrij toegankelijk is, aangeduid met bord G.04, of er toestemming aan de
eigenaar gevraagd moet worden;

·

Fysiek afbakenen van de speelzone, zodat het onmogelijk wordt in het aangrenzende
bos door te dringen, zelfs indien men de verbodsborden negeert. Dit kan gebeuren door
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een afrastering, maar in het natuurlijk bosbeeld past het beter takkenbussels,
bramenstruiken, sleedoorns of andere stekelige struiken te gebruiken;
·

Verwijderen van staande dode bomen indien deze een bedreiging zouden vormen voor
de veiligheid;

·

Aanbrengen van liggende dode bomen als spelelement;

·

Aanplanten van struiken en creëren van beschutte hoekjes;

·

Mogelijk aanbrengen van banken of tafels aan de rand van de speelzone;

·

Tijdelijk afsluiten van zones waar verjonging van de boomlaag noodzakelijk is. Binnen
speelbossen gebeurt dit best door aanplanting van gewenste boomsoorten, omdat dit
een sneller en zekerder resultaat geeft dan natuurlijke verjonging;

Figuur 3. Wettelijk vastgelegde borden om speelzone aan te duiden (BVR 09/03/1999;
B.S.20/03/1999)

Aanleg en inrichting van nieuwe speelbossen
In dit geval zijn de mogelijkheden voor inrichting veel groter. Het betreft ook vaak nietbosgronden waarvan de actuele ecologische waarde laag is, zodat dit geen beperkende
factor is. Volgende maatregelen kunnen uitgevoerd worden.
·

Aanplanting van boomsoorten: de keuze van geschikte boomsoorten heeft veel belang.
Hierbij gelden als criteria enerzijds een snelle groei om snel een bosbeeld te verkrijgen
en anderzijds een hoge tolerantie voor bodemcompactie. Snelgroeiende boomsoorten
zijn Cultuurpopulieren, Zwarte els, Berk, Grauwe abeel, Vogelkers en Wilgen (van
Heusden et al., 1995). Soorten die sterk gevoelig zijn voor compactie zijn Beuk en
naaldboomsoorten zoals Fijnspar omdat zij slechts zeer oppervlakkig wortelen (Van
Middelem, 1984). In eerste instantie kan best een groepsgewijze aanplanting gebeuren
met zeer snelle groeiers, die geleidelijk deels kunnen vervangen worden door tragere
groeiers die typisch zijn voor volwassen evenwichtige inheemse bossen zoals Tamme
kastanje, Haagbeuk, Esdoornen, Lindes en Eiken. Indien verschillende boomsoorten
gebruikt worden, kunnen deze best aangeplant worden in blokken van 5 are of meer,
teneinde de structuurdiversiteit te maximaliseren.
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·

Aanplanting van struiksoorten: grote gedeelten van het speelbos kunnen vrij van een
struiklaag blijven. Het aanplanten van groepen struiken zorgt er echter voor dat er
schuilplaatsen ontstaan. De keuze wordt ingegeven door specifieke noden van een
speelbos; stekelige en giftige struiken zijn niet aangewezen. Als afbakening van de
speelzone kunnen wel stekelige struiken gebruikt worden. Tabel 4 geeft een overzicht
van de geschikte en ongeschikte struiksoorten.

Tabel 4. Geschikte en ongeschikte struiken voor speelbossen
Giftige en/of stekelige struiken

Geschikte struiken voor speelbossen

Hulst
Kardinaalsmuts
Wilde liguster
Wegedoorn
Sleedoorn
Taxus
Gelderse roos
Vuilboom

Vogelkers
Vlier
Lijsterbes
…

·

Aanbrengen van reliëf: indien het een perceel betreft dat weinig reliëf vertoont, kan
overwogen worden om een grondverplaatsing te doen. Dit kan enkel wanneer de actuele
ecologische waarde gering is. De hellingen mogen ook niet te sterk zijn om erosie te
vermijden, zeker in het geval van leembodems.

·

Open plaatsen: indien het speelbos groot genoeg is, kan centraal een open plaats
voorzien worden. Ook dit is een interessant spelelement.

STAP 4 : Beheer van speelbossen
Het beheer van speelbossen verschilt in wezen niet van het beheer van overige bossen. Er
moet enkel over gewaakt worden dat het bos geen irreversibele degradatie ondergaat. Ook
de veiligheid (dode bomen en takken) is prioritair. Tenslotte zijn bij de verjongingfase extra
bewarende maatregelen noodzakelijk (zie hoger).

3.2

Ecologische functie

In de methodiek met betrekking tot de Themavisie Bos werd de ecologische functie
opgesplitst in drie deelfuncties: (1) vrijwaren van historisch permanente boskernen, (2)
zeldzame bostypes en (3) connectiviteitsversterkende maatregelen. Op lokaal niveau komen
daar nog open plekkenbeheer en bosrandbeheer bij.
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3.2.1

Vrijwaren van historisch permanente boskernen

In de Themavisie Bos werden reeds de historisch permanente waardevolle boskernen
aangeduid. Dit zijn boscomplexen die volgens de Biologische Waarderingskaart zeer
waardevol zijn, steeds bebost geweest zijn sinds 1775 en het mogelijk maken compacte
bosgehelen groter dan 100 ha te vormen. Het betreft bossen waar waardevolle typisch aan
oud bos gebonden vegetaties en fauna een grote kans hebben voor te komen.
Deze kernen werden aangeduid om ze (1) prioritair voor te stellen voor behoud, (2) te
beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf en (3) te gebruiken als ruggengraat
voor bosuitbreiding met als reden het vergroten van het areaal van typisch (oud)
bosorganismen. In wat volgt wordt een methodiek uitgewerkt om deze maatregelen concreet
te realiseren op het terrein.
STAP 1: Aanduiding van de waardevolle oud boskernen – verfijning van Themavisie Bos
In eerste instantie moet de afbakening van de oude boskernen verfijnd worden. De criteria
die in de Themavisie Bos gebruikt werden zijn bruikbaar op het niveau van een regionaal
landinrichtingsproject, maar leiden tot een te ruwschalige afbakening. De Biologische
Waarderingskaart bevat geen nauwkeurige kartering van alle individuele bospercelen, zodat
sommige percelen wel als zeer waardevol aangegeven staan, maar in de praktijk geen
waardevolle vegetatie bevatten. Een kaart met de actuele vegetatie en hun waarde is dus
essentieel.
De kartering van de actuele vegetatie gebeurt op basis van de Biologische
Waarderingskaart, de Bosreferentielaag en een terreincontrole. Een bosvegetatiekartering
tot het niveau van de vegetatietypes overeenkomstig de opdeling van de potentieel
natuurlijke vegetatiekaart (De Keersmaeker et al., 2000) kan volstaan. In de Themavisie Bos
werd reeds een conversiesleutel opgesteld van BWK-typering naar deze PNV-typering. De
bosreferentielaag geeft enkel een aanduiding van de boomsoort en niet van de kruidlaag.
Vermits het motief van de versterking van oud boskernen de typische bosvegetatie is, is het
ook noodzakelijk een inschatting te maken van de aanwezigheid van al dan niet aan oud bos
gebonden kruidvegetaties. Honnay et al. (1998) stelde een lijst op van bosplanten en hun
mate van binding aan oud bos (zie Bijlage 2).
Voor het leeftijdscriterium is ook een verfijning noodzakelijk. De kaarten met de boshistoriek
zijn niet nauwkeurig genoeg om op perceelsniveau uitspraken te kunnen doen over historiek.
Daarom moet de boshistoriek van elk individueel bosperceel opnieuw geïnterpreteerd
worden. Ook niet cartografische gegevens (bv. informatie over kappingen tijdens oorlogen
e.d.) kan hierbij nuttig zijn. Dit zal echter in de meeste gevallen niet tot grote wijzigingen
leiden.
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Bovendien verdwijnen oud bosplanten niet altijd bij een korte periode van ontbossing. Het
bodemgebruik in de ontboste periode is hierbij ook van belang.
Combinatie van beide verfijningen leidt tot een gedetailleerde weergave van de waardevolle
oud bospercelen, waarbij zowel aan het criterium oud bos, het criterium actuele boomsoort
en het criterium waardevolle vegetatie moet voldaan zijn.
STAP 2: Onderzoek naar de juridische beschermingsstatus – verzekeren voortbestaan
Indien deze waardevolle bospercelen volgens de bestemmingsplannen geen goede
juridische beschermingsstatuut genieten, is het aangewezen een bestemmingswijziging voor
te stellen naar bos- of natuurgebied.
STAP 3: Bescherming tegen negatieve invloeden
Negatieve invloeden kunnen zowel afkomstig zijn van interne verstoring (recreatiedruk of
onaangepast beheer) als van externe verstoring.
De oud bosflora is vaak tredgevoelig, zodat intensieve recreatie in deze bestanden niet
aangewezen is. Zonering van recreatie kan hier een oplossing bieden. Het kan niet de
bedoeling zijn alle wandelpaden af te sluiten, maar de recreant moet zo veel mogelijk
gestuurd worden dat hij op de paden blijft. De aanduiding van deze bospercelen als speelbos
is af te raden. Zones met uitgesproken microreliëf (o.a. greppels) zijn zeer geliefd als
spellocatie, maar dit microreliëf is voor veel bosplanten een strikt vereiste gradiëntsituatie om
te overleven.
Externe verstoring of randeffect is opgebouwd uit meerdere factoren. Enerzijds is er de
verhoogde nutriëntinput ter hoogte van bosranden, anderzijds is er een hogere lichtintensiteit
dan in de kern van het bos. Beide factoren zorgen voor een toename van nutriënt- en
lichtvereisende competitieve plantensoorten die de oude bosflora verdringen. Hoe ver dit
randeffect reikt is afhankelijk van de factor. De Schrijver et al. (1998) stelden bijvoorbeeld
een verhoogde ammoniumdepositie vast tot 180 meter vanaf een bosrand, waarnaast een
intensief bemest landbouwperceel lag. De lichtinvloed heeft een veel minder verreikend
effect. Honnay et al. (2002) stelden vast dat in bosranden met zuidexpositie de lichtinvloed
tot 23 meter ver reikt, terwijl deze bij noordexposities slechts 3 meter ver reikt. Als norm kan
dus gesteld worden dat de waardevolle bosvegetatietypes minstens door een buffer van 200
m minder waardevol filterend bos moet omzoomd worden. Een bosrandzone op de overgang
tussen bos en landbouw met graduele mantel-zoomsituatie kan een bijkomende filterende
werking hebben. De aspecten rond bosrandzones worden in detail uitgewerkt in §3.2.4.
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STAP 4: Bosomvorming of bosuitbreiding met waardevolle oud boskernen als ruggengraat
Bosomvorming
Bosomvorming kan aangewezen zijn wanneerer waardevolle bosorganismen (vegetatie en
fauna) voorkomen in bestanden waar de boomsoort een exoot is (zie beslissingsboom Figuur
4). Het gaat hier meestal over recente naaldhoutaanplantingen of populierenaanplantingen
op locaties waar tot voor kort waardevol permanent bos stond.
De bosomvorming zelf kan op twee manieren gebeuren. De snelste manier is het huidige
bosbestand te kappen en een nieuwe gewenste boomsoort aan te planten of natuurlijk te
laten verjongen. De tweede manier bestaat erin een geleidelijke omvorming te doen door
gericht te dunnen en geleidelijk aan te planten of te verjongen. Deze geleidelijke omvorming
dient te gebeuren in het reguliere bosbeheer, terwijl de eenmalige ingreep kan gebeuren
tijdens een inrichtingsbeheer. Vermits een geleidelijke omvorming blijvend een bosklimaat
kan garanderen i.t.t. het inrichtingsbeheer dat meestal een tijdelijke kaalslagsituatie
veroorzaakt, is de geleidelijke omvorming te prefereren. Zeker voor oude bosorganismen die
in laagdynamische bosecosystemen gedijen, is een geleidelijke omvorming te verkiezen.
Bosomvorming kan gepaard gaan met maatregelen die een verandering veroorzaken aan de
abiotiek. Hier kan inrichting wel een rol spelen. Zo kan in sommige gevallen een vernatting
gewenst zijn, die in de hand gewerkt kan worden door opstuwing van water (via aanpassing
van waterlopen) of verlagen van beekoevers om kleinschalige overstromingszones te
creëren. Verminderen van de hellingsgraad van beekoevers kan ook een meer natuurlijke
overgang van bos naar beek met zich mee brengen en zo bijdragen aan de vergroting van
de oppervlakte interne bosranden (zie verder § 3.2.4).

Bosuitbreiding
Op basis van groeiplaats en potentieel natuurlijk vegetatie kan een bosdoeltype vastgesteld
worden (Paasman, 1988). De potentieel natuurlijke vegetatiekaart geeft weer welke bostypes
zich kunnen ontwikkelen bij een natuurlijke verbossing. De kaart wordt optimaal gebruikt op
schaal 1/50.000 en is geschikt voor landschapsstudies, ecosysteemvisies en dergelijke,
maar minder voor detailstudies (beheerplannen, MER's, ... ). Ze werd immers ontwikkeld uit
de digitale bodemkaart en neemt de fouten ervan gedeeltelijk over (De Keersmaeker et al.,
2000). Terreincontroles in verband met de standplaatseigenschappen zijn noodzakelijk,
zeker indien het een gradiëntrijk gebied betreft (brongebieden, kwel,..).
Het uitgangscriterium voor de boomsoortenkeuze is dus zeker de kwaliteit van de
standplaats. Naast de bepaling van het bosdoeltype, is het echter ook belangrijk reeds na te
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denken over de te vervullen functies van het bos en het te voeren beheer. De
bosbouweconomische potenties in het gebied moeten nagegaan worden. Indien een
duurzame houtexploitatie mogelijk is, kan een toekomstige economische nevenfunctie van
het bos de boomsoortenkeuze beïnvloeden.
Het computerprogramma BOBO ('Bodemgeschiktheid Bomen') synthetiseert de huidige
kennis inzake de relatie die er is tussen het bodemtype en de groeiverwachting van diverse
boomsoorten (De Vos, 2000). Uitgaande van de bodemkaart van Vlaanderen kan dus
bepaald worden welke boomsoorten geschikt zijn voor welke standplaats. De beïnvloeding
van de boomsoortenkeuze, ingegeven door bosbouweconomische motieven blijft beperkt tot
inheemse boomsoorten. De afdeling Bos en Groen stelt principieel als standpunt dat de
grove den als inheemse boomsoort wordt meegerekend, maar dat wordt gestreefd naar een
groter aandeel inheems loofhout (Buysse et al., 2001).
In de Themavisie Bos, deel II, wordt geargumenteerd waarom bosuitbreiding zich prioritair
zou moeten toespitsen op de onmiddellijke omgeving van oude boskernen. De methodiek
richt zich hierbij op de locaties waar zich biologisch zeer waardevol permanent historisch bos
bevindt.

Bos aanwezig

neen

ja

Voorheen permanent
bebost (tot ca. 1900)
"oude bosgronden

Historisch permanent
waardevol bos
ja
Inheems loofhout (geen
populier, geen
naaldhout)

ja

absoluut behoud

neen

neen
Inheems loofhout (geen
populier, geen
naaldhout)
neen

bijsturing boomsoorten

ja
neen

ja

instandhouding

prioritaire herbebossing

bebossing gewenst

Figuur 4: Beslissingsboom voor de maatregelen binnen de zoekzones 'oud bos'

Oude bossen zijn van groot belang in het behoud van soortendiversiteit, vermits een groot
aantal planten- en diersoorten specifiek aan deze bossen gebonden is. Zowel habitatkwaliteit
als afstand beïnvloeden de kolonisatiesnelheid van deze strikte bosplanten en benadrukken
de rol van oud bos als refugium én bronpopulatie voor mogelijke rekolonisatie (Verheyen &
Hermy, 2001).
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Recent ontboste, aansluitende percelen dienen dus herbebost te worden, minder
waardevolle bospercelen worden best omgevormd tot inheems loofhout, conform het lokale
potentieel natuurlijke vegetatietype.
Aanvullend op de kaartenanalyse (Boshistoriekkaart en de biologische waarderingskaart)
leiden terreinbezoeken, na het doorlopen van onderstaande beslissingsboom, tot het
gewenste beheer of bosuitbreiding (zie Figuur 4).
De klassieke bosuitbreiding voorziet in de aanplant van boomsoorten volgens de traditionele
bosbouwtechnieken en aanplantpatronen (Jager & Oosterbaan, 1994; Schütz & Van Tol,
1981; Verbeke & Engels, 1993), hoewel bij verschillende recente projecten ook reeds
gewerkt wordt met spontane bosvorming of niet-klassieke aanplantpatronen (Verstraeten et
al., 2001).
In het natuurbehoud wordt de laatste jaren gepleit voor meer aandacht voor natuurlijke
processen en in die visie past ook het pleidooi voor de herwaardering van spontane
verbossingsprocessen via niets-doenbeheer of zeer extensieve begrazing. Aan deze aanpak
wordt een hogere natuurwaarde gekoppeld. In hoeverre deze perceptie met de realiteit
overeenkomt, kan voorlopig onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd worden. Over de
ecologische voor- en nadelen van klassieke versus spontane bosuitbreiding is in de literatuur
immers weinig terug te vinden.
Bij de aanleg van nieuwe bossen dient met volgende randvoorwaarden rekening gehouden
te worden, om tot een duurzaam en multifunctioneel bosbeheer te komen, gebaseerd op het
natuurlijke ecosysteem (Buysse et al., 2001).
§ Aanleg in mozaïekpatroon met groepen van verschillende boomsoorten en voldoende
open plekken;
§ Minstens 20 % van de te bebossen oppervlakte blijft open;
§ In nieuwe bossen die grenzen aan bestaande bossen met moederbomen van de
gewenste soortensamenstelling en goede kwaliteit kunnen deze open plekken een
hoger aandeel aannemen en wordt spontane bosontwikkeling een kans gegeven;
§ Vermijden van niet inheemse boomsoorten;
§ Behoud met andere natuurwaarden dan bos (graslanden, heiden,.. );
§ Rekening houden met de doelstellingen van beschermde gebieden
(vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijngebied,…).
3.2.2

Zeldzame bostypes

In de Themavisie Bos werd reeds onderzocht welke bostypes binnen de projectperimeter
zeldzaam zijn. Deze zeldzaamheid was een combinatie van lokale zeldzaamheid, Vlaamse
zeldzaamheid en Europese zeldzaamheid. Ook de mogelijkheden om deze zeldzame
bostypes te realiseren werden ingecalculeerd (bodemgeschiktheid). Op het niveau van de
conceptinrichting kunnen deze zeldzame bostypes overgenomen worden, maar er kan wel
een meer uitgebreide analyse gebeuren van actueel en potentieel voorkomen. De
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afbakening van de actuele zeldzame bostypes gebeurde bovendien op basis van de
Biologische Waarderingskaart, die niet een even gedetailleerd beeld verschaft van het
effectieve bostype en de floristische en faunistische waarde. Een gedetailleerde
vegetatiekartering als verfijning van de Biologische Waarderingskaart is dus noodzakelijk. Op
deze manier worden fijnschalige verschijnselen, zoals bronbosvegetaties of alluviale
bostypes ook opgenomen.
Waar in de Themavisie Bos de potenties voor uitbreiding van of omvorming naar de
zeldzame bostypes vooral steunde op de kaart van de potentieel natuurlijke bosvegetatie,
kan nu een gedetailleerdere analyse gemaakt worden. Hoewel de PNV-kaart op grofschalig
niveau een goed beeld geeft van wat de potenties zijn binnen een bepaald gebied, spelen bij
de concrete realisatiemogelijkheden meerdere factoren een rol. Lokale kwelverschijnselen,
verdroging, vernatting, rabattenstructuren zijn alle abiotische verschijnselen die een effect
hebben op vegetatieontwikkeling maar niet op de bodemkaart staan, die gebruikt is voor de
opmaak van de PNV-kaart. Om een kaart te maken met doelvegetatietypes is een grondige
inventarisatie van de abiotische potenties van belang. Alleszins kan uitbreiding van of
omvorming naar zeldzame bostypes best gebeuren op plaatsen waar zich nog relicten
voordoen van de gewenste bostypes, teneinde rekolonisatie door flora te bevorderen. Dit is
enkel nodig indien deze rekolonisatie een hoofddoelstelling is.
STAP 1: Aanduiding van de zeldzame bostypes – verfijning van Themavisie Bos
Deze aanduiding bestaat uit een inventarisatie van de bospercelen, gelijkaardig als deze van
§3.2.1 (STAP 1)

STAP 2: Onderzoek naar de juridische beschermingsstatus – verzekeren voortbestaan
Indien deze waardevolle bospercelen volgens de bestemmingsplannen geen goede
juridische beschermingsstatuut genieten, is het aangewezen een bestemmingswijziging voor
te stellen naar bos- of natuurgebied.
STAP 3: Bescherming tegen negatieve invloeden
Voor zeldzame niet permanente bostypes moeten dezelfde beschermingsmaatregelen
genomen worden als voor de historisch permanente waardevolle bostypes.
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STAP 4 : Bosuitbreiding of bosomvorming ter vergroting van het areaal van zeldzame
bostypes
Bosomvorming
Bosomvorming kan overwogen worden onder de volgende omstandigheden:
·

Er zijn nog relicten aanwezig van het beoogde bostype of er liggen voorbeelden van dit
bostype in de onmiddellijke omgeving;

·

De abiotische situatie heeft potenties om een waardevol zeldzaam bostype te laten
ontwikkelen (refererend naar de Potentieel Natuurlijk Bosvegetatiekaart);

·

Er zijn geen externe storende invloeden zoals overmatige betreding, bevloeiing met
vervuild water (in het geval van alluviale types), geen of weinig nutriënteninflux vanuit
naburige landbouwpercelen…

Verdere opmerkingen inzake bosomvorming zijn voor zeldzame bostypes gelijkaardig als
deze geformuleerd bij de historische boskernen (zie § 3.2.1).
Bosuitbreiding
Hier gelden dezelfde richtlijnen als weergegeven bij § 3.2.1.

3.2.3

Connectiviteitsversterkende maatregelen

De aanleg van corridors en stapstenen in de inrichting van de open ruimte geniet reeds lang
grote aandacht, hoewel sluitende wetenschappelijke informatie omtrent positieve effecten op
de biodiversiteit ontbreken. Voor sommige organismen is dit effectief aangetoond, voor
andere organismen niet of zelf in tegendeel Vele landschappelijke structuren werden
aangelegd met beperkte feitelijke kennis omtrent afgelegde afstanden, habitatvereisten en
weerstand tegen verstoringen veroorzaakt door het landgebruik van de mens. Over de
eigenlijke rol van verbindende elementen in het landschap is nog minder gekend (Bennett,
1998).
Toch werd het gebruik van corridors en stapstenen wijd verspreid :
- intuïtief spreekt de aanleg van corridors en stapstenen erg aan als praktische
maatregel als direct antwoord op het isolerend effect van habitatfragmentatie.
- Het betreft een ‘zichtbare’ oplossing in het landschap voor een ‘zichtbaar’
probleem in het landschap. Corridors kunnen habitatfragmenten verweven.
- Het is tevens een herstellende maatregel die makkelijk uitvoerbaar is, en
toepasbaar op verschillende schaalniveaus. Ook plaatselijke besturen kunnen
hiertoe het initiatief nemen.
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De noodzaak aan een functionerende ecologische structuur is nu wereldwijd erkend als een
fundamenteel principe van het beheer van de open ruimte.
Diersoorten variëren sterk in hun habitatspecialisatie en –tolerantie ten opzichte van
habitatveranderingen en verstoringen. Sommige soorten zijn zeer tolerant ten opzichte van
antropogene veranderingen van het landschap en vereisen geen specifieke ingrepen om
connectiviteit te verzekeren. Deze soorten zijn echter niet talrijk.
De meeste soorten zijn toch in meer of mindere mate gevoelig aan verstoring van hun
habitat. Het behoud van biodiversiteit van soorten, gemeenschappen en ecologische
processen in een gewijzigd milieu, vereist maatregelen op de verschillende schaalniveaus, in
tijd en in de ruimte.
Aanleg van stapstenen en corridors (afhankelijk van de eigenschappen van de doelsoort)
verhoogt de mogelijkheid te migreren doorheen verstoorde landschappen. Ook de
dispersiemogelijkheden naar geïsoleerde habitats en populaties worden verhoogd.
Anderzijds kunnen zich via deze dispersie ook ziekten, parasieten, predatoren en
ongewenste soorten verspreiden.
Uit de literatuur blijkt dat connectiviteitsvereisten van verschillende diersoorten uiteenlopend
kunnen zijn. Sommige soorten verkiezen stapstenen om zich te verplaatsen tussen
verschillende grotere boscomplexen, andere soorten hebben een permanente dekking- of
voedingsbron nodig onder vorm van aaneengesloten lijnvormige elementen als hagen en
houtkanten.
De aanleg van een connectiviteitsversterkende infrastructuur mag zeker niet ondoordacht
aangevat worden. Onderstaande controlelijst biedt een overzicht van elementen die zeker
moeten in beschouwing genomen worden (Bennett, 1998):
STAP 1 : Wat is het doel van de ecologische structuur?
§ Wat is de grootte van de habitats die zullen verbonden worden? Zijn deze habitats zelf
voldoende beschermd tegen bestemmingswijziging?
STAP 2 : Wat is de huidige bestemming/landgebruik van de verbindingsgebieden?
§ Wat is de houding van de huidige landgebruikers tegenover een verandering in
landgebruik?
§ Realisatie van een enkele verbinding, of van een netwerk van verbindingen?
§
§

Overwegen van de dimensies van de voorgestelde verbinding in relatie tot randeffecten
van aangrenzend landgebruik
Incorporeren bestaande verbindende elementen en habitat in het verbindingsnetwerk
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STAP 3 : Wat zijn de doelsoorten van de verbinding?
§ Een enkele soort, of meerdere soorten? Welke andere soorten zullen eveneens gebruik
maken van de verbinding?
§ Komen deze soorten momenteel voor in het gebied? Zijn het stabiele populaties?
§ Zullen de doelsoorten de verbinding gebruiken als leefgebied, of als migratiebiotoop?
STAP 4 : Speciale voorkeuren van de doelsoorten in relatie tot het gebruik van de verbinding
§ Voorzien van voldoende tegemoetkomingen in verband met voedsel, schuil- en
voortplantingsvoorkeur van de doelsoorten
§ Specifieke gevoeligheden ten opzichte van randeffecten van de doelsoorten?
STAP 5 : Wat zijn de richtlijnen voor het beheer van de verbindingselementen?
§ Wie zal het beheer op zich nemen?
§ Zijn hier voldoende middelen toe?
STAP 6 : Monitoring van de connectiviteit?
§ Hoe zal het succes van de verbindingselementen geëvalueerd worden?
§ Door wie?

Figuur 5. Groene lijnen in het landschap : een ecologisch netwerk (foto Landschapskrant NoordHageland
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Figuur 6. Houtkanten en bomenrijen kunnen de natuurlijke structuur van het landschap en de
ecologische connectiviteit sterk vergroten

3.2.4

Bosranden

Bosrandbeheer is een aspect van het bosbeheer dat niet de aandacht verdient die het zou
moeten krijgen (zie bijvoorbeeld Figuur 7). Nochtans heeft een goed gestructureerde
bosrand zowel een verbeterend effect op de habitatdiversiteit (Stortelder et al., 1999) als op
de depositie van vermestende elementen in het bos (Neirynck et al., 2001). Ook voor de
houtkwaliteit van de bomen in de rand van het bestand is een bosrand essentieel. In bossen
zonder mantel vertonen deze een asymmetrische kroon met laaghangende zware takken en
bestaat er risico voor beschadiging van de schors door te felle beschijning door de zon. Deze
“zonnebrand” treedt hoofdzakelijk op bij boomsoorten met gevoelige schors zoals Beuk of
Esdoorn.
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Figuur 7. Ontbreken van bosrand bij overgang tussen maïsakker en beukenbos

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe bosranden. Interne
bosranden vormen de overgang tussen bospaden of open plekken en het eigenlijke bos,
terwijl externe bosranden de overgang vormen tussen bos en andere landgebruiksvormen.
Externe bosranden
Om een goed gestructureerde bosrand te bekomen is een breedte van minstens 3 meter
vereist. Er is immers een geleidelijke overgang nodig van de hoge bomen in het bos zelf
naar de laaggroeiende vegetatie van de aanliggende gronden (weiland, akker). In het ideale
geval bestaat een bosrand uit een mantel en een zoom. Onder mantel wordt een begroeiing
van struiken aansluitend bij de bomen in het bos verstaan. De zoom is opgebouwd uit hoge
tot lage (meerjarige) kruiden (Stortelder et al., 1999) (zie Figuur 8).
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Figuur 8. Schematische opbouw van een bosrand (Stortelder et al.,1999)

De bosrand vormt een specifiek milieu voor bepaalde planten- en diersoorten vanwege het
specifieke microklimaat dat er heerst (hoge luchtvochtigheid, specifiek lichtregime…).
Verscheidene struiksoorten van de mantel komen ook voor in het bos zelf, maar zijn daar
minder goed ontwikkeld en bloeien meestal niet. Om deze soorten op lange termijn kansen
te geven om te overleven is een goed opgebouwde bosrand essentieel. In het kader van het
behoud van het oorspronkelijk genetisch materiaal van autochtone struiksoorten zijn
bosranden dus onmisbaar.
De structuur en de soortensamenstelling van de bosrand hangt samen met de aard van het
bos zelf. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de vereisten van bodemvruchtbaarheid,
textuur en bodemvochtigheid. Stortelder et al. (1999) stelden voor de Nederlandse bossen
een opdeling voor van bossen op zandgronden, bossen op klei- en leemgronden en
moerasbossen. Verschillende overzichtstabellen uit hun werk geven weer welke mantel- en
zoomtypes verwacht mogen worden bij elk bostype.
Stap 1: opsporen van locaties waar beter bosrandbeheer prioritair is
In § 3.2.1 werd reeds gesteld dat een nutriëntenfilterende bosrand een noodzakelijke
randvoorwaarde is om specifieke voedselarme bosvegetaties te kunnen handhaven in de
toekomst. Overal is bosrandbeheer interessant, maar er zijn wel prioriteiten. In aanwezigheid
van historische permanente waardevolle bosbestanden is een goede bosrand essentieel.
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Een tweede criterium om tot bosrandbeheer over te gaan bestaat in het voorkomen van
relictpopulaties van autochtone struiksoorten. Een aantal randgebonden soorten zoals Wilde
appel, Sleedoorn, rozen en meidoorn dreigt te verdwijnen omdat het huidige beheer leidt tot
een gesloten kronendak tot aan de bosgrens (Stortelder et al., 1999). Het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer inventariseert deze relictpopulaties gebiedsdekkend voor
Vlaanderen maar deze inventarisatie zal pas over enkele jaren gebiedsdekkend zijn en
streekeigen plantgoed is dus pas dan of later beschikbaar. Op deze plaatsen zou een
optimaal bosrandbeheer gevoerd moeten worden om de relictpopulaties kansen te bieden op
uitbreiding.
Stap 2 : aanleg van de bosrandzone
De aanleg van de bosrandzone is mogelijk op twee manieren. Enerzijds kan het bos zelf
omgevormd worden tot randzone (bosrandzone naar binnen toe), anderzijds kan een strook
buiten het bestaande bos tot randzone omgevormd worden (bosrandzone naar buiten toe).
Het basiscriterium hierbij is het al dan niet aanwezig zijn van een oud mantel-zoomsituatie.
Herstel van dergelijke situatie vereist een aanleg naar binnen toe, terwijl nieuwe mantelzoomsituaties naar buiten toe mogelijk zijn. Als het een klein bos betreft is een bosrandzone
naar binnen toe niet echt wenselijk, maar eigendomsstatuten zorgen er voor dat dit vaak de
eenvoudigste oplossing is.
De tweede vraag die zich stelt is of gekozen moet worden voor spontane vestiging of voor
aanplant van struiksoorten. Spontane vestiging is de meest aangewezen optie, voornamelijk
indien nog relicten van struikvegetaties aanwezig zijn. Dan volstaat het bij een bosrandzone
naar binnen toe enkele bomen te kappen en bij een bosrandzone naar buiten toe de
begrenzing (prikkeldraad e.d.) enkele meters richting open veld te plaatsen. Binnen enkele
jaren kan zich dan spontaan een struik- en kruidvegetatie vestigen. Indien de vestiging moet
gebeuren op sterk bemeste landbouwgronden, verdient het de voorkeur eerst de graszode of
bouwvoor te verschralen via hooibeheer of via afplaggen. Zo niet bestaat de kans dat er een
sterke verruiging ontstaat met brandnetels en bramen waarin geen spontane vestiging van
struiken of kruiden meer kan plaatsvinden (Stortelder et al., 1999). Afplaggen moet
vermeden worden, vermits de nog aanwezige zaadbanken van bosranden op deze manier
gehypothekeerd worden.
Bij aanplanting moet in eerste instantie rekening gehouden worden met het natuurlijke
verspreidingsgebied en de standplaatsgeschiktheid van de mogelijk aan te planten
struiksoorten. Vervolgens moet gekeken worden naar de natuurlijke zeldzaamheid van de
struiksoorten. Het kan niet de bedoeling zijn in een poging om een beter bosrandbeheer te
voeren een struiksoortensamenstelling na te streven die niet natuurlijk is. Het belangrijkste
criterium is echter het beschikbaar zijn van autochtoon én streekeigen materiaal. Het gebruik
van streekeigen materiaal verhindert de genetische vervuiling van de nog aanwezige
relictpopulaties in de omgeving en zorgt ervoor dat het aangeplante materiaal het best
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aangepast is aan de lokale klimaats- en bodemomstandigheden. Stortelder et al. (1999)
formuleerden enkele vuistregels voor het al dan niet aanplanten van struiksoorten in
Nederland. In natuurreservaten achtten zij het niet opportuun om introductie van zelfs
streekeigen plantmateriaal te ondernemen. Op zogenaamde multifunctionele terreinen
achtten zij dit wel opportuun, maar enkel in het geval dat er geen zaadbronnen in de
omgeving zijn en als er haast bij is. In Vlaanderen komt streekeigen plantmateriaal slechts
zeer geleidelijk beschikbaar op commerciële schaal, zodat best gewacht wordt met de
actieve beplanting van bosrandzones tot er een voldoende aanbod beschikbaar is (mond.
med., Kristine Vander Mijnsbrugge). De VLM heeft wel een kweekprogramma (bv. in de
Westhoek) en kan mogelijk een nieuw kweekprogramma voor de Brugse Veldzone opzetten.
Stap 3 : Beheer van de bosrandzone
Bosrandzones moeten beheerd worden, zoniet treedt successie op en zullen de zoom en
mantel geleidelijk plaats ruimen voor het opgaande bos. Jaarlijks tot driejaarlijks maaien is
de meest geschikte beheersmaatregel bij kruidrijke zomen. Het is wel belangrijk het maaisel
zo snel mogelijk af te voeren, om verrijking en daardoor optredende verruiging door
mineralisatie van het organisch materiaal te vermijden. Om een optimale structuurvariatie te
bekomen is het van belang niet de ganse zoom in één keer te maaien, maar in een
gefaseerd beheer een deel van de zoom pas het jaar daarop te maaien. Zo hebben insecten
die de kruiden nodig hebben om hun cyclus te vervolledigen steeds een kans om te
overleven (Stortelder et al., 1999). Naast het zoombeheer is ook het mantelbeheer
noodzakelijk, maar dit hoeft niet even frequent te gebeuren. Periodiek afzetten van de
bomen en struiken waarbij gezorgd wordt voor een structuurvariatie binnen de mantel is
hierbij het meest geschikte beheer. Door te spelen met de dunningssterkte kan de mantel
aangepast worden aan de gewenste kruidvegetatie. Indien bijvoorbeeld Grote brandnetel of
Bramen veelvuldig voorkomen, is het aan te raden geen te lichte omstandigheden te creëren
om een expansie van deze planten te vermijden.
Interne bosranden
In het verleden kende het bos een veel grotere structuurdiversiteit dan nu het geval is. Deze
werd deels veroorzaakt door de toenmalige beheerstechnieken zoals hakhout- en
middelhoutbeheer (Tack et al., 1993) of in natuurlijke bossen door open plekken bij
omgevallen bomen. Lokaal ontstonden hierdoor plekken in het bos die onderhevig waren
aan het sterkere belichting, waardoor organismen die gebonden zijn aan lichtrijke bosmilieus
een geschikt habitat vonden. De latere tendens om hakhout en middelhout om te vormen
naar donkere hooghoutbestanden resulteert in een verlies aan habitat voor deze soorten.
Bovendien worden de open plekken die ontstaan na exploitatie vaak zo snel mogelijk
herbeplant, zodat het open milieu slechts een zeer tijdelijk karakter heeft (Gorissen &
Vanreusel, 2002). Om de lichthoeveelheid in de bossen toe te laten nemen, kan enerzijds
teruggegrepen worden naar de oude technieken zoals hakhout- en middelhoutbeheer.
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Anderzijds kan ook gekozen worden om op een meer permanente basis een hoger aanbod
aan lichtrijke structuren in het bos te brengen door de aanleg van permanente open plekken
en ruimere bosranden (Gorissen & Vanreusel, 2002). Het belang van bospaden en interne
bosranden voor bepaalde bosplanten werd door Bijlsma et al. (2001) opgesplitst in een
viertal functies:
1. Bospaden als refugium voor overleving en hervestiging van bosplanten zelfs indien het
bos hiertoe ongeschikt geworden is;
2. Bospaden als vestigingsmilieu t.g.v. verrijking, andere vochtvoorziening, ander
lichtregime, verstoring of afwijkende bosstructuur en soortensamenstelling;
3. Bospaden als transportroute, waarbij zaden meegenomen worden door karren,
machines, vee, wandelaars, dieren
4. Bospaden als uitvalsbasis voor rekolonisatie van het aanliggende bos

Over de structuurkenmerken van interne bosranden bestaat niet veel literatuur. Gorissen &
Vanreusel (2002) stellen enkele richtlijnen voorop, specifiek voor het behoud van
dagvlinderpopulaties (zie Figuur 9). Nochtans mag gesteld worden dat deze richtlijnen ook
toepasbaar zijn op andere planten- en diersoorten mits inachtneming van specifiek
soortgebonden habitatvereisten. Het intern bosrandbeheer is in zekere mate soortgericht
beheer. De breedte van het totale bospad bedraagt maximaal één tot anderhalf maal de
boomhoogte. Het betreft hier de afstand tussen de opgaande bomen in de belendende
bestanden. Tabel 5 geeft een overzicht van de vegetatiestructuren die aanwezig zijn bij een
optimale interne bosrand. Ook de overeenkomstige beheersmaatregelen worden vermeld,
vermits bij bosranden de mantel van nature uitbreidt richting de zoom en het bos in de
richting van de mantel. Instandhouding van mantel-zoomsituaties vergt dus beheer
(Stortelder et al., 1999). De structuur van mantel en zoom hoeft niet volledig parallel met het
bospad te lopen. Wanneer interne bosranden een golvend verloop hebben, ontstaan
beschutte inhammen die microgradiënten in luchtvochtigheid en lichtomstandigheden teweeg
brengen. Aan kruispunten van verschillende bospaden is het zelfs mogelijk in de richting van
een open plekkenbeheer te gaan. Door de hoeken van de bestanden open te maken
ontstaan grotere beschutte plekken met interessante microklimatologische omstandigheden.
Nochtans moet bij elke opening die in het bos gemaakt wordt, steeds gezorgd worden dat
het bosklimaat blijft en dat de lichtintensiteit niet te hoog wordt. Overmatige
lichtbeschikbaarheid kan immers resulteren in een volledige verbraming van de mantels, de
zomen en de eerste paar meter van het bos zelf (Bijlsma et al., 2001).
Tot slot moet vermeld worden dat het schaalniveau van de interne bosrand t.o.v. de totale
bosoppervlakte een belangrijke parameter is. De aanleg van brede interne bosranden in een
klein bos kan leiden tot versnippering van het bos. Daarom is intuïtief een minimale
oppervlakte van 50 ha noodzakelijk alvorens een interne bosrand kan ontwikkeld worden.
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Tabel 5. Overzicht van vegetatiestructuren en het beheer van interne bosranden (naar Gorissen &
Vanreusel, 2002)
afstand tot de Vegetatie
centrale as van
het pad (m)
0–2
2–6
6 – 11(16)

Beheer

korte grazige vegetatie
jaarlijks maaien
Ruigere zoomvegetatie, bestaande uit hoger elke 2 tot 4 jaar maaien
opgaande kruidachtigen
Mantelvegetatie, bestaande uit struweel of hakhout gedifferentieerd kappen of in geval
van houtachtige struiksoorten
van hakhout, om de 8-20 jaar
afzetten

Figuur 9. Schematische weergave van vlindervriendelijk beheer (Gorissen & Vanreusel, 2002)

Stap 1 : opsporen van locaties waar beter bosrandbeheer prioritair en/of zinvol is
Intern bosrandbeheer is enkel wenselijk indien het bos voldoende groot is om intern grotere
open ruimtes te herbergen. Indicatief kan gesteld worden dat een bos minstens 50 tot 100 ha
groot moet zijn. Verder moet gekeken worden of bepaalde dier- of plantensoorten
voorkomen die de interne bosranden als habitat nodig hebben. Tot slot moet ook rekening
gehouden worden met de actuele toestand van de bosranden. Indien de bospaden begrensd
worden door laanbomen, kan het vanuit esthetisch oogpunt niet wenselijk zijn om een interne
bosrand aan te leggen. Bovendien is het bij boomsoorten die veel schaduw werpen, zoals
Beuk en Douglasspar, quasi onmogelijk een goed bosrandbeheer te voeren. In dergelijke
gevallen zijn door het beperkte lichtregime en het verzurende bladstrooisel nauwelijks
relicten van bosrandgebonden plantenpopulaties aanwezig, zodat daar geen prioriteit aan
geschonken moet worden. Op termijn kan echter wel gekozen worden voor een geleidelijke
afbouw van het aandeel Beuk in de lanen (Bijlsma et al., 2001).
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Stap 2 : aanleg van interne bosrandzones
In tegenstelling tot de externe bosrandzones is bij interne bosrandzones enkel een
uitbreiding mogelijk in het bosbestand zelf. Het kappen van enkele bomen binnen het
bestand is dus noodzakelijk. Indien laanbomen aanwezig zijn die moeten blijven staan, is het
toch mogelijk een bosrand te creëren door een strook achter de laanbomen open te kappen.
Hierbij moet schorsbrand door overmatige belichting bij Beuk vermeden worden. Analoog als
bij externe bosranden moet de overweging gemaakt worden tussen aanplanten of spontane
vestiging. Dezelfde criteria en randvoorwaarden kunnen gehanteerd worden.
Er kan een netwerk van interne bosranden uitgewerkt worden, waarbij de huidige
relictpopulaties als basis gebruikt worden. Er moet zeker niet gestreefd worden naar een
situatie waarin alle bospaden een meer open structuur krijgen, omdat dit ook een verenging
van de structuurvariabiliteit van de paden teweegbrengt. Bepaalde organismen hebben
immers donkere bospaden of grote gesloten boscomplexen nodig. Er bestaat geen
eenduidig cijfermateriaal over de optimale of maximale afstanden die overbrugbaar zijn door
organismen, maar toch kan gesteld worden dat enkele honderden meters als maximale
afstand geldt. Indien keuzes moeten gemaakt worden welke bospaden opengemaakt moeten
worden, kunnen best paden met oost-west-oriëntatie genomen worden. Deze ontvangen
immers het meeste zonlicht (Gorissen & Vanreusel, 2002).
Stap 3: beheer van interne bosranden
Dit dient te gebeuren overeenkomstig de hoger geformuleerde richtlijnen (zie Tabel 5). Ook
de richtlijnen die weergegeven werden bij het beheer van externe bosranden zijn van
toepassing.

3.2.5

Open plekken beheer

Hoewel in bosgebieden de meeste aandacht moet gaan naar de bescherming van typische
bossoorten, zijn ook de niet specifiek aan bos gebonden planten- en diersoorten er van
belang. Een aantal typisch lichtvereisende plantensoorten komt tegenwoordig vrijwel enkel
op lichtere plaatsen in bossen voor. Oorzaak hiervan is de achteruitgang van halfnatuurlijke
niet-bosvegetaties en de intensivering van de landbouw. In een ruime benadering hebben
bosgebieden met een afwisseling van gesloten en meer open structuren een grotere
biodiversiteit dan graslanden, heiden of moerassen afzonderlijk. Bovendien is het zo dat de
open plekken in bossen meer gebufferd zijn tegen landbouwinvloeden door de filterende
werking van de omringende bosbestanden. Creatie of instandhouding van open plekken met
het oog op het verhogen van de natuurwaarde is een belangrijk aandachtspunt.
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Hoewel vanuit theoretisch oogpunt open plekken aanbevolen zijn om een natuurgerichter
bosbeheer te voeren, zijn er toch enkele zaken die overwogen moeten worden alvorens een
open plek aan te leggen. Duidelijke criteria voor creatie van open plekken in bossen in
Vlaanderen zijn nog niet opgesteld, hoewel het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer bezig
is met het opstellen van een dergelijk afwegingskader (TWOL-project OL200100677).
Volgende vragen moeten alleszins gesteld worden om een goede beoordeling te kunnen
maken:
- Zijn er potenties aanwezig die de slagingskansen voor de ontwikkeling van de open plek
vergroten (zaadbanken, relictpopulaties van lichtgebonden soorten)?
- Betekent de creatie van een open plek een werkelijke meerwaarde voor het bos op zijn
geheel?
- Wat is de invloed van de voorgestelde bosstructuur op het functioneren van het bos op
zijn geheel (minimale oppervlakte, lokalisatie binnen het boscomplex…)?
Bij de afweging mogen ook juridische aspecten niet uit het oog verloren worden. In principe
is elke ontbossing, hoe klein ook, verboden tenzij een ontheffing door de minister bevoegd
voor natuurbehoud toegekend wordt. Bos en Groen hanteert momenteel de richtnorm van
0,5 ha, waarboven een open plek als ontbossing beschouwd wordt. Deze norm heeft geen
juridisch statuut. Een wettelijke bepaling hieromtrent is dus noodzakelijk.
Stap 1 : Analyse van de huidige open plekken
De beheervisie van Bos en Groen schrijft voor dat een bos in regel 5% tot 15% open plekken
omvat (Buysse et al., 2001). Dit kunnen zowel tijdelijke als permanente open plekken zijn.
Onder tijdelijke open plekken worden kapvlakten, windvalvlakten en hak- en
middelhoutsystemen verstaan. Deze tijdelijke open plekken zijn meestal de resultante van
het beheer en vallen dus buiten het bestek van een inrichting. Permanente open plekken zijn
grote open plekken met een microklimaat dat afwijkt van een bosklimaat (0,5 ha – 3 ha of,
kleinere open plekken met bosklimaat (< 0,5 ha), bospaden, interne of externe bosranden,
ruigten en open waters en oeverzones. De inrichting spitst zich voornamelijk toe op het
creëren van kleinere open plekken.
Naast een oppervlakteanalyse moet ook nagegaan worden of de open plekken een
specifieke fauna en flora hebben. Deze lichtgebonden organismen zijn een extra
argumentering voor het behoud van de open plek en mogelijk ook voor een uitbreiding ervan.
Hierbij zijn de begrippen indicatorsoort en doelsoort van belang. Een indicatorsoort is een
soort die indicatief is voor een bepaald goed ontwikkeld lichtrijk ecotoop of wijst op
belangrijke potenties voor herstel van deze biotopen. Doelsoorten daarentegen wijzen op
een uitzonderlijke natuurwaarde binnen deze biotopen. Indicatorsoorten moeten specifiek
aan een welbepaald biotoop gebonden zijn en vrij gemakkelijk op te sporen. Doelsoorten zijn
daarentegen relatief zeldzaam en daardoor onbruikbaar als algemeen geldende indicator.
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Indien de oppervlakte open plekken te gering is voor het overleven van bepaalde
doelsoorten en indien de potenties voor de creatie van waardevolle open plekken aanwezig
zijn, moet de aanleg van bijkomende plekken overwogen worden.
Stap 2 : Lokalisatie van nieuwe open plekken
Bij de lokalisatie van nieuwe open plekken moet aan volgende criteria voldaan worden:
1. Het actuele bos bevat geen belangrijke natuurwaarden gebonden aan de bossfeer. Het
zal ook vaak bossen betreffen met een marginale economische waarde. In eerste
instantie komen standplaatsongeschikte naaldhoutbestanden in aanmerking.
2. Er moeten abiotische potenties aanwezig zijn om waardevolle toekomstige vegetaties
mogelijk te maken (arme bodems, vochtgehalte, aanwezigheid van kwelwater, gradiënten
in bodemomstandigheden…).
3. Er moeten biotische potenties aanwezig zijn. Hieronder vallen enerzijds de aanwezigheid
van soorten die aan lichtrijke omstandigheden gebonden zijn (zie indicatorsoorten en
doelsoorten uit stap 1) en anderzijds de aanwezigheid van historische zaadbanken van
gewenste plantensoorten uit voormalige heide, hooiland of andere ecotopen. Bij het
eerstgenoemde aspect is het ook belangrijk de kolonisatiepotenties vanuit naburige
gelijkaardige ecotopen te beschouwen.
Indien aan deze voorwaarden voldaan is, kan de gewenste open plekkenstructuur van het
bos vastgesteld worden. Om op de open plekken een bosklimaat te blijven hanteren is het
van belang de open plekken niet te groot te maken en dus 5 – 15% open plekken niet op één
plaats te realiseren. Dergelijke open plekken zouden een kaalslagkarakter kunnen hebben,
waardoor er (1) vrije veld situaties ontstaan met een niet aan bos gebonden microklimaat, (2)
verhoogde mineralisatie van organisch materiaal optreedt door hogere temperaturen, wat
leidt tot uitspoeling naar het grondwater en (3) veranderende hydrologie optreedt door
verminderde transpiratie van de vegetatie, waarbij eerst vernatting en later verdroging
plaatsgrijpt (Buysse et al., 2001). Open plekken met een maximale oppervlakte van 0,5 ha of
bij voorkeur 1 tot 1,5 keer de boomhoogte kunnen best verspreid in het bos aangelegd
worden, waarbij ervoor gezorgd moet worden dat deze met elkaar verbonden worden via
meer open structuren (interne bosranden). Op deze manier ontstaat een duurzaam open
plekkennetwerk, waarin ook tijdelijke open plekken (kapvlakten) kunnen opgenomen worden.
Zoals hoger reeds vermeld, mag het bos dat moet verdwijnen geen belangrijke aan bos
gebonden fauna en flora herbergen. Naaldhoutbestanden, recente aanplantingen en niet-oud
bospercelen komen dus eerst in aanmerking. Ook moet ervoor gezorgd worden dat de
aanwezige flora de goede ontwikkeling van de open plek niet hypothekeert. Bramen en
vooral Adelaarsvaren kunnen een zodanige explosieve groei vertonen wanneer het licht
toeneemt door verwijderen van de boomlaag, dat gedurende meerdere jaren geen andere
vegetatieontwikkeling mogelijk is (den Ouden, 2000).
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Stap 3 : Creatie van open plekken
De aanleg van open plekken gebeurt door het kappen van een gedeelte van het bosbestand
of aanleg van open stroken. Hierbij moet rekening gehouden worden met volgende
aspecten:
1. Open plekken hebben best geen regelmatige structuur, maar dienen een golvende rand
te hebben, omdat dit aan de bosranden een microklimaat met windluwte en verhoogde
vochtigheid teweegbrengt. Deze microgradiënten zijn essentieel om maximale
biodiversiteit te bekomen.
2. Indien schrale ecotopen beoogd worden (heide, heischraal grasland, arme
struweeltypes…) is het van belang de gekapte bomen zo snel mogelijk te verwijderen.
Indien het bijvoorbeeld naaldhoutbestanden betreft, kan zich een zodanig dikke
naaldenlaag vormen die slechts langzaam afbreekt en de ontwikkeling van de open plek
gedurende meerdere jaren hypothekeert.
3. Op open plekken kan wel geopteerd worden her en der dode bomen of takken te laten
liggen, waarop houtafbrekende organismen (schimmels, kevers) kunnen gedijen. Ook
amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren gebruiken deze bomen en takken als
schuilplaats.
4. Het verwijderen van de bosstrooisellaag kan noodzakelijk zijn. Enerzijds zorgt dit voor
een verminderde mineralisatie. Anderzijds kan dit de nog aanwezige zaadbank aan de
oppervlakte brengen of een minerale bodem blootleggen waarop nieuwe zaden kunnen
kiemen.
5. Het graven van poelen of het aanbrengen van een reliëf kan indien gewenst
microgradiënten creëren noodzakelijk om bepaalde organismen aan te trekken. Hierin
mag echter niet overdreven worden. Microreliëf kan ook aangebracht worden door het
omtrekken van bomen met wortelgestel. De minerale grond die hierbij blootgelegd wordt
is bijvoorbeeld geschikt habitat voor Mierenleeuwen.
Stap 4 : Beheer van open plekken
Beheer van open plekken is noodzakelijk, omdat de natuurlijke successie vanuit het
omliggende bos op lange termijn het dichtgroeien van de open plek teweegbrengt. Indien het
een permanente open plek betreft, is afhankelijk van het vegetatietype geregeld maaien
en/of kappen van spontane opslag van boomsoorten noodzakelijk. Soms kan ook begrazing
een optie zijn. Omdat de omstandigheden hier sterkt afhangen van het doelvegetatietype,
kunnen hieromtrent geen algemene richtlijnen opgesteld worden.
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4 Conceptinrichting

4.1

Algemene visie

De visie voor de conceptinrichting van Groenhove is gesteund op het versterken van
recreatie en natuur binnen Groenhovebos. Zonering én verweving van beide functies zijn
noodzakelijk om de goede ruimtelijke functionering op lange termijn te bestendigen.
De ecologische functionering van het bos staat sterk onder druk door verstoring vanuit
landbouwkundige of recreatieve hoek. Opheffen van de verstoring en maatregelen om
bijkomend natuurwaarde te verhogen zijn essentieel. Vermits Groenhove een belangrijk en
groot “groen eiland” is in een voor de rest intensief landbouwlandschap, moet de
natuurwaarde geoptimaliseerd worden, zodat het bos kan functioneren als refugium en
brongebied voor natuurwaarde.
In Groenhove moet ook maximaal de kaart van recreatie getrokken worden. Als één van de
enige groenpolen van Torhout (naast Wijnendale) is het belangrijk om de recreant zo dicht
mogelijk bij het bos te betrekken zonder dat het bos hiervan schade ondervindt. Hiertoe
moet de recreatieve infrastructuur in en om Groenhove gedeeltelijk versterkt en aangepast
worden.
4.2

Maatregelen

Voorliggend hoofdstuk concretiseert de visie voor Groenhove aan de hand van een reeks
maatregelen die noodzakelijk zijn om de interne en externe werking van het bos te
versterken. De argumentatie en de randvoorwaarden komen uit het referentiekader voorde
gewenste functie-invulling (zie hoofdstuk 3). Voor de praktische invulling voor Groenhove
worden de insteken vanuit beide te versterken functies (ecologie en recreatie) geïntegreerd
in een aantal concrete maatregelen.
Volgende maatregelen werden weerhouden:
1. Versterken van natuurlijke bostypes en historisch waardevolle boskernen
2. Aanleg van externe bosranden
3. Aanleg van open plekken
4. Aanleg van interne bosranden
5. Aanleg van speelbos bij Torhout
6. Doelgerichte bosuitbreiding aansluitend bij Groenhove
7. Verbeteren van natuurlijk bosbeeld
8. Optimalisatie intern padennetwerk in functie van recreatie

Inrichtingsconcept Groenhove

p. 51

9. Aansluiting intern padennetwerk op extern padennetwerk + ontsluiting naar Torhout
10. Landschapsecologische integratie van bos met omgeving – houtkantenbeheer
Maatregel 1: Versterken van natuurlijke bostypes en historisch waardevolle boskernen
Kaart 10
Vermits zeldzame natuurlijke bostypes en historisch waardevolle boskernen meestal samen
voorkomen, worden ze hier samen behandeld.
Een groot deel van Groenhove was reeds bos rond 1775. De boshistoriek langs de zuidkant
ter hoogte van de Regenbeek is echter moeilijk vast te stellen. Op de Ferrariskaart is immers
niet duidelijk te zien waar de Regenbeek loopt. Er is wel een grote drassige zone ten zuiden
van het bos. Op de kaart van Vandermaelen blijkt het gebied reeds ontgonnen en zijn de
lopen van de Regenbeek en de Oude Regenbeek vastgelegd. Volgens deze kaart was enkel
het oostelijke gedeelte tussen de twee beeklopen bebost. Het westelijke deel was
waarschijnlijk een meersengebied. Een tweede locatie waar onduidelijkheid heerst over de al
dan niet permanent beboste toestand is een open plek op de Ferrariskaart centraal in het
bos. Ook op de primitieve kadasterkaart staat deze niet als bos gekarteerd. Op alle volgende
kaarten is dit wel het geval. Het gaat hier waarschijnlijk om een akker die aangelegd werd
binnen het bos en nadien terug verlaten is. Dit perceel ligt onmiddellijk naast de speelweide,
ter hoogte van de vijvers. Een laatste aandachtspunt betreft de akker tussen Groenhove en
de A17. Een vergelijkende analyse van alle historische kaarten leert dat dit perceel reeds in
1775 niet meer bebost was en gebruikt werd voor landbouwdoeleinden. Bebossing omwille
van historische redenen is er dus niet aan de orde.
In tweede instantie worden enkel de historische boskernen weerhouden waarop effectief een
waardevolle vegetatie staat. Vermits deze studie in de winter gebeurde, konden enkel
vegetatiewaarnemingen van andere studies gebruikt worden (Vereniging voor Bos in
Vlaanderen, 2000; WITAB, 1995a). Drie locaties komen naar voor als ecologisch
waardevolle historische boskernen: (1) de omgeving van de speelzone, (2) de percelen met
beuk ten noorden van het Elzenmeerspad en (3) de oostkant van het domein “Virgo Fidelis”.
Om deze historische boskernen op lange termijn te vrijwaren zijn enkele maatregelen nodig.
Enerzijds dient de betreding in de speelzone op termijn afgebouwd te worden (zie maatregel
5), anderzijds is bosuitbreiding of bosrandbeheer ter hoogte van de historische boslocatie
aan het Elzenmeerspad noodzakelijk om negatieve invloeden van de landbouw te
minimaliseren (zie maatregelen 2 en 6). Binnen de bestanden zelf zijn geen
inrichtingsmaatregelen noodzakelijk.
Naast de ecologisch waardevolle historische boskernen zijn er nog andere ecologisch
waardevolle stukken. Het betreft hier drie stukken met een zeer vochtig en zelfs rijker
alluviaal karakter, en enkele percelen die eerder droog en arm zijn. De vochtige percelen
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hebben een natuurwaarde die voornamelijk gekoppeld is aan de greppel- en
rabattenstructuren, waarop Dubbelloof, Groot heksenkruid en ook andere typische
bosplanten groeien. De droge percelen zijn vooral belangrijk omdat het nog waardevolle
relicten betreft van het arme Eikenbostype. Een uitgebreide bodemvegetatie doet zich hier
niet voor.
Beschermings- en/of inrichtingsmaatregelen zijn slechts noodzakelijk op twee plaatsen,
enerzijds ter hoogte van het vochtige rijk gestructureerde bosperceel naast de speelweide,
anderzijds in de vochtige zone tussen de twee lopen van de Regenbeek.
Het perceel aan de speelweide is momenteel nog steeds speelzone, hoewel dit stuk
merkelijk minder gebruikt wordt dan het gedeelte dat aan de Torendreef ligt. Toch is duidelijk
te zien dat de greppelbegroeiingen op bepaalde plaatsen door overbetreding verdwenen is.
Het afsluiten van deze percelen is een belangrijke voorwaarde om de rijkere bodemvegetatie
te vrijwaren. Het kan niet de bedoeling zijn het Beukenpad, dat door dit bosgedeelte loopt, af
te sluiten. Een verbodsbord met duiding van de redenen van afsluiten langs het pad kan
volstaan.
Voor de zone tussen de Regenbeek en de Oude Regenbeek is een globale herinrichting als
vochtige boszone mogelijk, waarbij het contact met de beken hersteld wordt. Momenteel zijn
beide beken rechtgetrokken en hebben ze steile oevers (Figuur 10). Ze worden regelmatig
geruimd. De oevers van de Oude Regenbeek bestaan zelfs uit een halfdoorlatende
verharding met betonnen platen.
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Figuur 10. Steile oeverwallen ter hoogte van de Regenbeek

Door de oeverwallen lokaal deels af te graven kan het gebied weer periodiek overstromen.
Deze afgravingen dienen enkel te gebeuren aan de oever die grenst aan het bedoelde
bosperceel. Zo wordt vermeden dat de rest van het bos – en het bezinningscentrum – ook
overstroomt. Voor deze maatregel uitgevoerd kan worden, is een gedetailleerde
hydrologische studie noodzakelijk. Een bijkomende en belangrijke voorwaarde is dat de
waterkwaliteit van de beek eerst moet verbeteren om te vermijdend dat geëutrofieerd water
in het bos stroomt. Op termijn kan een volledig natuurlijk ontwikkelend beekbegeleidend
broekbostype ontstaan. Omvormingsmaatregelen om de boomsoortensamenstelling bij te
sturen zijn niet noodzakelijk. Beuk en Grove den zullen door de hogere vochtigheid uit de
menging verdwijnen, terwijl Els en Zachte berk zullen toenemen.

Maatregel

Omschrijving

Bescherming
van
bos
met
waardevolle bodemstructuur en –vegetatie ter hoogte van
speelzone
Ontwikkeling

van

beekbegeleidend

broekbos -

tussen de Regenbeek en de Oude Regenbeek
-
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afschaffen van speelzone in bosperceel rond
Beukenpad
plaatsen van verbodsborden met duiding
verlagen van oevers van Regenbeek en Oude
Regenbeek
spontane ontwikkeling tot beekbegeleidend broekbos
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Maatregel 2: Aanleg van externe bosranden
Kaart 10
Zowel langs de noordkant, de oostkant als de zuidkant grens Groenhovebos onmiddellijk aan
landbouwpercelen.
Aan de zuidkant is een externe bosrand niet echt noodzakelijk, omdat de overgang tussen
landbouw en bos achtereenvolgens bestaat uit een bomenrij van hoofdzakelijk
cultuurpopulier en ook Eik, een ruiterpad van 1 tot 2 meter breed, de Regenbeek en tenslotte
het bos zelf. Onder de bomenrij staan verspreid wat hogere kruiden en struiken. De
bomenrij, het ruiterpad en de beek worden verondersteld een voldoende bufferende werking
te hebben ten opzichte van het bos.
Aan de oostzijde is de overgang tussen bos en landbouw heel abrupt. Een maïsakker grenst
zowel aan een perceel met Beuk (zie Figuur 7) als aan het Grote Vinkenpad. Ter hoogte van
het Vinkenpad vormen enkele naaldbomen de afbakening tussen het pad en de akker. Deze
akker vormt in zijn geheel een knelpunt en zou best bebost worden omdat hierdoor de A17
afgeschermd kan worden (zie maatregel 6). In het geval dit onmogelijk is, moeten toch
enkele maatregelen genomen worden om een betere bosrandwerking te garanderen.
Oplossingen zijn hier de ontwikkeling van een bosrand ter hoogte van het beukenperceel en
de aanleg van een houtkant langs het Grote Vinkenpad. Bij gebrek aan autochtoon
plantmateriaal kan de actieve aanplanting van de houtkant best uitgesteld worden tot dit wel
beschikbaar is.
De noordkant van Groenhove is een zeer belangrijk aandachtspunt, omdat hier een stuk
historisch permanent beukenbos met waardevolle flora quasi onmiddellijk grenst aan de
landbouwzone (zie Figuur 11a). De overgang tussen bos en landbouw wordt hier
gemarkeerd door een prikkeldraad en wat rietvegetatie (Phragmites australis). Oostelijk van
de Regenbeekweg liggen enkele bospercelen met hoofdzakelijk Zomereik en Lork en is er al
een aanzet tot een echte bosrand met bramen als voornaamste struiksoort (zie Figuur 11b).
In eerste instantie is ook hier bosuitbreiding aan te raden (zie maatregel 6). Indien dit
onmogelijk is, dient toch een bosrand aangelegd te worden, voornamelijk aansluitend bij de
oude boskern. De bosrand kan aangelegd worden door de prikkeldraad een drietal meters
op te schuiven in het weiland. Ter hoogte van het oude bosperceel zal hier spontaan een
vochtige rietvegetatie ontstaan, terwijl aan de oostzijde de vrijgekomen ruimte vrijwel
onmiddellijk zal ingenomen worden door braamstruweel.
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(a)

(b)

Figuur 11. Bosranden ten noorden van Groenhove (a) minimale bosrand ter hoogte van de
waardevolle beukenkern bij het Elzenmeerspad, (b) bosrand met bramen oostelijk van de
Regenbeekweg

Maatregel

Omschrijving

bosrand Groenhove oost

-

verwerven van het beheer over de randzone (aankoop
of beheersovereenkomst)
afsluiting 3 m richting maïsakker plaatsen + spontane
ontwikkeling bosrand
aanleg van houtkant langs Groot Vinkenpad met
Sleedoorn, Meidoorn, Wilde appel… (wachten tot
streekeigen materiaal beschikbaar is) + spontane
ontwikkeling van bramen en Wilde kamperfoelie

bosrand Groenhove noord

-

verwerven van het beheer over de randzone (aankoop
of beheersovereenkomst)
afsluiting 3 m richting weiland plaatsen
spontane ontwikkeling tot rietvegetatie (westkant) en
braamstruweel (oostkant)
verruiging van rietvegetatie vermijden door geregeld te
maaien

Maatregel 3: Aanleg van open plekken
Kaart 10
In de huidige toestand bestaat ca. 2,3 ha van de totale beboste oppervlakte uit natuurlijke
open plekken. De speelweide, het bezinningscentrum en het zwembad bij het
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bezinningscentrum vallen hier niet onder. Indien de norm van 5 tot 15% oppervlakte aan
open plekken gehanteerd wordt, kunnen er tussen de 3 en de 12 ha open plekken bijkomen.
Momenteel is de open plek met de grootste natuurwaarde het heideveldje. Uitzonderlijke
flora is niet aanwezig. Nochtans heeft het heideveldje aanzienlijke waarde omdat er
Levendbarende hagedis voorkomt (Cappelle, 2001). Om deze geïsoleerde populatie meer
kansen te geven is een netwerk van open plekken doorheen het bos noodzakelijk,
verbonden met elkaar door een meer open bermstructuur. Ook moet de link naar het
Pleysierbos en het Merkemveld verzekerd worden, om kolonisatie op lange termijn niet te
hypothekeren. De verdere opbouw van het netwerk van open plekken kan dus in functie van
de Levendbarende hagedis te gebeuren.
Het biotoop van de Levendbarende hagedis bestaat voornamelijk een afwisseling tussen
heide, graslanden en niet te dichte boomvegetatie. Bij heide dient de voorkeur te gaan naar
vochtige heiden, vermits de waargenomen dichtheden van Levendbarende hagedis er veel
groter zijn (Bauwens & Claus, 1996). Daarnaast zijn ook voldoende schuilmogelijkheden
noodzakelijk onder houtstapels of in bosranden. De Hagedis is immers niet in staat tot een
eigen thermoregulatie en is dus afhankelijk van zijn omgeving voor de regeling van
vochtigheidsgraad en temperatuur. De meest geschikte biotopen hebben echter een laag
bedekkingspercentage van struik- en boomlagen hoger dan twee meter. Tot slot moet nog
vermeld worden dat de Hagedis bij migratie tussen geschikte habitats meestal geen afstand
door ongunstig biotoop aflegt die groter is dan 300 m (Cappelle, 2001).
Samengevat moet bij het zoeken naar nieuw aan te leggen open plekken rekening gehouden
worden met volgende aspecten:
- de open plekken moeten aangelegd worden op plaatsen waar heideherstel mogelijk is.
Dit is op bijna elke open plek mogelijk, vermits doorheen gans het bos heiderelicten
voorkomen. De meest geschikte bodems zijn zandig en matig vochtig. Enkel op de
alluviale gedeelten is deze heideontwikkeling niet mogelijk.
- de open plekken moeten aangelegd worden in bestanden met lage actuele biologische
waarde. Hierbij komen enkel naaldhoutbestanden in aanmerking.
- De open plekken mogen maximaal op 300 m van elkaar liggen.
- De open plekken moeten aansluiting bieden op een geschikt biotoop buiten Groenhove.
- De plekken moeten met elkaar verbonden worden via een beter bermbeheer van de
wandelpaden (zie maatregel 4)
- Het huidige heideveld wordt als kern van het open plekkennetwerk beschouwd
-

Er kan 3 ha open plekken bijkomen, waarbij de individuele oppervlakte niet groter mag
zijn dan 0,5 ha om een bosklimaat te kunnen blijven handhaven.

Op basis van deze criteria werden drie locaties geselecteerd waar de aanleg van open
plekken noodzakelijk is.
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Maatregel

Omschrijving

aanleg open plekken

-

-

verwerving percelen (opp. ca. 3,3 ha), waarvan 4
percelen ook aangekocht moeten worden in het kader
van de weekendhuisjesproblematiek è prioritair
afbraak weekendhuisjes (indien nodig)
creatie van open plekken ( max 0,5 ha, minstens 1,5
keer de boomhoogte) door kappen hoofdbestand
verwijderen strooisellaag

Open plekken kunnen ook bestaan uit wateroppervlakten. In Groenhovebos liggen een
aantal poelen, waarvan enkel deze bij het heideveld een hoge natuurwaarde heeft. In het
domein “Virgo Fidelis” liggen twee wateroppervlakten waarvan de waarde aanzienlijk kan
vergroot worden. Enerzijds is er een verlaten zwemdok dat kan afgebroken worden en
ingericht als natuurlijke poel met een brede oeverzone. Anderzijds ligt langs de Torendreef
een poel die sterk beschaduwd wordt door het naburige bosbestand. Het deels kappen van
dit naburige bosbestand vermindert de bladval in de poel, verhoogt de lichtintensiteit en zorgt
zo voor een hogere biodiversiteit. Ruimen van de poel zal noodzakelijk zijn om een
basiswaterkwaliteit te kunnen garanderen.
Maatregel

Omschrijving

Natuurlijke inrichting zwemdok

-

afbraak betonnen en ijzeren constructies
herprofilering met zacht glooiende oevers

Verbeteren toestand poel bij Torendreef

-

kappen van enkele bomen langs de oever van de poel
ruiming van de poel

Maatregel 4: Aanleg van interne bosranden
Kaart 10
De interne bosranden zijn noodzakelijk om de open plekken (zie maatregel 3) met elkaar te
verbinden, maar kunnen op zich ook bijdragen tot een verhoging van de biodiversiteit in het
bos. In Groenhove zijn bredere interne bosranden wenselijk om Levendbarende hagedis toe
te laten te migreren tussen verschillende open plekken. interne bermen die geschikt zijn voor
migratie vertonen een afwisseling tussen open vegetatietypes bestaande uit Struikheide
(Calluna vulgaris) en Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en meer gesloten vegetaties
met struiken kleiner dan twee meter (Cappelle, 2001).
De huidige natuurwaarde gekoppeld aan de paden lijkt beperkt, alhoewel plantensoorten
zoals bijvoorbeeld Groot heksenkruid (Circaea lutetiana), Kruipend zenegroen (Ajuga
reptans) en Valse salie (Teucrium scorodonia) toch vrij vaak voorkomen en vooral gebonden
aan de paden. Deze soorten zijn typische halfschaduwsoorten die best gedijen in mantels en
zomen, waar betere lichtomstandigheden heersen dan in het bos zelf (Weeda et al., 1999).
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Bosranden die zowel geschikt zijn voor Levendbarende hagedis als voor de hoger
opgesomde halfschaduwplanten bestaan dus uit een geleidelijke en structuurrijke overgang
van grazige bermen naar mantels bestaande uit struiken, en verder tot opgaand bos.
Binnen Groenhove zijn de mogelijkheden voor het realiseren van interne bosranden beperkt,
vermits er veel beukendreven voorkomen, waaronder ontwikkeling van vegetatie quasi
onmogelijk is door het zure strooisel en de donkere lichtomstandigheden. Kapping van deze
dreven is hier de enige optie, maar is niet aangewezen, vermits de beukenlanen een
wezenlijk esthetisch aspect vormen van Groenhove. Naar natuurwaarde hebben de dreven
ook belang voor vleermuizen, eekhoorns of holenbroeders. Op de Torendreef en de
zuidelijke kant van de Regenbeekweg kan deze dreefstructuur best behouden blijven. De
andere dreven zijn minder duidelijk opgebouwd en kunnen mogelijk wel verdwijnen.
Bovendien zijn er reeds enkele meer open bermen aanwezig, bijvoorbeeld langs het
Elzenmeerspad (aan de aansluiting met de Torendreef), het Schapenbilkpad en de private
weg op het domein “Virgo Fidelis” aan de linkeroever van de Regenbeek.
Concreet kunnen in Groenhove op een vijftal plaatsen interne bosranden aangelegd of
bestendigd worden. Het aanleggen van de bosrand bestaat enkel uit het verwijderen van
schaduwwerpende bomen zonder struiken aan te planten. Het ontbreken van autochtoon
materiaal van struiksoorten is hier immers een knelpunt. Wellicht zal spontaan wel een
mantel van braamstruweel ontwikkelen.
Maatregel

Omschrijving

Regenbeekweg – Noord

-

-

termijn) of door vervangen Beuk door meer
lichtdoorlatende Eik
aanleg van stroken van 3-6 meter langs wandelpaden
waarop zich kruidachtige lichtvereisende vegetatie kan
ontwikkelen
jaarlijks maaibeheer

-

behoud relatief open bosrand aan de westzijde

-

kappen dreefbomen Amerikaanse eik aan de oostzijde
verwijderen van Laurierkers om dominantie ervan op de
berm te vermijden

-

Schapenbilkpad

Elzenmeerspad
Torendreef

tussen

Schapenbilkpad

Regenbeekweg – Zuid

Inrichtingsconcept Groenhove

verhogen lichtinval door verwijdering Beuk (op langere

en -

Instandhouding grazige berm onder berkendreef

-

behoud beukendreef

-

aanleg van lichte corridor achter de beukendreef, ter
hoogte van recente naaldhoutaanplanten
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Maatregel 5: Aanleg van speelbos bij Torhout
Kaart 11
Om de locatie van de huidige speelzone in Groenhove op langere termijn te vrijwaren van
degradatie door overmatige betreding, moet gezocht worden naar een locatie waar een
speelbos kan aangelegd worden in de buurt van Torhout. Dit bos is een schakel in het
landschap tussen Groenhove en de buitenwijk Torhout Oost, waarbij landbouw, recreatie en
natuur in verwevenheid moeten voorkomen.
In eerste instantie worden via de bodemkartering de percelen geselecteerd die niet te nat zijn
of gevoelig aan erosie en compactie. Een grote gordel tussen de Keibergstraat en de
Groenhovestraat komt hiervoor in aanmerking. De actuele natuurwaarde van dit stuk is
relatief laag, hoewel er enkele mooie houtkanten en landschappelijk waardevolle
knotwilgenrijen en poelen voorkomen. De aanleg van een speelbos moet hier alleszins
rekening mee houden. Het betreft een heuveligachtige locatie (cfr. Keiberg), maar door de
lage leeminhoud van de zandgronden vormt erosie geen probleem. Ook met betrekking tot
de ruimtelijke lokalisatiecriteria voldoet de locatie. Het gebied ligt immers vlak bij de
oostelijke woonwijken, kan goed ontsloten worden via het recreatief netwerk (zie maatregel
9) is te voet bereikbaar vanuit het ruitercentrum waar plattelandsklasverblijven plaatsvinden
en is groot genoeg om een speelbos van 2 tot 5 ha aan te leggen.
Op deze manier ontstaan 2 zoekzones. De zoekzone zuidelijk van de Groenhovestraat komt
echter minder in aanmerking, vermits deze dicht bij woningen ligt (schaduwwerking en
overlast). In de noordelijke zoekzone kunnen de houtkanten en poelen opgenomen worden
als natuureducatief concept binnen of aan de rand van het speelbos.
Maatregel

Omschrijving

Zoekzone speelbos ter hoogte van de Keiberg (19 ha tussen Keibergstraat en Groenhovestraat) en
tussen Groenhovestraat en Gaverbeek (4,6 ha)
-

-

-
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aankoop van gronden binnen de perimeter (5 ha binnen
de totale zoekzone volstaat). Aankopen moeten wel
aaneengesloten worden
bebossing (Populier, Ratelpopulier, Zomereik en
Lijsterbes zijn geschikt op deze matige droge tot droge
lemige zandgronden)
inrichting van bos (zie randvoorwaarden § 3.1.3)
speciale aandacht voor integratie van natuurelementen
binnen of aan de rand van speelbos met
natuureducatieve voorzieningen
aansluiting voorzien op recreatief netwerk (zie maatregel
9)
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Maatregel 6: Doelgerichte bosuitbreiding aansluitend bij Groenhove
Kaart 12
De Bosuitbreidingskaart van afdeling Bos en Groen voorziet voor de regio Groenhove een
bosuitbreiding van 20 ha. Deze kan best gebeuren aansluitend bij bestaande gehelen.
Tussen 2 en 5 ha kan gerealiseerd worden vlak bij Torhout in de vorm van een speelbos (zie
maatregel 5). De overige 15 tot 18 ha dienen te gebeuren aansluitend bij Groenhove.
De bosuitbreiding kan langs 4 kanten gelokaliseerd worden. De noordzijde vertoont hierbij de
beste opportuniteiten. De zuidzijde betreft immers een sterk gerationaliseerd
landbouwgebied, waar de Regenbeek een fysische barrière vormt voor zowel bos als
landbouw. De westkant grenst aan de Bosdreef, die redelijk druk bereden wordt
(bezinningscentrum “Virgo Fidelis”, ruitercentrum Groenhove en bewoners Ruitjesbosstraat).
Aan de overzijde van de Bosdreef wordt grootschalige bosuitbreiding sterk bemoeilijkt door
het ruitercentrum en een serreteeltbedrijf. Bovendien heeft het achterliggende
landbouwgebied een landschappelijk grote waarde door de aanwezigheid van beken en
knotwilgenrijen als structurerende elementen.
Bebossing van de noord- en oostzijde kan vanuit verschillende hoeken geargumenteerd
worden.
·

Door de aanleg van de weg tussen het nieuwe afrittencomplex van de A17 en het
centrum van Torhout ontstaat een zone van ca. 30 ha die momenteel in landbouwgebruik
is en geïsoleerd is tussen deze ringweg en het zuidelijk gelegen bos.

·

Binnen deze landbouwzone ligt ca. 4 ha grond die op het gewestplan als natuurgebied
aangeduid staat. Bebossing geeft deze zone de functie zoals op de bestemmingsplannen
aangegeven staat.

·

De vanuit bosbouwkundig standpunt belangrijkste reden voor bebossing is het feit dat
een waardevol stuk oud beukenbos (zie maatregel 1) vrijwel onmiddellijk grenst aan de
landbouwpercelen. Deze zone is vegetatiekundig van belang omdat de interne
begreppeling microgradiënten teweegbrengt waarvan typische bosplanten en bosfauna
afhankelijk zijn. Bosuitbreiding ter hoogte van dit bestand geeft enerzijds een buffering
t.o.v. negatieve landbouwinvloeden en anderzijds een mogelijkheid voor uitbreiding van
de waardevolle kruidvegetatie.

·

Bebossing aansluitend op de Ruitjesbosstraat kan verdere uitbreiding van de bebouwing
tegengaan.

Kaart 12 geeft weer waar bosuitbreiding gewenst is. De totale oppervlakte van deze zone
bedraagt 30,9 ha. Binnen deze perimeter is wel de zetel opgenomen van een
landbouwbedrijf. Afbraak en bebossing hiervan lijkt een zeer ingrijpende maatregel en is
misschien niet echt aangeraden, vermits de kosten de baten niet kunnen dekken. Een
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verweving van beboste gedeelten met open stukken in extensief landbouwgebruik is
eveneens mogelijk.
De bosuitbreiding is voornamelijk gericht op het versterken van de natuurlijke waarde van het
bos. Daarom kan best naar de potentieel natuurlijke bosvegetatie (De Keersmaeker et al.,
2000) teruggegrepen wordt als referentiebeeld voor toekomstige bosaanleg. Binnen de
perimeter voor bosuitbreiding kunnen op basis van de bodemkarakteristieken drie
verschillende bosvegetatietypes tot ontwikkeling komen, nl. het arme Eiken –
Beukenbostype, het typische Eiken – Beukenbostype en het Elzen – Vogelkersbostype.
Maatregel

Omschrijving

bosuitbreiding aansluitend bij Groenhove (15 – 18 ha)

-

-

aankoop van gronden binnen de perimeter (15 ha
binnen de totale zoekzone volstaat), aankopen ter
hoogte van het waardevolle historische permanente
Beukenbos primeren,
bebossing (afhankelijk van bostype – zie verder)
inrichting van bos: wandelpad tussen Ruitjesbosstraat
en Regenbeekweg. Verder geen inrichting, vermits bos
hoofdfunctie natuur heeft.
Speciale aandacht voor interne en externe bosranden +
mogelijkheden voor open plekken

1. Eiken – Berkenbos of arm Eiken – Beukenbos (=arme vorm van het Fago-Quercetum)
Typering:
Dit vegetatietype is beperkt tot de armste zandgronden, terwijl de standplaats
zoweel zeer droog (stuifzanden) als nat kunnen zijn. Bij Groenhove doet zich enkel de
vochtige situatie voor. Beuk kan in dit vegetatietype voorkomen, maar wordt sterk gelimiteerd
door de een voldoende vochtvoorziening. Zomereik en Wintereik nemen de plaats van Beuk
gedeeltelijk in. De struiksoorten die van nature voorkomen zijn Lijsterbes, Berken en op
vochtigere standplaatsen veel Sporkehout. De kruidlaag wordt gekenmerkt door Bochtige
smele, Pijpenstrootje, Blauwe bosbes en Struikheide. Deze soorten komen nauwelijks voor
in andere bostypes. Daarnaast komen ook Adelaarsvaren, Dalkruid en Lelietje-van-dalen
voor (De Keersmaeker et al., 2000). In het huidige bos komen al deze soorten behalve
Lelietje-van-dalen reeds voor, zodat de kansen op kolonisatie naar het nieuwe bos groot zijn.
Aan te planten boomsoorten: Zomereik en Berk kunnen aangeplant worden (of spontaan
vestigen) en worden beschouwd als hoofdboomsoorten. Daarnaast kunnen groepsgewijs
nog Els en op de zeer vochtige plaatsen ook Wilg of Ratelpopulier aangeplant worden. Ook
Beuk, Grove den en Wintereik kunnen in geringe mate aangeplant worden. Aanplanting van
een struiklaag is niet aangewezen, vermits deze vanuit naburige bos kunnen koloniseren.
2. Typische Eiken – Beukenbos (Fago-Quercetum)
Typering:
Dit vegetatietype is kenmerkend voor zandleemgronden of lemige
zandgronden en zowel op vochtige als droge standplaatsen. Beuk is van nature de
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dominante boomsoort, terwijl ook Zomer- en Wintereik voorkomen. In de struiklaag komen
dezelfde soorten voor als in het arme Eiken – Beukenbos (zie hoger). Dit bostype is wel
gevoelig voor kolonisatie door exoten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaans
krentenboompje en Pontische rhododendron. De kruidlaag bevat volgende soorten:
Adelaarsvaren, Dalkruid, Lelietje-der-dalen, Valse salie en Pilzegge. In de droge vorm
overheerst Valse salie en Adelaarsvaren, in de natte vorm Brede en Smalle stekelvaren.
Aan te planten boomsoorten: Beuk en Zomereik kunnen groepsgewijze gemengd
aangeplant worden. Daarnaast kan ook Berk (al dan niet door spontane vestiging) als
Lijsterbes aangeplant worden. Vermits de bodem hier door langdurig landbouwgebruik sterk
aangerijkt is, kunnen ook meereisende boomsoorten zoals Boskers of Winterlinde
aangeplant worden.
3. Elzen - Vogelkersbos (Alno-Padion)
Typering:
Het Elzen – Vogelkersbos komt vaak voor als beekbegeleider, maar deze
binding is niet strikt. De bodems zijn profielloos en variëren van lemig zand tot klei. Echt
natte standplaatsen vallen niet onder dit type. Zwarte els en Gewone es domineren in
wisselende verhoudingen. Ook Boskers, Winterlinde, Zomereik, Gewone esdoorn en Zachte
berk kunnen voorkomen, afhankelijk van zuurtegraad en textuur. Gelderse roos, Vogelkers,
Hazelaar en meidoornsoorten zijn de meest frequente struiksoorten. Onder licht zure
omstandigheden (zoals in Groenhove) domineren Grote muur, Gele dovenetel, Bosanemoon
en Witte klaverzuring de kruidlaag. Bosanemoon en Witte klaverzuring komen actueel voor in
het bos.
Aan te planten boomsoorten: Zowel Zwarte els als Gewone es kunnen groepsgewijze
aangeplant worden. Verder kunnen Ratelpopulier en enkele Eiken aangeplant worden. Berk
zal spontaan het bos koloniseren.

Maatregel 7: Verbeteren van natuurlijk bosbeeld
Kaart 13
Het bosbeeld binnen Groenhove wordt in belangrijke mate aangetast door de talrijke
bebouwing. Niet alleen voor de recreant geeft dit een weinig aantrekkelijk landschap, maar
ook met betrekking tot natuurwaarde en verstoring zijn er problemen. Aanplanting van
exoten die zich in het overige bos verspreiden, vervuiling en verstoring door afvalwater en
geluidsoverlast zijn de belangrijkste nadelige invloeden. Zonder de verkaveling aan de
Groenhovestraat in beschouwing te nemen, bevinden zich circa 56 constructies in het bos.
Hieronder vallen ook grotere constructies, zoals het bezinningscentrum “Virgo Fidelis” en
drie huizen aan de zuidzijde van de Ruitjesbosstraat. Voor het overige betreft het
weekendhuisjes, waarvan een groot aantal sterk verwaarloosd lijkt. Hoewel op de
gewestplannen een aantal verblijfsrecreatiezones aangeduid zijn, hebben 22 constructies
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toch een zonevreemd karkater vermits ze in de bestemming natuurgebied liggen en
mogelijkerwijs zijn sommige constructies illegaal. Het Vlaamse beleid voert een uitdoofbeleid
ten opzicht van woningen of gebouwen in ruimtelijk kwetsbare gebieden (groene
bestemmingen) en in recreatiegebied. Verkrotte woningen kunnen hierbij nooit hersteld
worden. Grote werken die noodzakelijk zijn voor de stabiliteit (buitenmuren, dakgebinten) zijn
mogelijk, maar vergunningsplichtig, waarbij als criterium geldt dat de goede ruimtelijke
ordening niet geschaad mag worden. Eigenaars kunnen gestimuleerd worden hun perceel
met weekendhuis te verkopen.
Maatregel

Omschrijving

Opname percelen zonevreemde weekendhuisjes in openbaar bosdomein
-

aankoop 19 weekendhuisjes (opp. 3ha)
afbraak gebouwen
verwijderen perceelsbegrenzingen en exoten
aanleg van enkele open plekken waar potenties
voor heideontwikkeling mogelijk is
inschakeling in regulier bosbeheer

De overige huisjes liggen wel in verblijfsrecreatiegebied, maar het gevoerde beheer van de
percelen en perceelsranden strookt niet met een natuurlijk bosbeeld. Perceelsranden worden
afgebakend met allerlei soorten bedrading en hekkenwerk en beplant met exoten zoals
Thuja, Bamboe, Rhododendron en Laurierkers. Overeenkomstig het Bosdecreet is het in
bossen verboden prikkeldraad in of rond bos aan te brengen. Een meer geïntegreerde
benadering van de perceelsafbakening omhelst de verwijdering van de exoten en de
opzichtige bedrading en het plaatsen van een afbakening met fijne gladde draad,
takkenbussels en mogelijk beukenhaagjes en inheemse struiken zoals Vlier, Braam of
Gelderse roos indien de lichtomstandigheden dit toelaten.
Maatregel

Omschrijving

Integratie weekendhuisjes in bosomgeving

-

circa 12 weekendhuisjes
samenwerking met private eigenaars vereist
verwijdering exoten en opzichtige
perceelsbegrenzingen
aanleg geïntegreerde perceelsbegrenzingen en
struikranden

Van de zone-eigen huisjes liggen er vijf in recreatiezones die als eilandjes binnen de zone
met bestemming natuurgebied liggen. Vanuit planologisch standpunt is dit niet ideaal. Drie
kleinere recreatiezones zouden dus op de bestemmingsplannen omgezet moeten worden
naar natuur- of bosgebied. De twee oostelijke grotere recreatiezones liggen aan de rand van
het bos en hebben dus een minder grote impact op de samenhang van het bos. De zuidelijke
recreatiezone is echter bijna volledig verlaten en verwaarloosd en kan mogelijk ook naar
natuur- of bosbestemming gewijzigd worden.
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Maatregel

Omschrijving

Bestemmingswijziging recreatiezone naar bos- of natuurbestemming + toevoeging aan openbaar bosdomein
-

bestemmingswijziging via een RUP
aankoop weekendhuisjes (circa 12)
afbraak constructies
verwijdering perceelsbegrenzing en exoten
inschakeling in regulier beheer

De bestemmingswijziging van de kleine recreatiezones en de uitdovingsstrategie voor
weekendverblijven worden reeds aangehaald bij het actieprogramma van het GNOP van
Torhout. Dit is een extra argumentering om deze maatregelen te realiseren.
Maatregel 8: Optimalisatie intern padennetwerk i.f.v. recreatie
Kaart 11
Kaart 8 geeft aan waar in Groenhove welke recreatievormen voorkomen.
Alle recreatievormen moeten in de mate van het mogelijke ruimtelijk van elkaar gescheiden
worden, conform de Beheervisie van de openbare bossen (Buysse et al., 2001). Ruiterij is
enkel toegelaten op telkens één berm in de Torendreef en de Regenbeekweg. Ook fietsen is
enkel op deze paden toegelaten. Wandelrecreatie is mogelijk op de verharde wegen. Enkel
op de Torendreef en de Regenbeekweg kunnen er dus conflicten ontstaan. De ruiterij is
reeds verplicht om op de berm te rijden, dus is enkel scheiding tussen wandel- en
fietsrecreatie aan de orde. In het ontwerp fietsroutenetwerk zijn de Torendreef en de
Regenbeekweg een deel van de voorgestelde route. Dit kan in de toekomst tot meer
conflicten leiden en bovendien komt dit voorstel in conflict met het huidige
toegankelijkheidsreglement dat fietsers op zondagnamiddag verbiedt om de Torendreef en
de Regenbeekweg te gebruiken. Het oplossen van dit scheidingsvraagstuk is mogelijk via
drie scenario’s.
Maatregel
Scheiding wandel- en fietsrecreatie
Torendreef en Regenbeekweg

Omschrijving
op

de Scenario 1: omlegging van fietsroutenetwerk via de
Ruitjesbosstraat, zodat enkel utilitair fietsverkeer tijdens de
week mogelijk is. Verder geen maatregelen noodzakelijk. Dit
scenario geniet de voorkeur.
Scenario 2: behoud huidig geasfalteerd pad
wandel- en fietsrecreatie vindt plaats op hetzelfde pad,
maar wordt gescheiden door een geschilderde lijn of een
verschillende kleur van de wegbedekking.
Scenario 3: gedeeltelijk opbreken huidig pad
-

-
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geasfalteerde pad wordt deels uitgefreesd (1,5 m blijft
over)
resterende gedeelte van geasfalteerd pad wordt fietspad
wandelpad wordt slingerend aangelegd tussen fietspad
en berm (totale breedte 4m, maximale breedte
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-

wandelpad 1 m)
gedeelte tussen fietspad en wandelpad kan beplant
worden met schaduwverdragende struiksoorten
(Sporkehout, Lijsterbes, Hazelaar) afgewisseld met
grazige plekken en houtstapels waarop en –onder zich
spontaan natuurleven kan ontwikkelen). Ook zitbanken
kunnen op deze strook aangebracht worden.

Alle paden binnen Groenhove zijn geasfalteerd. Hoewel dit misschien geen natuurlijk
bosbeeld geeft, draagt het opheffen van deze asfaltering geen hoge prioriteit. Er doen zich
wel enkele problemen voor met wandelrecreatie aan het begin van het Elzenmeerspad. Bij
hoge waterstanden in het naburige bosbestand overstroomt dit pad en is niet meer
toegankelijk. Dit kan verbeterd worden door het pad op te hogen of voor een betere
waterberging en afvoercapaciteit te zorgen.
Maatregel

Omschrijving

Verbetering toegang Elzenmeerspad

-

ophoging van het pad met circa 20 cm
verbetering waterhuishouding in aangrenzende
bestanden

Het ruiterpad loopt langs de zuidkant van Groenhove via de loop van de Regenbeek, waarna
het via de Bosdreef, de Torendreef en de Regenbeekweg richting Veldegem gaat. Het traject
langs de zuidkant bevindt zich in een juridisch grijze zone, vermits het hier om een pad gaat
dat niet in de atlas van de Buurtwegen opgenomen is en dat in principe deels hoort bij de
aanliggende landbouwpercelen. Zeker langs de oostkant ter hoogte van de Regenbeekweg
is dit het geval. Hier kan aankoop van de smalle zone rond het pad een oplossing bieden en
ook de mogelijkheid incorporeren voor een beter bosrandbeheer (zie maatregel 2).
Maatregel

Omschrijving

Integrale aanpak zuidrand Groenhove

-

-

aankoop gronden waarover het ruiterpad loopt (+
bijkomende strook van enkele meters als
bufferzone voor bos en beek)
aanleg bufferstrook (bermbeheer)

Tenslotte zijn in het bos enkele lichte aanpassingen nodig met betrekking tot de interne
bewegwijzering en de afsluiting van bepaalde paden voor ruiters. De bewegwijzering van de
paden (bosleerpad en joggingpad) is niet echt duidelijk. De pijltjes lijken soms alle richtingen
uit te wijzen. Het bosleerpad is wel vrij goed aangeduid en kan behouden blijven. Vermits er
redelijk veel paden zijn, is het moeilijk om één bepaalde route voor te stellen als de te volgen
route. Daarom is het beter bij elk belangrijk kruispunt een plan van het bos te plaatsen met
de actuele locatie en de alternatieve routes. Op deze manier kunnen zowel wandelaars die
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een kleine wandeling in het bos, als deze die de grote wandeling buiten het bos maken,
kiezen welke route ze nemen om door het bos te gaan.
Maatregel
Inrichting
wandelpaden
bewegwijzering

Omschrijving
met

geschikte -

aanbrengen van kleine plannetjes op de belangrijkste
kruispunten (circa 5) met huidige locatie en mogelijk te
volgen routes.

Hoewel alle wegen behalve de Torendreef en de Regenbeekweg afgesloten zijn voor
ruiterverkeer, kan toch frequente ruiterijtrafiek vastgesteld worden op de Wallebosdreef, het
Grote Vinkenpad en de Torendreef (oostelijk deel). Het zuidelijke deel van de
Regenbeekweg, het Grote Vinkenpad en de Wallebosdreef zijn echter afgesloten met een
bareel. Deze bareel loopt echter niet ver genoeg in de berm door, zodat paarden gemakkelijk
kunnen passeren. Aan de bareel van de Wallebosdreef werd deze berm reeds versmald
door met behulp van takkenbussels een soort voetgangerssluis te creëren waardoor paarden
moeilijker kunnen passeren. Aan de twee andere barelen moet een dergelijke versmalling
van de berm gebeuren, ofwel door de bareel te verlengen, ofwel door een voetgangerssluis
aan te leggen. Een verlenging van de bareel maakt het echter moeilijk met kinderwagen of
rolstoelen te passeren, zodat het sluisprincipe overblijft.
Maatregel

Omschrijving

Beperken van ruiterijtrafiek op niet toegelaten paden

aanbrengen van voetgangerssluizen naast de bareel op
de Regenbeekweg en het Grote Vinkenpad

Maatregel 9: Aansluiting intern padennetwerk op extern padennetwerk + ontsluiting
naar Torhout
Kaart 11

Op dit moment is het ruiterpad Groenhove het enige pad dat in een lus van 17 km lang ook
buiten het bos gaat (zie Kaart 8). Wat het fietsverkeer betreft, is er frequent utilitair
fietsverkeer op de Torendreef (centrum Torhout naar woonzones aan de overzijde van de
A17), terwijl het recreatief fietsverkeer eerder beperkt is. De Torendreef en de
Regenbeekweg zijn wel opgenomen als fietsroute in een ontwerp van fietsroutenetwerk
Brugs Ommeland, waarbij het ruitercentrum als knooppunt zal fungeren.
De wandelpaden in het bos maken het mogelijk een lus te maken van circa 3,5 km, waarvan
1 km (op de Torendreef) zowel in het heengaan als het terugkeren bewandeld wordt.
Wandelaars die een iets langere tocht willen ondernemen met een grotere variatie aan
landschappen komen dus onvoldoende aan hun trekken.
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De Beheervisie voor de openbare bossen vermeldt het aansluiten van interne bospaden op
een grotere omloop buiten het bos en het voorzien van aanlooproutes vanuit woonkernen
(Buysse et al., 2001). Rondom Groenhove doen zich op dat vlak enkele opportuniteiten voor,
vermits het bos op relatief eenvoudige wijze kan ontsloten worden voor de oostelijk gelegen
wijken en vermits reeds een frequent gebruikt buurtwegenstelsel aanwezig is. Zo kan een lus
gemaakt worden van circa 5,7 km waarbij zowel kan vertrokken worden vanuit Torhout zelf,
als van op de parking aan Groenhove. Om dit pad operationeel te maken zijn enkele
maatregelen noodzakelijk, zoals het openstellen en het aanleggen van enkele wandelpaden
en het installeren van informatiepanelen en bewegwijzering.
Maatregel

Omschrijving

Aanleg wandelpad omgeving Groenhove

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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traject 1 (565 m): bestaande buurtwegel: opstellen
infopaneel ter hoogte van de hoek Ernest Claeslaan –
Donaustraat
traject 2 (785 m): bestaande buurtwegel
traject 3 (604 m): gedeeltelijk bestaand pad (slecht
onderhouden karrenspoor), gedeeltelijk niet bestaand
langs boerderij, gedeeltelijk doodlopend stuk private weg
richting Ruitjesbosstraat. Heraanleg karrenspoor +
aanleg pad, mogelijk gesitueerd naast beekloop langs
de grens van kadastrale percelen.
traject 4 (275 m): openbare weg Ruitjesbosstraat. Geen
maatregelen noodzakelijk. Wandelaars kunnen berm
gebruiken.
traject 5 (478 m): onbestaand. Voormalig pad dat
afzonderlijk kadastraal weergegeven is, maar
opgenomen bij de omliggende landbouwgronden.
Aankoop en aanleg pad vereist. (+ bosrandbeheer; zie
maatregel 2)
traject 6 (1460 m): bestaand wandelpad in bos
Regenbeekweg – Torendreef. Opstellen infopaneel ter
hoogte van de parking. Scheiding van andere
recreatievormen noodzakelijk (zie maatregel 8)
traject 7 (51 m): openbare weg Bosdreef ter hoogte van
de manege. Geen maatregelen noodzakelijk.
traject 8 (555 m): onbestaand traject over de gronden
van de manege. Afspraken met eigenaar mogelijk ter
openstelling van het domein (alternatief traject mogelijk
via openbare weg Groenhovestraat)
traject 9 (254 m): private weg bestaand karrenspoor.
Afspraken i.v.m. openstelling (alternatief traject mogelijk
via openbare weg Groenhovestraat)
traject 10 (115 m): openbare weg Groenhovestraat.
Geen maatregelen noodzakelijk indien berm breed
genoeg is voor wandelaars.
traject 11 (338 m): bestaande buurtwegel. geen
maatregelen noodzakelijk.
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Met betrekking tot fietsrecreatie wordt gewerkt aan een fietsroutenetwerk, maar dit valt
buiten het kader van de huidige studieopdracht. Het is wel belangrijk aan te geven dat de
Torendreef bij uitbouw van dit recreatief fietsroutenetwerk frequenter zal gebruikt worden,
waardoor scheiding van wandel-, fiets- en ruiterrecreatie noodzakelijk is. Bij maatregel 7
staan de mogelijke scenario’s hiervoor beschreven.

Maatregel 10: Landschapsecologische integratie van bos met omgeving –
houtkantenbeheer
Hoewel het versterken van de landschappelijke connectiviteit tussen Groenhove en het
noordelijk gelegen Pleysierbos als doelstelling geformuleerd werd voor de conceptinrichting,
wordt dit toch niet uitgebreid behandeld. De aandacht is immers vooral gegaan naar de
interne functionering van het bos zelf. Deze maatregel somt wel summier de
landschapsecologische aspecten op en linkt deze aan de landschappelijke kwaliteit van de
omgeving van het bos.
Het doel van deze maatregelen bestaat erin het bos in te passen in een landschappelijk
hoogwaardige structuur, opgebouwd uit houtkanten, houtwallen, bomenrijen en knotwilgen.
Indien deze kleine landschapselementen op een natuurlijke manier beheerd worden en als
voldoende aandacht geschonken wordt aan natuurlijk bermbeheer in de omgeving ervan,
kunnen ze ook functioneren als kleinschalige corridors voor migratie van vogels, zoogdieren,
reptielen en insecten.
Kaart 14 geeft weer waar binnen het projectgebied houtkanten en bomenrijen voorkomen.
Deze werden binnen het kader van de voorliggende studie gedigitaliseerd met behulp van de
luchtfoto’s, opgenomen in 1989, en geven geen enkele indicatie voor de biologische kwaliteit
ervan. Opvallend is de hoge densiteit aan knotwilgenrijen tussen Groenhove en Torhout, als
relicten van het vroegere bulkenlandschap. Langs de zuidkant zijn er grenzend aan
Groenhove nauwelijks kleine landschapselementen in het sterk gerationaliseerde
landbouwlandschap. Langs de noordkant zijn er op het traject tussen Groenhove en
Pleysierbos nog enkele kleinere fragmenten van kleine landschapselementen overgebleven,
maar dit blijft zeer beperkt en is nauwelijks te gebruiken als kapstok om een toekomstig
netwerk van verbindingen aan op te hangen. Het actuele landgebruik is hoofdzakelijk
landbouw, maar er moet ook twee keer een weg overgestoken worden. Dit vormt een
aanzienlijke belemmering voor het functioneren van de verbinding en relativeert het belang
van de connectiviteitsfunctie t.o.v. de landschapsfunctie. Nochtans kunnen houtkanten en
bomenrijen ook een vergroting van het biotoop van niet strikt aan bos gebonden organismen
betekenen. In deze optiek functioneert het bos als een zelfstandig systeem dat vergroot
wordt door “groene vingers” in het minder geschikte omringende landschap.
Zowel langs de noordkant als langs de zuidkant kunnen houtkanten aangelegd worden,
terwijl deze aan de westkant in de toekomst bestendigd moeten blijven. Aanleg van
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houtkanten en bomenrijen kan best gebeuren door de perceelsbegrenzingen tussen
landbouwpercelen te beplanten. Vermits de aanleg van houtkanten en bomenrijen overal
belangrijk is en nergens prioritaire zones liggen, wordt geen exacte locatie aangegeven.

Maatregel
Aanleg
houtkanten
landbouwlandschap

Omschrijving
en

bomenrijen

in -
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zowel ten noorden als ten zuiden van Groenhove
aanplanting stimuleren van boom- en vooral
struiksoorten
aanleg en onderhoud van grazige bermen in de
omgeving van deze kleine landschapselementen
vrijwaren van zone waarbinnen verminderde
mesthoeveelheden
en
pesticiden
worden
aangebracht
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5 Toetsing aan het juridisch kader

5.1

Maatregelen

Maatregel 1 : Versterken van natuurlijke bostypes en historisch waardevolle
boskernen

ONTWIKKELING VAN BEEKBEGELEIDEND BROEKBOS
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – Inrichtingswerken met het oog op het opstarten van een
natuurgericht beheer of het inrichten van een natuurreservaat en grondwerken gericht op het
herstellen van de biodiversiteit
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeenten
Vlaamse overheid

De vrij zware inrichtingsmaatregelen zouden in principe kunnen gebeuren via de
samenwerkingsovereenkomsten, maar vermits deze volledig op privaat terrein gebeuren, zijn
ze misschien minder gemakkelijk maatschappelijk te verantwoorden. Dit subsidiekanaal lijkt
dus minder geschikt. Specifieke natuurinrichtings- of inrichtingsprojecten in het kader van
Landinrichting kunnen hier een uitweg bieden (zie § 5.2)

Maatregel 2 : Aanleg van externe bosranden

VERWERVEN VAN BEHEER VAN PERCEELSRANDEN VOOR EXTERNE BOSRANDEN (AANKOOP)
voorwerp : aankoop van gronden om te bebossen, in kader van 10.000 ha bosuitbreiding,
bindend op niveau Vlaanderen, (DVG 22/10/1996)
ontvanger
betaler
voorwaarde

Vlaamse overheid (Bos en Groen)
Vlaamse overheid

Deze maatregel kadert binnen het reguliere aankoopbeleid van Bos en Groen, teneinde
10.000 ha bosuitbreiding op Vlaams niveau te realiseren. Door aankoop van bosranden kan
een niet geringe bosuitbreiding gebeuren. De aangrenzende bestaande bossen dienen dan
wel in eigendom te zijn van een openbare eigenaar, om een goed en aansluitend bosbeheer
te kunnen voeren.
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voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – aankoop van gronden van belang voor specifieke soorten in het
kader van de uitvoering van een soortenbeschermingsplan
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeenten
Vlaams Gewest

Het actieplan van het GNOP van Torhout omvat dit type maatregel niet. Nochtans is een
bosrand zowel voor fauna als voor flora van belang. Belangrijke voorwaarde is ook hier dat
de aangrenzende bossen ook in eigendom zijn van de stad Torhout, en dat is niet het geval.
Aankoop van de percelen waar een bosrand nodig is (in casu de historisch permanente
waardevolle bossen) moet dus ook overwogen worden (maatregel 1).

VERWERVEN VAN BEHEER
(BEHEERSOVEREENKOMST)

VAN

PERCEELSRANDEN

VOOR

EXTERNE

BOSRANDEN

voorwerp : Beheersovereenkomsten tussen VLM en landbouwers, ingeschreven bij de
Mestbank, in het kader van de Europese Plattelandsverordening (EV 1257/99)
ontvanger
betaler
voorwaarde

Landbouwer
50% Vlaams Gewest + 50% Europese Overheid

Indien bosranden beschouwd worden als een speciale vorm van kleine
landschapselementen of als een soort spontaan perceelsrandbeheer, kunnen de
vergoedingen zoals beschreven in maatregel 10 ook voor bosranden gebruikt worden. Indien
deze interpretatie niet weerhouden wordt, kan best een uitbreiding van de
beheersovereenkomsten in de richting van bosrandbeheer gemaakt worden (zie voorstellen
ter optimalisatie van juridisch kader).

INRICHTING BOSRANDZONES
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – Inrichtingswerken met het oog op het opstarten van een
natuurgericht beheer of het inrichten van een natuurreservaat en sensibiliseringsacties
gericht op het verbreden van het draagvlak voor natuurbehoud
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeente
Vlaams Gewest

In de eerste plaats is het van belang de private boseigenaars voldoende te informeren over
het nut van een goed uitgebouwde bosrand. Anderzijds zijn ook inrichtingswerken op private
eigendommen mogelijk, mits een langdurige overeenkomst.
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Maatregel 3 : Aanleg van open plekken

AANKOOP PERCELEN VOOR OPEN PLEKKEN BEHEER – HEIDEBEHEER (3,3 HA)
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – Aankoop van gronden met het oog op het opstarten van een
natuurgericht beheer of het inrichten van een reservaat
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeente
Vlaams Gewest

Het actieplan van het GNOP van Torhout bevat de intentie om “geleidelijk bepaalde
gedeelten hakhout en naaldbos om te vormen tot heideachtige vegetaties” (WITAB, 1995b).
Hiervoor moet het stedelijk eigendom uitbreiden, omdat het niet wenselijk is om op het
huidige eigendom meer open plekken te creëren of open plekken te creëren in waardevolle
oude beukenbestanden.

INRICHTING VAN PERCELEN VOOR OPEN PLEKKEN BEHEER - HEIDEBEHEER (3,3 HA)
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – inrichtingswerken met het oog op natuurtechnisch beheer van
natuurterreinen in uitvoering van een inrichtingsplan
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeente
Vlaams Gewest

Het kappen van bomen en het afvoeren van de strooisellaag voor de gewenste open plekken
kan binnen deze samenwerkingsovereenkomst plaatsgrijpen. Bij de aanleg van open
plekken moet in principe een ontheffing op het verbod op ontbossing toegekend worden door
de minister bevoegd voor natuurbehoud. Bos en Groen hanteert een interne regel dat dit pas
gebeurt voor ontbossingen groter dan 0,5 ha.

INRICHTING VAN PERCELEN VOOR OPEN PLEKKEN BEHEER – POEL EN ZWEMBAD
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – inrichtingswerken met het oog op natuurtechnisch beheer van
natuurterreinen in uitvoering van een inrichtingsplan op terreinen van derden
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeente
Vlaams Gewest

De stad zou deze terreinen kunnen herinrichten mits een overeenkomst met de eigenaar.
Voor de poel langs de Torendreef lijkt dit vrij evident omdat de te nemen maatregelen daar
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relatief beperkt en goedkoop zijn, én omdat het resultaat ook zichtbaar is van op de huidige
opengestelde paden. Bij het zwembad is dit niet het geval en het gaat ook over een vrij dure
ingreep (herprofilering e.d.).
Maatregel 4 : Aanleg van interne bosranden

INRICHTINGSWERKEN – VERBREDEN VAN BERMEN LANGS BOSPADEN
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – inrichtingswerken met het oog op natuurtechnisch beheer van
natuurterreinen in uitvoering van een inrichtingsplan
Ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeente
Vlaams Gewest

Het actieplan van het GNOP van Torhout bevat de intentie om “langs de bestaande wegenis
lokaal te zorgen voor aangepast bermbeheer en het creëren van kleine open plaatsen (ca
15-20 m doorsnede)” (WITAB, 1995b). Deze expliciete vermelding zorgt ervoor dat deze
maatregel gemakkelijk uitvoerbaar en subsidieerbaar is.

VERWERVEN VAN BEHEER OVER GRONDEN LANGS BOSPADEN
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – inrichtingswerken terreinen van derden of aankoop van gronden
met het oog op het opstarten van een natuurgericht beheer of het inrichten van een
reservaat
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeente
Vlaams Gewest

Enkel de paden en een smalle berm erlangs zijn in eigendom van de gemeente. Vermits een
interne bosrand minstens 6 m breed moet zijn, is het noodzakelijk ook de belendende private
percelen mee op te nemen in het beheer. Enerzijds is het mogelijk om deze gronden aan te
kopen, anderzijds kan via een langlopende overeenkomst met de private eigenaars het
beheer over deze percelen verworven worden. Met deze maatregel is het tegelijkertijd
mogelijk het natuurlijk bosbeeld te verhogen door de afrasteringen weg te nemen en te
vervangen door een onopvallende begrenzing (zie maatregel 7).
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Maatregel 5 : Aanleg van speelbos bij Torhout

AANKOOP GRONDEN (5 HA)
voorwerp : Aankoop van gronden in het kader van het grond- en pandenbeleid, in het kader
van de uitbreiding en/of kwalitatieve verbetering van de groenvoorziening (BVR 24/7/96)
ontvanger
betaler
voorwaarde

Provincies, gemeenten of OCMW’s
Vlaams Gewest
verwerving is voor 50% subsidieerbaar en het project
moet een voorbeeldfunctie hebben voor de inrichting van
het gemeentelijk grondgebied en leiden tot ruimtelijke
ingrepen die op effectieve en kwalitatieve wijze bijdragen
tot de uitvoering van een goedgekeurd bijzonder plan
van aanleg dat een functionele verwevenheid beoogt

voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – aankoop van terreinen bestemd voor openbaar groen
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeenten
Vlaams Gewest

Er kunnen subsidies gegeven worden voor de aankoop van terreinen bestemd voor
openbaar groen binnen het kader van de “cluster natuurlijke entiteiten”. Indien de gemeente
beschikt over een goedgekeurd actieplan in het kader van een GNOP, moeten de
uitgevoerde acties in overeenstemming met dit actieplan zijn. Vermits de aanleg van een
speelbos niet is opgenomen in het actieplan, is een bijsturing ervan nodig. Ook deze
bijsturing is subsidieerbaar (cluster natuurlijke entiteiten – niveau II) met een eenmalige
subsidie van 6200 €. Het uitvoeren van de actie zelf is subsidieerbaar voor 65% en zelfs
85% binnen regionaal stedelijk gebied. Het regionaal stedelijk gebied van Torhout is echter
nog niet afgebakend, maar mogelijk kan deze studie aangewend worden op een speelbos bij
Torhout op te nemen binnen het regionaal stedelijk gebied.
BOSAANLEG EN -INRICHTING (5 HA)

voorwerp : gesubsidieerde bebossing van landbouwgronden (EV 1257/99)
(opm: voor deze maatregel bestond een uitvoeringsbesluit (BVR 30/06/92 maar dit is
momenteel niet meer geldig en zal vervangen worden door een nieuw uitvoeringsbesluit met
deels andere bepalingen. Uitwerking gebeurt op basis van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling. Alle beschouwingen hieromtrent zijn dus onder voorbehoud.)
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Ontvanger

landbouwers, andere privaatrechterlijke personen of
overheidsinstanties

betaler

50% Europese Overheid (EOGFL) + 50% cofinanciering
Vlaams Gewest
zie Hoofdstuk 3, Themavisie Bos, deel I + wijzigingen in
kader van POP

voorwaarde

voorwerp : subsidies voor bebossen en herbebossen in het kader van het bosdecreet (BVR
13/06/1990, BVE 29/04/1991)
(opm: deze subsidieregeling zal in het kader van het Vlaamse POP aangepast worden, maar
tot zolang blijft het huidige uitvoeringsbesluit van kracht)
ontvanger
betaler
voorwaarde

privé-eigenaars (in de toekomst uitgebreid naar alle
eigenaars (onder voorbehoud))
Vlaams Gewest (in de toekomst met 50% Europese
financiering)
zie Hoofdstuk 3, Themavisie Bos, deel I

voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – aanleg en inrichting van boszones met medefunctie speelzone
voor jeugdbewegingen
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeenten
Vlaams Gewest
zie Handleiding samenwerkingsovereenkomsten

Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als voor de subsidiëring van aankoop van gronden in
het kader van de Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu. Het GNOP moet dus
waarschijnlijk gewijzigd worden.

OPENSTELLING
voorwerp : Subsidiëring voor openstelling van bossen voor het publiek
(opm: momenteel kunnen enkel private personen subsidies ontvangen voor openstelling van
hun bos. Een nieuw uitvoeringsbesluit wordt momenteel opgesteld in het kader van het
Vlaamse POP)
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeenten (?)
Vlaams Gewest
zie Hoofdstuk 3, Themavisie Bos, deel I (Vercammen et
al., 2002)
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Maatregel 6 : Doelgerichte bosuitbreiding aansluitend bij Groenhove

AANKOOP GRONDEN (15-18 HA)
voorwerp : aankoop van gronden om te bebossen, in kader van 10.000 ha bosuitbreiding,
bindend op niveau Vlaanderen, (DVG 22/10/1996)
ontvanger
betaler
voorwaarde

Vlaamse overheid (Bos en Groen)
Vlaamse overheid

Deze maatregel kadert binnen het reguliere aankoopbeleid van Bos en Groen, teneinde
10.000 ha bosuitbreiding op Vlaams niveau te realiseren.
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – aankoop van terreinen bestemd voor openbaar groen
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeenten
Vlaams Gewest

Ook hier geldt de opmerking dat de actie in best in het GNOP-actieplan van de gemeente
opgenomen is. Dit geldt voor de aankoop van de akker tussen Groenhove en de A17, maar
niet voor de gronden tussen Groenhove en de nieuwe verbindingsweg ten noorden ervan.
Bovendien moet het een actie betreffen die de leefbaarheid in de stedelijke omgeving
verhoogt. Daarbij moet dus Groenhove als “stedelijk groen” beschouwd worden. Gezien de
belangrijke recreatieve functie kan dit geen probleem zijn.
BOSAANLEG EN -INRICHTING (15-18 HA)

voorwerp : gesubsidieerde bebossing van landbouwgronden (EV 1257/99)
(opm: voor deze maatregel bestond een uitvoeringsbesluit (BVR 30/06/92 maar dit is
momenteel niet meer geldig en zal vervangen worden door een nieuw uitvoeringsbesluit met
deels andere bepalingen. Uitwerking gebeurt op basis van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling. Alle beschouwingen hieromtrent zijn dus onder voorbehoud.)
Ontvanger
betaler
voorwaarde
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voorwerp : subsidies voor bebossen en herbebossen in het kader van het bosdecreet (BVR
13/06/1990, BVE 29/04/1991)
(opm: deze subsidieregeling zal in het kader van het Vlaamse POP aangepast worden, maar
tot zolang blijft het huidige uitvoeringsbesluit van kracht)
ontvanger
betaler
voorwaarde

privé-eigenaars (in de toekomst uitgebreid naar alle
eigenaars (onder voorbehoud))
Vlaams Gewest (in de toekomst met 50% Europese
financiering)
zie Hoofdstuk 3, Themavisie Bos, deel I

Maatregel 7 : Verbeteren van natuurlijk bosbeeld

OPNAME ZONEVREEMDE WEEKENDHUISJES IN OPENBAAR BOSDOMEIN (3 HA)
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – Aankoop van gronden met het oog op het opstarten van een
natuurgericht beheer of het inrichten van een reservaat
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeente
Vlaams Gewest

De zonevreemde weekendhuisjes zouden geleidelijk kunnen aangekocht worden door de
stad Torhout. In het GNOP van Torhout worden de zones voor verblijfsrecreatie beschouwd
als een belangrijke aantasting van het bos. Aankoop van deze weekendhuisjes met
omliggend perceel van eigenaars die willen verkopen is hier aangewezen.

INRICHTING PERCELEN ZONEVREEMDE WEEKENDHUISJES (19 STUKS)
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – Inrichtingswerken met het oog op het opstarten van een
natuurgericht beheer of het inrichten van een natuurreservaat
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeente
Vlaams Gewest

Inrichtingsmaatregelen die moeten gebeuren zijn de afbraak van de huisjes, het verwijderen
van exoten, het opheffen van perceelsbegrenzingen en op sommige plaatsen aanleg van
open plekken, conform maatregel 3.
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INRICHTING PERCEELSRANDEN ZONE-EIGEN WEEKENDHUISJES (12 STUKS)
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – Inrichtingswerken met het oog op het opstarten van een
natuurgericht beheer of het inrichten van een natuurreservaat en sensibiliseringsacties
gericht op het verbreden van het draagvlak voor natuurbehoud
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeente
Vlaams Gewest

In de eerste plaats is het van belang de private eigenaars voldoende te informeren over het
nut
van
geschikte
perceelsranden
zonder
exoten
en
zonder
opzichtige
perceelsbegrenzingen. Hiervoor acties in participatie met de bevolking opgezet worden.
Anderzijds zijn ook inrichtingswerken op private eigendommen mogelijk, mits een langdurige
overeenkomst.
voorwerp : Sensibilisering en beheerswerkzaamheden in samenwerking met de Bosgroepen
(opm: dit is een nieuw uitvoeringsbesluit, dat momenteel wordt opgesteld in het kader van
het Vlaamse POP)
ontvanger
betaler
voorwaarde

Bosgroep
Vlaams Gewest

In het kader van dit nieuwe besluit zullen Bosgroepen subsidies kunnen ontvangen voor
reguliere beheerswerken of speciale projectsubsidies voor niet op economisch rendement
gerichte projecten. De Bosgroep kan als overlegkader tussen de boseigenaars een
belangrijke rol spelen bij het verbeteren van het bosbeeld.
Maatregel 8 : Optimalisatie intern padennetwerk in functie van recreatie

INFRASTRUCTUURWERKEN AAN PADEN (OPHOGEN, SCHEIDEN, AANPASSEN, AFSLUITEN…)
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – maatregelen die de toegankelijkheid van de parken en het
openbaar groen vergroten voor iedereen en die barrières opheffen
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeenten
Vlaamse overheid

Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als voor de subsidiëring van aankoop van gronden in
het kader van de Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu. Vermits het GNOP niets
vermeld over infrastructuurwerken aan de paden, zal het GNOP waarschijnlijk bijgestuurd
worden om subsidies via dit kanaal te kunnen ontvangen.
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NATUUREDUCATIEVE RANDINFRASTRUCTUUR
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – sensibiliseringsacties gericht op het verbreden van het draagvlak
voor natuurbehoud
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeenten
Vlaams Gewest
geen afzonderlijke subsidiëring, wel subsidie in het kader
van een breder natuurproject waarbij infrastructuur max.
20% van totaalbudget mag bedragen.

In het GNOP-actieplan van Torhout staan educatie, sensibilisering en recreatieve
meekoppeling vermeld als mogelijke acties in Groenhove. Zoals hoger vermeld, moet eerste
een breder natuurproject voorgesteld worden. Hiervoor geven de andere maatregelen (open
plekken, bosranden, broekbosontwikkeling) een mogelijk kader. Alleszins is het wel zo dat er
reeds een goed ingericht Bosleerpad ontworpen is met duidelijke infoborden. Enkel de
nieuwe natuurontwikkelingsprojecten en de bewegwijzering moeten aangepakt worden.

Maatregel 9 : Aansluiting intern padennetwerk op extern padennetwerk + ontsluiting
naar Torhout

AANKOOP VAN GRONDEN WAAROP EEN NIEUW PAD MOET AANGELEGD WORDEN
voorwerp : Aankoop van gronden in het kader van het grond- en pandenbeleid, in het kader
van de aanleg van het openbaar domein ten voordele van voetgangers en/of fietsers (BVR
24/7/96)
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeente
Vlaams Gewest

Deze tegemoetkoming geldt enkel voor verwerving en niet voor de aanleg.

INRICHTINGSBEHEER EN HERSTEL VAN BESTAANDE BUURTWEGEN, KERKWEGELS…
voorwerp : Samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu tussen Vlaams Gewest en
gemeenten of provincies – acties gericht op het behoud van cultuurhistorische waarden en
de verbetering van het landschapsbeeld
ontvanger
betaler
voorwaarde

Gemeenten
Vlaams Gewest

Het herstelbeheer van buurtwegen, kerkwegels en andere historische paden en routes valt
hieronder. Het betreft hier acties die vroeger niet meer gebeurden, maar wel repetitief
kunnen zijn.
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Maatregel 10 : Landschapsecologische integratie van bos met omgeving houtkantenbeheer

AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
voorwerp : Beheersovereenkomsten tussen VLM en landbouwers, ingeschreven bij de
Mestbank, in het kader van de Europese Plattelandsverordening (EV 1257/99)
ontvanger
betaler
voorwaarde

Landbouwer of landbouwer in hoofdberoep
50% Vlaamse Gewest, 50% Europese Unie (EOGFL)
Zie onder

Landbouwers kunnen voor percelen die aangegeven zijn bij de Mestbank een vijfjarige
beheersovereenkomst afsluiten met het Vlaams Gewest, waardoor ze zich ertoe verbinden
om een rol te spelen als beheerder van natuur en landschap. Daarvoor krijgt de landbouwer
een vergoeding.
Gemeenten en provincies kunnen in het kader van hun natuur- en milieubeleid een
supplementaire vergoeding toekennen van maximaal 30% bovenop de beheersvergoeding.
Dit supplement is voor de gemeenten en provincies niet subsidieerbaar in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu met het Vlaams Gewest.
Volgende pakketten met betrekking tot kleine landschapselementen zijn mogelijk:
- Aanleg van heggen (jaarlijks 0,5 EUR per m)
- Onderhoud van heggen (jaarlijks 0,5 EUR per m)
- Aanleg van houtkanten en houtwallen (jaarlijks 14 EUR per are)
- Onderhoud van houtkanten en houtwallen (jaarlijks 14 EUR per are)
- Verminderde bemesting in perceelsranden langs houtkanten (jaarlijks 0,04 EUR per m²)
voorwerp : Partnerschap Regionale landschappen, opstarten van een landschapsproject (in
het kader van het Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij
decreet van 8 december 2000, van 21 december 2001 en van 19 juli 2002)
ontvanger
betaler
voorwaarde

Particulieren, verenigingen en gemeenten
Vlaams Gewest
Zie onder

Landschapsanimatoren van de Regionale Landschappen treden bemiddelend en faciliterend
op ten aanzien van de lokale overheden en particulieren in de regio om de verschillende
mogelijkheden inzake beheersoverkomsten en andere subsidiëringen in het buitengebied
beter te benutten. Daarnaast bestaat hun taak erin om landschapsprojecten op te starten.
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Voor het onderhoud, herstel en aanleg van kleine landschapelementen kan de
landschapsanimator landschapsprojecten opstarten en beroep doen op de
Landschapsteams. Bij het uitvoeren van de werken wordt prioriteit gegeven aan de meest
waardevolle landschappen, meer bepaald de beschermde landschappen en de
ankerplaatsen.
De bijdrage van het Vlaamse Gewest, Afdeling Monumenten en Landschappen, bedraagt
maximaal 80%. De eindbegunstigde betaalt 10% en neemt de verplichting op zich om op
sommige tijdstippen zijn terrein open te stellen. Het overige gedeelte van de kosten is voor
rekening van het Regionaal Landschap, dat daartoe de nodige middelen verwerft.

5.2

Instrument Landinrichting en Natuurinrichting

De inrichtingsinstrumenten van Landinrichting en Natuurinrichting werden bij de maatregelen
niet aangehaald als mogelijke optie voor realisatie op het terrein. Nochtans kunnen meerdere
van de voorgestelde maatregelen eenvoudig via deze instrumenten gerealiseerd worden.
Landinrichting tracht echter de gebiedsopties zo veel mogelijk te concretiseren via het
bestaande instrumentarium van de verschillende sectorale wetgevingen, waarbij
Landinrichting enkel een overlegkader biedt zijn om tot geïntegreerde oplossingen te komen.
Landinrichting kan daarnaast ook gebruik maken van specifieke inrichtingssubsidies,
wanneer deze inrichtingen stimulerend werken voor het gebied of bijzonder in functie van
samenwerking tussen sectoren staan. Het moet hier projecten betreffen die een brede
meerwaarde creëren in een gebied. Vanuit die optiek kan in Groenhove een
inrichtingsproject opgestart worden, waarbij Stad Torhout, private boseigenaars,
landbouwers en provincie West-Vlaanderen (voor wat betreft de Regenbeek) samen streven
tot een geïntegreerde uitvoering van de maatregelen inzake recreatie en natuur. Groenhove
heeft als groenpool en recreatiepool immers een groot belang voor Torhout en het
inrichtingsproject is hierbij een belangrijke stimulans voor een goede gebiedsfunctionering.
Veel maatregelen hebben betrekking op private terreinen, waar het moeilijk is om de
eigenaar te stimuleren om acties te ondernemen die voor zichzelf geen echte meerwaarde
hebben. Indien alle eigenaars dezelfde actie ondernemen, is er wel een merkelijke
meerwaarde voor zowel de eigenaars zelf en de recreant op visueel vlak als voor fauna en
flora die baat hebben bij biotoopverbetering. Vooral in bossen waar de
eigendomsversnippering en de verstoring door onaangepast beheer van de kleine private
bospercelen groot is, kan een sterk, sturend en stimulerend mechanisme als Landinrichting
een waardevolle bijdrage leveren aan de gebiedswerking. Tot slot kan Landinrichting ook
uitvoering geven aan de bosuitbreidingsdoelstelling die de Vlaamse overheid zich heeft
opgelegd.
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Bij natuurinrichting is de hoofddoelstelling het gebied zo goed mogelijk inrichten met het oog
op het behoud, het herstel of de ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu. Het is
een krachtig instrument, omdat het kan beschikken over krachtige maatregelen zoals
kavelruil, bedrijfsverplaatsing, uitvoeren van werken op gronden van derden en recht van
voorkoop. In het kader van een inrichting met betrekking tot bos kan natuurinrichting ingezet
worden. Belangrijke voorwaarde is dan wel dat erkend wordt dat het specifieke bos een
belangrijke actuele natuurwaarde heeft of goede potenties bevat om deze in de toekomst te
kunnen verkrijgen. In Groenhovebos is dit absoluut het geval. De tweede pijler van de
conceptinrichting van Groenhove is echter recreatie. De voorgestelde maatregelen met
betrekking tot recreatie gaan soms verder dan wat binnen een natuurinrichting past. De
uitbouw van natuureducatieve voorzieningen is wel één van de decretaal vastgelegde
maatregelen mogelijk binnen natuurinrichting. Ook zonering van recreatie en natuur is
mogelijk in het kader van een natuurinrichting. Gezien het maatschappelijk belang van
Groenhove behoort een natuurinrichting hier ook tot de mogelijkheden.

5.3

Evaluatie en voorstellen ter optimalisatie van het juridisch kader

De vorige paragraaf toont een aantal mogelijkheden voor subsidiekanalen en wetgevingen
die ter beschikking staan om maatregelen met betrekking tot bos te realiseren. Bij een groot
aantal van de maatregelen wordt de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente als
belangrijk instrument gezien. Hierbij geldt wel de randvoorwaarde dat de gemeente zich
hiertoe engageert. Torhout in het bijzonder heeft zich geëngageerd op niveau 1.
Een groot nadeel is echter dat vele bossen privaat eigendom en sterk versnipperd zijn,
waardoor de werking van sommige instrumenten bemoeilijkt wordt. Een
eigendomsoverschrijdende aanpak van de problemen is noodzakelijk, hoewel men daarbij
afhankelijk is van de goedwil van de eigenaars. Indien ze niet overtuigd kunnen worden mee
te stappen in de maatregel, is men gedwongen van het oorspronkelijke plan af te zien of het
private terrein aan te kopen om toch de maatregel te kunnen realiseren. Dit laatste brengt
hoge kosten met zich mee en creëert een toestand waarbij de boseigenaar niet
geresponsabiliseerd wordt voor de maatschappelijke en ecologische aspecten van bos.
5.3.1

Bosgroepen

Initiatieven om de boseigenaar meer bij de globale bosfunctionering te betrekken bestaan
reeds maar zitten nog in volle ontwikkelingsfase. De bosgroepen spelen hier een belangrijke
rol. Landinrichting moet zich ten volle bewust zijn van de kracht van de bosgroep en deze als
een volwaardige partner zien die de schakel vormt tussen de boseigenaar en de overheid.
Een partnerschap tussen bosgroep en Landinrichting om opties voor bos te communiceren
en te realiseren is mogelijk, waarbij zowel de bosgroep, de boseigenaars en de
Landinrichting financiële middelen moeten inbrengen. Een goede juridische verankering van
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de verantwoordelijkheden van de Landinrichting met betrekking tot bos is hierbij
noodzakelijk.
5.3.2

Realisatie van de bosuitbreiding

Bosuitbreiding wordt binnen het Vlaamse beleid als een belangrijke doelstelling beschouwd.
Bos en Groen werkt actief aan deze doelstelling, maar wordt geconfronteerd met een klein
aanbod van gronden waarop deze bosuitbreiding gerealiseerd kan worden. Het ontbreekt
Bos en Groen hierbij aan een functionerende ‘toolkit’, waarin instrumenten zitten zoals
kavelruil, recht van voorkoop, landbank en mogelijk ook onteigening, die de inrichting van het
buitengebied met betrekking tot bos kunnen vergemakkelijken. De VLM beschikt met de
inrichtingsinstrumenten Landinrichting, Natuurinrichting en Ruilverkaveling over een
uitgebreide expertise die ook kan gebruikt worden om de bosuitbreidingsdoelstelling te
verwezenlijken. Hoewel Landinrichting het minst krachtige instrument van het trio is, past de
bosuitbreiding het beste binnen dit kader. Bos heeft immers een multifunctioneel karakter dat
in de sectoroverschrijdende aanpak van Landinrichting tot zijn volle recht kan komen. Het
inzetten van een instrument zoals een landbank zou als een grote stap voorwaarts
betekenen in het streven naar bosuitbreiding. Ook Natuurinrichting kan binnen de
bosuitbreiding een verantwoordelijkheid dragen, hoewel daar het hoofdaccent wel ligt op
natuur zelf. Voor bosuitbreidingen met hoofdfunctie natuur is Natuurinrichting wel een goed
instrument. Een overeenkomst tussen Bos en Groen en de VLM, waarbij de VLM zijn
instrumenten inzet als ondersteuning voor de beleidsuitvoering, is gewenst. Deze
bosuitbreidingsopdracht kan best decretaal bij het takenpakket van de VLM gevoegd
worden.
5.3.3

Bosdecreet

Het bosdecreet bevat enkele artikels waaraan tot nu toe nog geen uitvoering gegeven
werden. Enkele uitvoeringsbesluiten zijn evenwel in voorbereiding. Er moet gestreefd worden
naar een volledige omzetting van de bepalingen van het bosdecreet in uitvoeringsbesluiten,
zodat dit decreet aan volle capaciteit uitvoering kan geven aan het bosbeleid. Dit is
noodzakelijk in de optiek dat Landinrichting optimaal tracht gebruik te maken van de
bestaande wetgeving. Voorbeelden van deze artikelen uit het bosdecreet zijn de
maatregelen die de ontwikkeling van de natuur in het bos als doel hebben (art 19bis) en
subsidies voor aankoop en huur van bossen of gronden voor bosaanleg voor openbare
besturen en openbare instellingen (art. 13).
Veel van de maatregelen met betrekking tot het verhogen van de natuurwaarde voorzien
kleinschalige openingen in het kronendak door kappingen (open plekkenbeheer, intern
bosrandenbeheer). Een probleem hierbij is dat het bosdecreet stelt dat elke ontbossing
(zonder hierbij expliciet een mininumgrootte te vermelden) verboden is, tenzij een individuele
ontheffing toegekend wordt door de minister bevoegd voor het natuurbehoud. Bos en Groen
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hanteert 0,5 ha als officieuze minimumgrens om over ontbossing te spreken. Hoewel deze
problematiek verder gaat dan wat voor Landinrichting noodzakelijk is, heeft dit toch zware
implicaties voor het realiseren van de gebiedsopties met betrekking tot bos. Een juridisch
duidelijke definitie voor ontbossing en open plekken binnen de bossfeer en wat de
consequenties hiervan zijn voor ontheffing en compensatie moet opgenomen worden in het
Bosdecreet.
5.3.4

Beheerovereenkomsten

Voor de beheerovereenkomsten in kader van het natuurdecreet kunnen gemeenten en
provincies in het kader van hun natuur- en milieubeleid een protocol sluiten met de VLM om
subsidies toe te kennen aan beheerovereenkomsten gesloten op hun grondgebied. Deze
subsidies bedragen maximaal 30% van de basisvergoeding.
Gemeenten en provincies kunnen dus beheerovereenkomsten sluiten met grondeigenaars
volgens een zelf samengesteld pakket maatregelen in het kader van hun natuur- en
milieubeleid. Een betere centralisatie van alle maatregelen dringt zich op, zonder te raken
aan de mogelijkheid van gemeenten om zelf prioriteiten te stellen en zelf financieel betrokken
te zijn bij beheerovereenkomsten op hun grondgebied.
Het is aangewezen om alle maatregelen, genomen op verschillende beleidsniveaus eens op
te lijsten en zo tot een meer volledig en beter aanbod te komen van pakketten
beheerovereenkomsten, dat kan aangeboden worden door de VLM.
Bosranden
Aan de hand van het huidige instrumentarium kunnen privé-eigenaars van bossen nauwelijks
aangespoord worden tot de aanleg van een bosrand en de zorg ervan. Hetzelfde geldt voor
de soortenkeuze en bestandsomvorming. Actueel kunnen deze aspecten slechts in geringe
mate gestuurd worden via de opmaak van bosbeheersplannen. De realiteit leert echter dat
de verplichting tot opmaak van een bosbeheersplan voor alle bossen groter dan 5ha, zoals
opgelegd door het Bosdecreet, niet enkel voor privé-eigenaars, maar zelfs voor de meeste
domeinbossen dode letter blijft.

Een bijkomend pakket beheerovereenkomsten ‘bosrandbeheer’ zou moeten aangeboden
worden door de VLM. Dit kaders zeker binnen de Europese Plattelandsverordering
EV1257/99 art 22, tweede lid, punt 3, waarin vermeld wordt dat steun verleend kan worden
voor de instandhouding van milieuvormen met een grote natuurwaarde waar landbouw wordt
beoefend en die worden bedreigd. Het raakvlak tussen het kwetsbare bos en landbouw valt
hier alleszins onder.
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Andere opmerkingen in verband met beheerovereenkomsten
§

Beheerovereenkomsten steunen op vrijwillige participatie, de realisatie van een
hagennetwerk is afhankelijk van de bereidwilligheid tot medewerking van de
landbouwers. Er zullen altijd boeren zijn die niet te vinden zijn voor dergelijke
overeenkomst, wat de realisatie van aaneengesloten lijnvormige elementen bemoeilijkt.

§

Beheerovereenkomsten die niet worden nageleefd, worden stopgezet. Controle op het
naleven van de code van goede natuurpraktijk en andere voorwaarden verbonden aan
de beheerovereenkomsten is noodzakelijk.

§

Elke landbouwer die een landbouwbedrijf uitbaat en aangifteplichtig is bij de Mestbank,
komt in aanmerking om een beheerovereenkomst met de VLM aan te gaan. Hobbyboeren behoren niet tot deze categorie. Gemeenten kunnen hier bijspringen en subsidies
verlenen in het kader van het gemeentelijk natuur- en milieubeleid, of gemeentelijk
erosiebestrijdingsplan.

§

In het kader van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan is het ook mogelijk om subsidies
te verlenen voor erosieremmende teelttechnische maatregelen, bv. contourploegen.
Indien deze subsidies voordeliger zijn dan de subsidies verbonden aan het onderhoud
van houtkanten en kleine landschapselementen, bestaat het gevaar dat de belangstelling
voor laatstgenoemde beheerovereenkomsten gering is. Teelttechnische, ecologische en
landschappelijke erosiebestrijdende inrichtingen zouden op gelijke schaal moeten
worden vergoed, of in sommige gevallen zelfs verplicht gekoppeld worden. Een
voortdurende schaalvergroting van de landbouwpercelen, met verlies aan kleine
landschapselementen (graften, hagen,..) mag in geen geval steun ondervinden onder
vorm van subsidies voor teelttechnische erosiebestrijdingstechnieken. Het voorkomen
van een wildgroei van subsidies is dus zeer belangrijk (zie ook § 5.3.4).
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6 Evaluatie

In Deel I en Deel II van deze onderzoeksopdracht werd een algemeen geldende methodiek
ontwikkeld voor de opmaak van een wetenschappelijk onderbouwde profilering van het
thema bos in landinrichtingsprojecten.
In het voorliggende rapport (deel III van de studie) werd deze methodiek getoetst aan een
concreet conceptinrichtingsproject om te evalueren in hoeverre de algemene methodiek erin
slaagt op een wetenschappelijk onderbouwde wijze accurate ‘zoekzones’ aan te wijzen voor
verdere planvorming en in hoeverre een verfijning van de algemene methodiek dan mogelijk
is.
Bij de opmaak van een Themavisie Bos op het niveau van een landinrichting en ook op
kleinere schaal, bleek al snel dat de onderbouwing van de methodiek zeer sterk afhankelijk
is van de mate waarin reeds onderzoek gebeurde naar de verschillende bosfuncties.
Voor een meer volledige en diepgaande uitwerking van de methodiek is meer onderzoek
nodig voor volgende aspecten van de functies van bos:
§

§

§

§

De geluidsbufferende functie van bos. Het geluidsbufferende effect van bos wordt niet
door iedereen onderschreven. Indien de methodiek bosbuffers voor geluidsdemping
langsheen bv. autosnelwegen zou combineren met de filterende werking van bos voor
wat betreft de uitstoot van stof, roet en zware metalen door het verkeer, kan de
wetenschappelijke onderbouwing voor dergelijke bosbuffers versterkt worden. Verder
onderzoek omtrent deze functie van bomen en bos is noodzakelijk.
Ook op het vlak van de bescherming van het oppervlaktewater (kwaliteit en kwantiteit) is
de methodiek vatbaar voor verbeteringen. Deze functies van bos zouden per
stroombekken moeten bestudeerd worden, met eraan gekoppeld een volledig
simulatiemodel van erosiebestrijdingsmaatregelen aan de hand van het RUSLE-model.
De analyse in de methodiek die zoekzones aanduidt waar bosbouweconomische
potenties aanwezig zijn, kan verder verfijnd worden als meer precieze data beschikbaar
zijn inzake aanwas, prijzen van de betrokken boomsoorten.
Ook de connectiviteitsanalyse in de Themavisie is sterk afhankelijk van de precisie van
de basisdata zoals de BWK. Bijkomend onderzoek in verband met de habitatgeschiktheid
voor fauna draagt eveneens bij tot een nauwkeurigere aanduiding van eventuele
migratieknelpunten.

De methodiek duidt slechts bij benadering zones aan voor de versterking van de sociaaleducatieve functie van bos. De eigenschappen en bijzonderheden van deze functie zijn van
die aard dat enkel een uitgebreide, afzonderlijke studie op kleinere schaal tot een zinvolle
verfijning leidt.
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De landschappelijke functie van bos werd niet als dusdanig opgenomen in de methodiek. Het
bleek zeer omstreden om tot een methodiek te komen die zoekzones aanduidt waar bos een
landschappelijke functie heeft, of waar bos zou moeten bijkomen om een meer waardevol
landschap te bekomen. In het eerste geval zou bos kunnen beschouwd worden als een doel
op zich. In het tweede geval wordt bos aangewend als middel in functie van een mooier
landschap. Dit tweede aspect is gedeeltelijk opgevangen door de visibiliteitsstudie, bij de
milieubeschermende functie van bos.
Bij gebrek aan een duidelijke definitie van de landschappelijke functie van bos, werd in de
coördinatiegroep besloten deze functie van bos buiten beschouwing te laten, en de
landschappelijke overwegingen over te laten aan de sectorvisie Landschap van het
landinrichtingsproject.
Biomassateelt, onder vorm van beplantingen van landbouwpercelen met snelgroeiende
boomsoorten, werd niet uitgebreid behandeld in de methodiek. Dit wordt immers niet als
bosbouw, maar wel als landbouw beschouwd. De bossector kan hier wel informatie en
kennis aandragen in verband met de groei van houtachtige gewassen als wilg en populier.
In de conceptinrichting ‘Hogenbos-Bertembos’ wordt wel aangehaald dat groene energie
afkomstig van de verwerking van biomassa een nuttig bijproduct kan zijn van de aanleg en
het beheer van kleine landschapselementen en het reguliere bosbeheer (dunningshout). De
productie van biomassa is geen doel op zich. De productie van groene stroom uit biomassa
kan beschouwd worden als een hefboom om tot een permanente en goed gestructureerde
onderhoudscyclus van de kleine landschapelementen in het gebied te komen.
Bij de uitwerking van de conceptinrichtingsplannen, zowel in de Brugse Veldzone als op het
Brabants Plateau, is gebleken dat de ontwikkelde methodiek in Deel II van de rapporten
zeker voldoet voor de aanduiding van zoekzones waar zich uitzonderlijke potenties situeren
of waar een versterking van een bepaalde bosfunctie noodzakelijk is op het niveau van een
landinrichtingsproject.
Bij een diepere studie van de conceptinrichtingsgebieden werden nergens knelpunten of
potenties aangeduid van die aard dat ze eigenlijk bij het doorlopen van de grootschalige
methodiek hadden moeten gedetecteerd zijn.
De verfijningen van de methodiek op het vlak van de verschillende functies van bos zijn
steeds gerelateerd aan het kleinere schaalniveau, en bijgevolg aan het grotere aanbod
gebiedsdekkende informatie. Op kleinere schaal is het mogelijk de functies van bos verder in
detail uit te werken, en bovendien kan deze uitwerking zich baseren en steunen op meer
gebiedsspecifieke informatie.
De methodiek werd enkel verfijnd voor een aantal functies van bos, of zelfs maar voor een
aantal aspecten ervan. Zo werden een aantal aspecten van de sociaal-educatieve en de
ecologische functie van bos verder uitgediept voor de conceptinrichting ‘Groenhove’ in de
Brugse Veldzone, terwijl enkele aspecten van de milieubeschermende functie en andere
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aspecten van de ecologische functie werden verfijnd aan de hand van de conceptinrichting
‘Hogenbos-Bertembos’ op het Brabants Plateau.
Het is belangrijk te onderstrepen dat voornoemde aspecten van bosfuncties specifiek voor
de respectievelijke conceptinrichtingen werden uitgewerkt. Deze verfijningen van de
methodiek lenen zich niet voor een simpele translatie naar een andere conceptinrichting. De
twee conceptinrichtingen kunnen dus wel ideeën aanreiken voor de uitwerking van een visie
voor een willekeurig ander inrichtingsplan, maar ze mogen zeker niet als absolute en
volledige uitwerkingen van de deelfunctie beschouwd worden, toepasbaar voor gelijk welk
inrichtingsproject.
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Bijlage 2. Indicatieve soortenlijst van typische oud bosplanten

Deze lijst werd overgenomen uit Honnay et al. (1998).
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Acer campestre L.
Allium ursinum L.
Arum maculatum L.
Blechnum spicant (L.) Roth

Spaanse aak
Daslook
Gevlekte aronskelk
Dubbelloof

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Campanula trachelium L.
Carex pallescens L.
Carex pendula Huds.
Carex pilulifera L.
Carex strigosa Huds.
Carex sylvatica Huds.
Chaerophyllum temulum L.

Boskortsteel
Struikhei
Ruig klokje
Bleke zegge
Hangende zegge
Pilzegge
Slanke zegge
Boszegge
Dolle kervel

Chrysosplenium oppositifolium L.
Circaea lutetiana L.
Convallaria majalis L.
Cornus sanguinea L.
Cytisus scoparius (L.) Link f. scoparius
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Epilobium montanum L.

Paarbladig goudveil
Groot heksenkruid
Lelietje-van-dalen
Rode kornoelje
Brem
Ruwe smele
Bochtige smele
Bergbasterdwederik

Equisetum sylvaticum L.
Equisetum telmateia Ehrh.
Fragaria vesca L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium saxatile L.
Hieracium lachenalii C.C. Gmel.
Hieracium murorum L.
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.
Hypericum hirsutum L.

Bospaardestaart
Reuzenpaardestaart
Bosaardbei
Lievevrouwbedstro
Liggend walstro
Dicht havikskruid
Muurhavikskruid
Wilde hyacint
Ruig hertshooi

Hypericum pulchrum L.
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum (Pers.) Hayek
Lathyrus sylvestris L.
Lonicera periclymenum L.
Luzula pilosa (L.) Willd.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin
Lysimachia nemorum L.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
Melampyrum pratense L.

Fraai hertshooi
Gele dovenetel
Boslathyrus
Wilde kamperfoelie
Ruige veldbies
Grote veldbies
Boswederik
Dalkruid
Hengel

Melica uniflora Retz.
Mercurialis perennis L.
Mespilus germanica L.
Milium effusum L.

Eenbloemig parelgras
Bosbingelkruid
Mispel
Bosgierstgras
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Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus
Osmunda regalis L.
Oxalis acetosella L.
Paris quadrifolia L.
Picris echioides L.
Picris hieracioides L.
Poa nemoralis L.
Polygonatum multiflorum (L.) All.

Wilde narcis
Koningsvaren
Witte klaverzuring
Eenbes
Dubbelkelk
Echt bitterkruid
Schaduwgras
Gewone salomonszegel

Potentilla sterilis (L.) Garcke
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pulmonaria officinalis L.
Rosa arvensis Huds.
Sanicula europaea L.
Senecio ovatus (Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd.
Solidago virgaurea L.
Stellaria alsine Grimm
Stellaria nemorum L. subsp. nemorum

Aardbeiganzerik
Adelaarsvaren
Gevlekt longkruid
Bosroos
Heelkruid
Schaduwkruiskruid
Echte guldenroede
Moerasmuur
Bosmuur

Succisa pratensis Moench
Tamus communis L.
Teucrium scorodonia L.
Vaccinium myrtillus L.
Veronica montana L.
Vinca minor L.
Viola riviniana Reichenb.

Blauwe knoop
Spekwortel
Valse salie
Blauwe bosbes
Bosereprijs
Kleine maagdenpalm
Bleeksporig bosviooltje
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