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1 INLEIDING
1.1 Statuut
Op 1 december 2003 werd bij Ministerieel Besluit een deel van het boscomplex Bulskampveld als bosreservaat
erkend. In Bijlage 1 is het besluit van de erkenning en de afbakening van het bosreservaat gevoegd.
Het bosreservaat heeft een oppervlakte van 51ha 34a 25ca (MB 01/12/2003).

1.2 Aanleiding
In overeenstemming met art. 25 van het Bosdecreet dat bepaalt: ‘voor elk bosreservaat dient een beheerplan of een
nieuw beheerplan te worden opgesteld binnen een periode van drie jaar, die aanvangt op de datum van het besluit tot
erkenning’ werd ESHER bvba door AMINAL, Afdeling Bos & Groen -momenteel Agentschap voor Natuur en
Bos- (Overeenkomst Nr. BHP/BRV Limburg, Vlaams Brabant & West-Vlaanderen/B&G/12/2004 – 15 oktober 2005)
aangeduid om het beheerplan voor het bosreservaat Bulskampveld op te stellen.
De verwerking van de inventarisatiegegevens gebeurde met macroʹs die aan het Laboratorium voor Bos,
Natuur en Landschap van de K.U. Leuven werden ontwikkeld.
Dit beheerplan volgt de inhoudstafel opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de bosreservaten (BS
27/05/1993).

Het beheerplan wordt opgesteld voor een periode van 20 jaar (2008 – 2027).

Luchtfoto van Aanwijsputten en omgeving (Dochy O., 2005)
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2 IDENTIFICATIE
2.1 Eigendomsstatuut en identiteit
Het bosreservaat Bulskampveld is gelegen in het vrij groot en compact boscomplex ‘Bulskampveld’ van
ongeveer 300 ha. De totale oppervlakte van het bosreservaat bedraagt 51,3 ha waarvan 22,7 ha in eigendom is
van de Provincie West-Vlaanderen en 28,6 ha in eigendom van het Vlaams gewest. Zie voor de
eigendomsverdeling Kaart 2.1. In het deel eigendom van het Vlaams gewest liggen de Aanwijsputten (of ook
‘Eendenputten’ genoemd).
Het beheer van het bosreservaat valt onder het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Houtvesterij Brugge en
de Provincie West-Vlaanderen (zie ook § 2.4).

2.2 Kadastraal overzicht
Het bosreservaat is gelegen op het volgende kadastrale plan: Beernem 1e afdeling, sectie E.
De kadastrale percelen en hun oppervlakte zijn vermeld in Tabel 1.
Het kadastraal plan is weergegeven op Kaart 2.1.
De kadastrale legger is weergegeven in Bijlage 3.
Perceelnummer

Bestandsnummer

Oppervlakte (m²)

Terreintype

Eigendom Provincie West-Vlaanderen

ESHER

51g

33a

5.525

bos

51h

33a

3.930

bos

52g

33a

685

bos

55c

-

1.600

weg

56e

-

4.785

weg

58h

35a

deel (4.426)

bos

59e

35a

deel (5.953)

bos

60

35a

7.055

bos

61

35a

6.625

bos

62

37a

13.480

bos

62/2

-

2.120

weg

62/3

36a

deel (11.750)

bos

63

39a

14.710

bos

63/2

-

2.040

weg

63/3

38a

12.530

bos

64a

-

deel (8.265)

weg

70

-

5.625

weg

71

61a + 62a

28.570

bos

72b

59a + 60a

31.620

bos
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75g

deel 6a + deel 8a

8.140

bos

86b

79a

34.900

bos

87a

78a

27.924

bos

112b

deel 5b

2.660

bebouwd

Totaal Provincie West-Vlaanderen

227.265

Eigendom Vlaams Gewest
72a

10a + 11a + 11b

35.330

bos

73g

deel 9a

40.590

bos

73h

deel 9a

1.625

bos

75d

deel 8a

17.750

bos

75k

deel 8a + deel 12a + deel 12u

7.240

bos + vijvers

80a

deel 6a

10.605

bos

82

12u

10.995

vijvers

83

12u

13.915

vijvers

84e

13a+ 13b + 13c + 13u + 16a + 16b

85.138

bos

84f

deel 13b

320

bos

85a

14a

16.300

bos

86a

15a

21.930

bos

108g/3

5a

15.310

bos

108h/3

5a

2.400

bos

112c

deel 5b

6.720

bos

Totaal Vlaams Gewest

286.168

Tabel 1: kadastrale percelen en hun oppervlakte van het bosreservaat Bulskampveld

De totale oppervlakte van het bosreservaat bedraagt 51,3425 ha (MB 01/12/2003). Dit komt ongeveer overeen met
de oppervlakte bekomen door eigen planimetrie, namelijk 52,30 ha.
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2.3 Administratieve en geografische situering

Figuur 1: situering van het bosreservaat Bulskampveld (schaal 1/40.000 – NGI, 1994)

Het bosreservaat Bulskampveld bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Beernem en is op ongeveer
twee kilometer ten zuidwesten van het centrum van Beernem en op anderhalve kilometer ten zuiden van de
afrit 10 van de E40 gelegen. Beernem situeert zich zowat in het midden tussen Brugge en Aalter en behoort tot
het arrondissement Brugge in de provincie West-Vlaanderen.
Het deel van het bosreservaat in eigendom van het Vlaams Gewest valt onder de bevoegdheid van het
Agentschap voor Natuur en Bos, Houtvesterij Brugge:
o

Houtvester: ir. Danny Maddelein
Zandstraat 255, bus 3, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Tel.: 050/45.41.50 – Fax: 050/31.94.58

o

Boswachter: Frans Van Nevel
GSM: 0479/67.95.70
frans.vannevel@lne.vlaanderen.be

het deel in eigendom van het provinciebestuur van West-Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van:
o

Dienst MINAWA (Milieu, Natuur en Water)
Johan Mahieu
Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Tel.: 050/40.32.57 – Fax: 050/40.33.76
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Het bosreservaat is gelegen in de ecoregio van de cuesta’s en meer specifiek in het Zandig
Houtlandcuestadistrict dat in het noorden wordt begrensd door de dekzandrug van Maldegem-Stekene en
het Zuid-Brugse dallandschap.
Het bosreservaat wordt nagenoeg volledig omgeven door het overige deel van het Provinciaal domein
Lippensgoed-Bulskampveld (ten noorden en ten westen) en het domeinbos Lippensgoed-Bulskampveld (ten
zuiden) in eigendom van het Vlaams gewest. Enkel in het noordoosten is het studiegebied niet met bos

omgeven. Verder in de omgeving buiten dit boscomplex bevindt zich ten noordwesten het Kasteel
Bulskampveld en de Colpaertshoeve; en ten oosten bevindt zich het Psychiatrisch centrum Sint-Amandus.
Voor het Provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld werd in 2004 (Marichal et al.) een beheerplan
opgesteld (goedgekeurd op 17 feb. 2005).

2.4 Bestemming volgens gewestplan
Op Kaart 2.2 is de afbakening van het bosreservaat op het gewestplan weergegeven.
Het centrale deel en westelijk deel (23,5 ha) van het bosreservaat is op het gewestplan ingekleurd als
natuurgebied.
Volgens de omschrijving van het gewestplan zijn natuurgebieden: gebieden die bossen, wouden, venen, heiden, moerassen,
duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden of andere dergelijke gebieden omvatten. In deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden
gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf al ware het maar tijdelijk.

De rest van het bosreservaat is parkgebied.
Volgens de omschrijving van het gewestplan zijn parkgebieden: gebieden die in hun staat bewaard moeten worden of die bestemd
zijn om zodanig ingericht te worden dat ze hun sociale functie kunnen vervullen. Hierbij komen niet alleen gebieden met een specifieke
parkstructuur in aanmerking voor aanduiding als parkgebied; ook zones die in de toekomst moeten worden aangelegd als parkgebied
komen in aanmerking.

Zowel de bestemmingen in als rond het bosreservaat vormen geen belemmering om de functie als
bosreservaat ten volle te kunnen ontwikkelen.

2.5 Ligging in of nabij speciale beschermingszones
2.5.1

Beschermd landschap

Het bosreservaat Bulskampveld is niet gelegen in of nabij een beschermd landschap.

2.5.2

EU-Habitatrichtlijngebied

EU-Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie
aangeduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De
aanduiding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten. De
erkenning als EU-Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te
nemen om een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren.
Het bosreservaat situeert zich volledig binnen het 3.064 ha groot EU-Habitatrichtlijngebied BE2500004 ‘Bossen,
heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen, westelijk deel’ en meer specifiek in het deelgebied 6. Dit
deelgebied is 874 ha groot en omvat grote delen van het boscomplex Lippensgoed-Bulskampveld, de
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Vagevuurbossen, de Gulke Putten en de Vorte bossen.
De afbakening van het EU-Habitatrichtlijngebied is weergegeven op Kaart 2.3.
In het volledige EU-Habitatrichtlijngebied ‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen, westelijk
deel’ zijn 13 habitattypes, waarvan 2 prioritair, van Bijlage I van de EU-Habitatrichtlijn aanwezig. Het gaat om
de volgende 13 habitattypes (de habitattypes die in het bosreservaat zelf voorkomen, zijn in het vet en grijs aangeduid):
2330
3130

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of
Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocypertalia)

3150

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

4010

Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix

4030

Droge heide (alle subtypen)

6230*

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

6410

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

6430

Voedselrijke ruigten

6510

Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9120

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

9160

Eikenbossen van het Stellario-Carpinetum

9190

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten

91E0*

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

Tabel 2: habitattypes voorkomend in het habitatrichtlijngebied BE2500004

2.5.2.1

Habitats voorkomend in het bosreservaat Bulskampveld

Het overgrote deel van het bosreservaat Bulskampveld, namelijk de bosbestanden, behoren tot een weinig
ontwikkeld habitattype, namelijk 9120. In het deel van de Aanwijsputten bevinden zich echter heel wat
zeldzame habitattypes die momenteel al dan niet goed ontwikkeld zijn of fragmentair voorkomen. Zo zijn in
de vijvers het habitat 3130 aanwezig, op de randen 4010 samen met 6230 (prioritair habitat) en op de drogere
delen 4030 en 6510. In enkele dichtgegroeide putten komt het prioritair habitattype 91E0 (wilgenstruwelen en
fragmentarische elzenbosjes) voor. Gezien de bodemgesteldheid (droge, arme zandgronden) zal een deel van de

huidige bosbestanden evolueren naar habitattype 9190, dat momenteel maar fragmentarisch aanwezig is
binnen het bosreservaat en dan ook niet verder beschreven wordt.
In de zones waar geplagd werd, komt in kleine oppervlaktes het habitattype 7150 Slenken in veengronden met
vegetatie behorend tot het Rhynchosporion voor, dat weliswaar niet opgenomen is als habitattype voor het
habitatrichtlijngebied waartoe het studiegebied behoort.
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Habitats die voorkomen in het bosreservaat Bulskampveld (met beschrijving bedreigingen, beheer en
herstelmogelijkheden, naar Sterckx G. & Paelinckx D., 2003):

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande waters met Littorella-vegetatie
Voorkomen
Dit habitat komt matig (vijvers 1 en 7) tot slecht ontwikkeld voor in de vijvers van de Aanwijsputten.
Potentieel kan er beperkt op de randen van de vijvers bijkomend habitat gecreëerd worden (< 1 ha).
Bedreigingen
•
•

Een groot deel van deze vegetaties ging verloren door ontginning van heidevelden en verdroging.
Deze vegetaties zijn zeer gevoelig voor eutrofiëring en verzuring. Verzuring door atmosferische deposities leidt tot soortenarme vegetaties met veenmossen, Knolrus of Veelstengelige waterbies. Bij eutrofiëring worden de voedselarme vegetaties verdrongen door Pitrus- of Rietvegetaties met soorten als Moerasstruisgras, Waternavel of Grote wederik.

Regulier beheer
Bij een goede waterkwaliteit bestaat het beheer voornamelijk uit maatregelen die de natuurlijke dynamiek van het water bevorderen
en die een voldoende hoog waterpeil garanderen.
Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel is mogelijk door het schonen en uitbaggeren van ondiep water waar in het verleden Littorelleta-begroeiingen voorkwamen.
Het betreft geëutrofieerde venranden met Pitrus- en rietvegetaties of door Knolrus en veenmossen gedomineerde vegetaties. Bij het
open maken van verlande plassen moet men erop toezien dat er zachte hellingen aangelegd worden. Het succes van de
herstelmaatregelen hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid van bronpopulaties en subtiele verschillen in
standplaatsfactoren. Indien de venrand bebost is, kan door ontbossing de waterontrekking tegengegaan worden en kan zo eveneens
de belangrijke inwerking van de wind terug toegelaten worden.

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Voorkomen
Het voorkomen van dit habitat in het studiegebied is beperkt (< 1 ha) tot de Aanwijsputten zelf en dit op
de paden in het centrale deel van de Aanwijsputten.
Potentieel kan er in het bosreservaat met het huidig waterpeil maar beperkt (< 2 ha) natte heide
ontwikkeld worden.
Bedreigingen
•

Veel vochtige heidevegetaties zijn geëvolueerd naar soortenarme graslanden gedomineerd door Pijpenstrootje. Eutrofiëring en

•

Bij achterstallig beheer of verlaging van de grondwatertafel treedt een verbossing op naar eiken-berkenbos of struweelvorming

verzuring door atmosferische deposities en verdroging door grondwaterdaling zijn de belangrijkste oorzaken.
met Gagel.
•

Natte heide is zeer kwetsbaar voor betreding.

Regulier beheer
Bij een permanent hoge grondwatertafel is er nagenoeg geen beheer nodig omdat de successie bijzonder langzaam verloopt. Om de
effecten van atmosferische deposities en verbossing tegen te gaan, is een intensiever beheer nodig onder de vorm van plaggen,
maaien of extensieve begrazing.
Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel van verzuurde heidebodems is mogelijk door maaien of diep plaggen van vergraste heidevegetaties in combinatie met
hydrologische maatregelen. Hierbij dient zwak gebufferd grondwater aanwezig te zijn dat tot in de wortelzone kan doordringen.

4030 Droge Europese heide
Voorkomen
Droge heide komt in het bosreservaat maar fragmentarisch (< 1 ha) meer voor. Zo enkele kleine stroken
op de paden langs de vijvers, in de zuidrand van bestand 9a en in een open plek in bestand 60a.
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Potentieel zijn er binnen het studiegebied verschillende hectaren waar droge heide hersteld kan worden.
Bedreigingen
•

Zonder actief beheer evolueert heide via spontane successie naar eiken-berkenbos.

•

Eutrofiëring en verzuring leiden tot achteruitgang van de structuur en soortenrijkdom. Bij hoge atmosferische stikstofdeposities
en accumulatie van stikstof in de bodem treedt, na het openvallen van het vegetatiedek, vergrassing van de heide op.

Regulier beheer
Een actief cyclisch beheer is noodzakelijk om spontane verbossing tegen te gaan. De plaatselijke omstandigheden en het gewenste
streefbeeld bepalen de keuze voor maaien, begrazen, branden of plaggen. Een kleinschalig heidebeheer bevordert doorgaans het
behoud of herstel van een grote soortenrijkdom.
Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel is mogelijk bij vermindering van atmosferische deposities en luchtvervuiling en door areaaluitbreiding en het verbinden.

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (Nardus graslanden)
Voorkomen
Komt beperkt (< 1 ha) voor in het bosreservaat zoals in de strook van de waterleiding.
Potentieel (o.a. afhankelijk van de zaadbank) zijn er binnen het bosreservaat verschillende hectaren waar dit
prioritair type hersteld kan worden.
Bedreigingen
•

Bij te intensieve betreding of begrazing ontstaan soortenarme Borstelgrasbegroeiingen;

•

Verdroging en/of eutrofiëring leiden tot vergrassing met Bochtige smele in droge milieus of met Pitrus of Pijpestrootje en Ge-

•

De meeste relicten worden bedreigd door verbossing en verstruweling;

•

Kritische kensoorten verdwijnen bij verzuring van het grondwater in de wortelzone.

streepte witbol in vochtige omstandigheden;

Regulier beheer
Bij een niets-doenbeheer aangevuld met onregelmatige begrazing en extensieve betreding kunnen marginale vormen van heischraal
grasland fragmentarisch standhouden. Maaien is de meest aangewezen beheersvorm, eventueel in combinatie met nabegrazing en
bescherming tegen intensieve betreding is nodig.
Herstel- en ontwikkelingskansen
In vergraste vegetaties is herstel van de soortenrijkdom mogelijk door een intensivering van het beheer (bv. kleinschalig plaggen,
maaien en nabeweiden, …). Herstel uit beboste of verboste percelen is mogelijk via plaggen indien er nog een zaadvoorraad in de
bodem aanwezig is. Zaden van zeggensoorten en dwergstruiken kunnen het enkele tientallen jaren in de zaadbank uithouden, wat
voor vele kruiden minder het geval is. Voor herstel van deze laatste soorten is de aanwezigheid van zaadbronnen in de omgeving
belangrijk. In de aanvangsperiode is vaak een intensiever beheer nodig om woekering van Adelaarsvaren of Amerikaanse vogelkers
tegen te gaan.

9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
Voorkomen
Dit habitattype beslaat het grootste deel van het bosreservaat, maar is gezien de nog vrij jonge leeftijd
van de bosbestanden nog vrij matig ontwikkeld. Kenmerkende soorten van deze droge variant zijn maar
beperkt aanwezig, namelijk Adelaarsvaren en Wilde kamperfoelie en wordt de kruidlaag vooral
gedomineerd door bramen. Met uitzondering van het Aanwijsputten valt het volledig bosreservaat
onder dit –momenteel slecht ontwikkeld- habitattype.
Bedreigingen
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Dit bostype is extreem gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities en voor inspoeling van nutriënten
van hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers.
Overwoekering van de struiklaag door Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje, Rododendron.
Bodemerosie en/of bodemcompactie door intensieve recreatie of exploitatie (vooral Gierstgras-Beukenbos).
Aanplanten van exoten (naaldhout, Amerikaanse eik enz.) of monotone jonge beukenaanplantingen.
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Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplant en overexploitatie leiden tot habitatdegradatie met
weinig oude bomen en dood hout en een zwakke structuurontwikkeling.
Versnippering.
Een te hoge wildstand (Ree) bemoeilijkt natuurlijke verjonging.

Regulier beheer
Dit habitattype komt in aanmerking voor verschillende bosbeheervormen.
Een klassiek hooghoutbeheer, dat aan de voorwaarden van een duurzaam multifunctioneel bosbeheer voldoet, en dat rekening
houdt met de natuurlijke karakteristieken en vereisten van het bostype, kan verenigbaar zijn met het behoud en de ontwikkeling van
het habitattype. In een aantal specifieke situaties (rijke uitgangssituatie, kwetsbare zones, belangrijke potenties) is evenwel een
aangepast beheer dat zich volledig toespitst op de aanwezige specifieke natuurwaarden wenselijk of zelfs noodzakelijk om
kwalitatief duurzaam behoud en ontwikkeling te garanderen. Specifieke beheermaatregelen omvatten o.a. zoom- en mantelbeheer,
open-plekken-beheer, exotenbestrijding, vrijstellen van soorten die onderdrukt worden door een dicht beukenscherm en maximaal
behoud van dikke bomen en dood hout.
Andere mogelijke bosbeheervormen in dit habitattype zijn nietsdoen-beheer, middelhout- of hakhoutbeheer. Bij deze laatste vorm
verdwijnt Beuk uit de boomlaag, wat het niet toepasbaar maakt in het Milio-Fagetum. Dit type is omwille van zijn hoge
gevoeligheid voor degradatie, weinig tot ongeschikt voor bosbegrazing (enkel seizoensbegrazing bij sterke verbraming, of zeer
extensieve begrazing van zeer grote terreinen, waarbij ook open terrein mee is ingerasterd).
Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel en ontwikkeling van waardevolle bostypen vereisen het verminderen van de atmosferische depositie en luchtvervuiling en
het instellen van bufferzones rondom het bos. Herstel van een meer natuurlijk bostype is mogelijk door natuurlijke successie of
actieve omvorming van exoten- en monotone dichte beukenaanplanten naar bossen met een meer natuurlijke structuur en
samenstelling, met bijzondere aandacht voor dikke bomen en dood hout. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers (en in sommige
gevallen ook Amerikaanse eik, Amerikaans krentenboompje, Rododendron e.a. exoten) is een basisvereiste om een succesvolle
omvorming te realiseren of spontane successie kans op succes te geven. Tevens is het herstel en de ontwikkeling van een voldoende
grote, aaneengesloten bosoppervlakte wenselijk, door bosuitbreiding of verbinding van bestaande bossen.

91 E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-Glutinoso-incanae) – prioritair habitat
Voorkomen
Dit type komt in het bosreservaat beperkt (< 1 ha) voor in de Aanwijsputten met opslag van wilgen en
Zwarte els in de ondiepere zones van de vijvers. Potentieel zijn er maar beperkte mogelijkheden om dit
habitattype uit te breiden.
Bedreigingen
•

Verdroging door waterwinning, inpoldering, drainage of ontwatering, watervervuiling, aanrijking en verstoring van de bodem
met verruiging tot gevolg;

•

Beperkt voorkomen in Vlaanderen door ontbossen en beperken van de rivierdynamiek met versnippering tot gevolg;

•

Verlies aan soortenrijkdom door versnippering;

•

Gevoelig voor intense recreatie maar voor doorsnee-recreant weinig interessant;

•

Grootschalige en/of intensieve inplanting en exploitatie van populier met grondbewerking, grootschalige kappingen, drainage
en heraanplanten waardoor verdroging, erosie, verdichting en verstoring van de bodem optreedt. Deze homogenisering leidt
tevens tot een bostype met weinig oude bomen, dood hout en een arme structuur.

Regulier beheer
•

Het regulier beheer bestaat uit nulbeheer of kleinschalig hakhoutbeheer. De goed ontwikkelde natuurlijke varianten zijn voor
houtexploitatie zeer gevoelig en ongeschikt;

•

Natte varianten zijn ongeschikt voor begrazing. Drogere vormen zijn gevoelig voor begrazing.

Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel is mogelijk door areaaluitbreiding en het verbinden van bestaande bossen, in combinatie met het voorkomen of ongedaan
maken van aanrijking en vervuiling. Herstel van watertafel en rivierdynamiek. Bij het bosbeheer dient men te streven naar spontaan
herstel door natuurlijke processen. Verrijken van de structuur en de hoeveelheid dood hout.

In Bijlage 4 zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor de bovenvermelde NATURA 2000 Habitats (Heutz G.
& Paelinckx D., 2005) weergegeven.
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Dieren en planten voorkomend in het bosreservaat Bulskampveld (Bijlage II en IV)

In het volledige EU-Habitatrichtlijngebied komt één faunasoort van de Bijlage II van de EU-Habitatrichtlijn
voor, namelijk Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus) (nr. 1134). Deze soort komt echter niet in het bosreservaat of
omgeving voor.
In het bosreservaat komen met zekerheid 6 soorten voor van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, namelijk
Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), Watervleermuis (Myotis
daubentonii), Franjestaart (Myotis nattereri), Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en Laatvlieger (Epesticus serotinus). De

soorten van deze bijlage zijn soorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd

2.5.3

Vlaams Ecologisch Netwerk

Het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) is een samenhangend, georganiseerd geheel van gebieden van de open
ruimte met natuur als hoofdfunctie waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud wordt gevoerd. Dit
natuurgericht beleid is gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijke milieu, de onderlinge
samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en potentiële natuurwaarden. Voor de
VEN-gebieden worden natuurrichtplannen opgesteld waarin, in samenspraak met de verschillende eigenaars
en gebruikers, een gebiedsvisie wordt uitgewerkt en specifieke maatregelen worden beschreven om de
bijzondere natuurwaarden te beschermen en te ontwikkelen.
Het VEN wordt opgebouwd uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
(GENO). Binnen het studiegebied komen enkel GEN voor.
Het GEN (Grote Eenheid Natuur) bestaat uit gebieden die hetzij natuurelementen over een oppervlakte van
minstens de helft van het gebied bevatten, hetzij een specifiek natuurelement met een hoge natuurkwaliteit
bevatten. Het GEN bestaat dus uit nu al belangrijke natuurgebieden. Binnen het GEN neemt de administratieve
overheid de nodige maatregelen om de natuur en het natuurlijk milieu te behouden bij voorrang t.o.v. de andere
functies.

Bij de eerste afbakening van het VEN (Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003) werd het volledige
bosreservaat met uitzondering van het noordelijk deel (de bestanden 33a, 35a, 36a, 37a, 38a en 39a) als GEN
geïncludeerd bij het VEN onder de benaming ‘Valleien, bossen en heidegebieden van de oostelijke Brugse
veldzone’. Zie voor afbakening Kaart 2.3.
Binnen het bosreservaat overlapt het Habitatrichtlijngebied volledig het VEN.

2.5.4

Erkend natuurreservaat

Op 350 m ten zuidwesten van het bosreservaat bevindt zich het erkend natuurreservaat Heideveld-Bornebeek.
Dit natuurreservaat (erkend 12 mei 2006) met een oppervlakte van 17 ha wordt door Natuurpunt vzw gehuurd
van de Provincie West-Vlaanderen en wordt beheerd door de afdeling Beernem van Natuurpunt vzw.
Het reservaat bestaat uit open heide- en heischraal graslandvegetatie (droog en vochtig) en bos. Het bos bestaat
op de droge delen uit aanplanten van Grove den en uit zuur eikenbos met aanplant van berk, Zwarte els,
Tamme kastanje, Amerikaanse eik. Op de nattere delen komt elzenbos (met elementen van oligotroof elzenbos)
voor en opslag van wilgen. In de open, geplagde percelen komen vochtigere heidevegetaties voor en werden
er enkele poelen (‘vennen’) aangelegd. Levendbarende hagedis en Vinpootsalamander komen voor in het
reservaat. Om onder andere een uitwisseling van populaties mogelijk te maken, wordt er geopteerd om een
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open corridor tussen het bosreservaat en het natuurreservaat te realiseren.

2.5.5

Andere

De gronden die het bosreservaat omgeven bestaan uit bos en zijn eigendom van de Provincie West-Vlaanderen
en van het Vlaams gewest.
Het bosreservaat ligt binnen het werkgebied van de Bosgroep Houtland en het Regionaal Landschap
Houtland.

2.6 Erfdienstbaarheden
2.6.1

Wegen

Binnen de grenzen van het bosreservaat zijn er geen openbare wegen of buurtwegen aanwezig.

2.6.2

Waterlopen

Binnen de grenzen van het bosreservaat zijn er geen geklasseerde waterlopen aanwezig.

2.6.3

Overige

Het oostelijk deel van het bosreservaat wordt doorsneden door een belangrijke ondergrondse
drinkwaterleiding Elst-Brugge van de TMVW. Deze leiding ligt in een 6m brede eigendomsstrook en vormt
een afzonderlijk kadastraal perceel (75l) die niet behoort tot het eigenlijke bosreservaat. Deze strook wordt
door de eigenaar 2x/jaar (meestal juni en september) gemaaid met een klepelmaaier zonder afvoer van het
maaisel.
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2.7 Geschiedenis
2.7.1

Eigendomsgeschiedenis (naar Mahieu, 1999 en Debeil, 1980)

Voor het einde van de 18de eeuw was het grootste deel van het Bulskampveld in gebruik als
gemeenschappelijke gronden door de omliggende nederzettingen.
-

Rond 1770 kocht Lambert Malfait een oppervlakte heidegrond en bouwde een hoeve waar nu het kasteel
staat (zie de Ferrariskaart, linksboven het bosreservaat).

-

1803: De schoonzoon Eulisée Bulteau erft het Lambertsgoed.

-

1838: Het domein wordt verkocht aan graaf Ferdinand de Meeus.

-

1874: De zoon Henri de Meeus erft het domein.

-

1904: Auguste Philippe Lippens ’t Serstevens koopt het hele domein.

-

Tot 1969: Zoon Raymond Lippens bewoont het kasteel.

-

1970: De Provincie West-Vlaanderen koopt 201 ha van de familie Lippens.

-

1981: De Belgische Staat koopt 108 ha van het domein met inbegrip van de Aanwijsputten.

-

12 december 2003: oprichting bosreservaat

2.7.2

Geschiedenis van het landgebruik

Vanaf de 5de eeuw, met de massale Germaanse kolonisatie, degradeerden de bossen op de Vlaamse
zandgronden geleidelijk tot halfopen wastines. De bossen op de zandgronden behoorden tot de ‘gemene
gronden’ en waren constant blootgesteld aan een hoge graasdruk. De resterende bossen op de rijkere gronden
werden vooral in de 10de tot 13de eeuw massaal ontgonnen en omgezet in landbouwgrond. Ook de laatste
resterende bossen op de zandrug werden gerooid, en de aanwezige veenlagen werden ontgonnen om te
dienen als brandstof of meststof. Door menselijke exploitatie verdween het bos en veen en ontstond een
uitgestrekt heideveld met vennen.
Een eerste historische bron uit 1149 vermeldt ‘in campo de Bullescamp’ (Arch. Départ. Lille). Het is wellicht een
afleiding van het Germaanse ‘bulnas campa’ wat ‘veld van de stierenkamp’ betekent. Het gebied werd
beschreven als een moeilijk doordringbare streek, bestaande uit arme bossen, heide en moerassen.
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historische kaart van het graafschap Vlaanderen met aanduiding van het Bulskampveld (datum en bron onbekend) (Remigius
Hooghenberchghe)

Het voortschrijdende proces van ontbossing en ontvening bereikte zijn maximum in de tweede helft van de
13de eeuw. Wat er in de Vlaamse zandrug toen nog restte van bos was zeer beperkt in omvang en vooral
gelegen op slecht gedraineerde gronden (met ondiepe kleilagen). Zo was er bos overgebleven in de depressie
waar later het kanaal Gent-Brugge zou worden gegraven, en langs de zuidelijke rand van het gebied, op de
overgang naar de Zandleemstreek (o.a. het Rijnbos tussen Zwevezele en Egem) en hier en daar wat
beekbegeleidend bos (o.a. de Vorte bossen). Vanaf de 15de eeuw werden de eerste initiatieven genomen om de
heide opnieuw te bebossen, dit om aan de toenemende vraag naar brandhout te kunnen voldoen. De randen
van de veldgebieden werden hierbij bebost. Zo ontstond een ring van bos rond de veldgebieden, toch bleef de
heide nog zeer uitgestrekt.
16de, 17de en 18de eeuwse kaarten tonen aan dat de wastine van Bulskampveld zich uitstrekte tot Torhout en
Aalter en ongeveer 10.000 ha groot was, waarvan meer dan 7.000 ha veld (= wastine) of heide. De rest bestond
voornamelijk uit talrijke vijvers, onder meer in gebruik voor visteelt, en hakhoutbosjes.
Vanaf eind 18de eeuw en tijdens de 19de eeuw werd het Bulskampveld ontgonnen.
Bij de bespreking wordt gebruik gemaakt van de bestandsnummers; de indeling van de bestanden is terug te
vinden op Kaart 3.6.
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de Ferrariskaart (1771-1778)

Op de Ferrariskaart bestaat nog een groot deel van het Bulskampveld uit heide. Op de locatie van het huidig
kasteel stond een ontginningshoeve met daar rond akkers en jonge bosaanplant en in het noorden wat ouder
bos. Het bosreservaat is nog volledig ingekleurd als heide.

Figuur 3:

2.7.2.2

de Ferrariskaart (rode omlijning = bosreservaat) – schaal ± 1/50.000

Vandermaelenkaart (1846-1854)

Midden 19de eeuw is het Bulskampveld en ook het bosreservaat reeds over grote delen ontgonnen en bebost. Er
werd een dambordpatroon aangelegd met rechte elkaar snijdende dreven en blokken van ongeveer 4 ha. Wel
is het zuidelijk deel van het bosreservaat (bestanden 15a, 16a, 16b en 79a) nog met wastine/heide bezet. Voor het
eerst worden de Aanwijsputten als nat gebied en enkele vijvers op kaart weergegeven.
Met uitzondering van de twee meest westelijke ontginningsblokken gebeurde de bebossing overal met
naaldhout.
Op de kaart is ook het oude kasteel (huidig kasteel werd rond 1887 gebouwd) dat rond 1800 werd gebouwd,
weergegeven.
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2.7.2.3

Figuur 5:
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Vandermaelenkaart (± 1850) (rode omlijning = bosreservaat) – schaal ± 17.000

Topografische kaart van 1873

topografische kaart van 1873 (rode omlijning = bosreservaat)- schaal ± 1/35.000
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Op de topografische kaart van rond 1873 is het zuidelijk deel van het bosreservaat, in tegenstelling tot de
topografische kaart van 10 jaar later, nu ook volledig bebost. In het noorden van het bosreservaat (bestanden 33a
tot 39a) zijn wel enkele akkers (waarschijnlijk tijdelijk als tussenteelt) aanwezig. Op deze kaart zijn de

Aanwijsputten niet weergegeven.

2.7.2.4

Topografische kaart van 1884

Zie Kaart 2.4.
Deze kaart komt op het vlak van bebossing binnen het bosreservaat overeen met de Vandermaelenkaart. Het
zuidelijk deel van het bosreservaat bestaat wel niet meer uit heide, maar uit akkers. Ook op deze kaart zijn de
Aanwijsputten niet weergegeven, wel loopt er een gracht door het gebied van de Aanwijsputten.

2.7.2.5

Topografische kaart van 1911

Zie Kaart 2.5.
Na de eeuwwisseling is nagenoeg het volledige bosreservaat bebost, enkel een deel van bestand 13c t.h.v.
Aanwijsputten is als open weergegeven. Het bos bestaat vooral uit aanplanten van naaldhout, met
uitzondering van de bestanden 10a, 59a, 33a, 35a, 36a, 37a en een deel van de Aanwijsputten die als loofhout
zijn weergegeven.. De Aanwijsputten zelf zijn niet weergegeven, wel de afvoergracht door het gebied.

2.7.2.6

Topografische kaart van 1967

Zie Kaart 2.6.
Eind de jaren ’60 was de toestand van het bosreservaat vergelijkbaar met de huidige situatie. Rond de
Aanwijsputten waren er wel minder open plekken aanwezig en de grote vijver 22 (zie Kaart 3.2) was nog niet
uitgediept. Dit gebeurde pas in begin de jaren ’80.

2.7.2.7

Historiek van de vijvers

De 20-tal vijvers van de Aanwijsputten (zie Kaart 3.2) zijn van kunstmatige oorsprong. Op de kaart van de
Ferraris zijn de putten niet aanwezig maar is er op de locatie van de vijvers een drassige plek in het
heidegebied weergegeven. Op de Vandermaelenkaart (± 1850) zijn er wel een viertal vijvers weergegeven,
maar weliswaar een andere vorm dan de huidige. Verondersteld wordt dat het hier gaat om
ontginningsputten, ontstaan bij de winning van veldsteen en zand.
Op de kaarten van 1873, 1884 en 1911 zijn de vijvers niet weergegeven. Het is niet duidelijk of de vijvers
werden gedempt om te worden bebost of dat zij spontaan verlandden. Op de kaarten is er enkel een
afvoergracht weergegeven. Op de kaart van 1967 zijn de putten dan wel weergegeven en hebben ze
grotendeels dezelfde vorm als de huidige toestand. Het is gekend dat nog tot in de jaren ’60 door de vorige
eigenaar zand werd gewonnen, waarna de putten werden ingericht en onderhouden voor de eendenjacht.
Sinds de aankoop door het Vlaams Gewest groeide het gebied door het extensiveren van het beheer langzaam
dicht. Om de bijzonder waardevolle natuurwaarden die in de putten zelf en de heidegebonden vegetaties er
rond voorkomen te behouden, werd de laatste jaren door een kap- en maaibeheer het kerngebied rond de
vijvers opnieuw meer open gemaakt.
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Historiek van de bosbestanden

Zoals uit de topografische kaarten van de
tweede helft van de 19de eeuw blijkt, is het
noordelijk deel van het bosreservaat vooral
met loofhout beplant, terwijl het zuidelijk deel
vooral met naaldhout is beplant geworden.
De meeste loofhoutbestanden met Zomereik
en Beuk zijn de oudste bestanden en werden
aangeplant in de periode 1900–1920, zo onder
meer de bestanden 8a, 15a, 35a, 36a, 37a, 59a
en 60a. Dit betekent dat de oudste bomen in
deze bestanden ongeveer 100 jaar oud zijn, in
de meeste bestanden is er wel nog een jongere
nevenetage met Tamme kastanje, Am. eik,
Gewone esdoorn, … aanwezig.
De bestanden met Grove den (5b, 7a, 13a, 16a)
zijn alle rond 1920 aangeplant, in het klein
bestand 12a zijn de Grove dennen in 1938
aangeplant geworden. Ook het bestand 16b
met Corsicaanse den is van die periode (1936).
De Europese lork in bestand 11a en de
Beuken in 13c zijn aangeplant in 1930. De
aanplant van Douglas en Japanse lork in respectievelijk de bestanden 38a en 39a zijn van begin de jaren ’60.
Bestand 9a bestond uit aanplant van Douglas, die echter in 1990 grotendeels is omgewaaid. Na het verwijderen
van de bomen heeft dit bestand zich spontaan ontwikkeld met vooral berkenopslag.
De jongste bestanden zijn de monotone aanplanten van Japanse lork (5a, 6a en 14a) van de jaren ’70. Ook de
aanplant van Beuk, Tamme kastanje, Zomereik in bestand 78a van de jaren ’70.

2.7.2.9

Samenvatting

Tot eind 18de eeuw was het bosreservaat een heide- en wastinegebied. Begin 19de eeuw werd het bosreservaat,
met uitzondering van de zuidelijke bestanden, op korte termijn vooral met naaldhout beplant. Eind 19de –
begin 20ste eeuw werden de zuidelijke bestanden, die akkers waren, ook bebost.

2.8 Kenmerken van het vroegere beheer
Tot de instelling als bosreservaat werden, vooral in het provinciaal deel, in de bosbestanden klassieke
dunningen uitgevoerd. In het deel van ANB werd sinds begin de jaren ’90 geen dunningen meer uitgevoerd,
wel werd vanaf 2003 op de randen van de vijvers de opslag van berk en wilgen deels afgezet en werd vijver 1
(zie Kaart 3.2) volledig opengekapt.
In de bestanden 8a en 9a werd vrij intens Pontische rododendron bestreden en in bestand 60a werd deels
Amerikaanse eik bestreden.
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3 ALGEMENE BESCHRIJVING
3.1 Beschrijving van de standplaats
3.1.1

Reliëf en geohydrologie

Het reliëf van het studiegebied en ruime omgeving is af te lezen op het Figuur 6 dat afgeleid is van het digitaal
terreinmodel (of DTM) van Vlaanderen.

Figuur 6: digitaal terreinmodel studiegebied (zwarte stippellijn) en nabije omgeving
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Het bosreservaat is gelegen in het Zandig Houtlandcuestadistrict, meer bepaald op de noordelijke flank van de
cuesta van Tielt (zie oranje en bruine zone op DTM) tussen een hoogte van 20 tot 21,5 mTAW, met een
komvormige depressie tot 18 mTAW t.h.v. de Aanwijsputten (zie centrale blauwe vlek op DTM). Het reliëf helt
licht af in noordoostelijke richting zoals duidelijk te zien is op het DTM.
Op de geologische doorsnede in onderstaande Figuur 7 is met een ovale cirkel aangegeven waar het
studiegebied zich ongeveer zou moeten bevinden.

Figuur 7:

geologisch profiel (ZW-NO) tussen Ruddervoorde en Oedelem (wit vlak is het Kwartair) in de nabijheid
van het bosreservaat (Geologische kaart van België, 1993)

Uit de geologische kaarten en doorsnedes blijkt het volgende qua geo(hydro)logie:
• Onder het Kwartair, dat maximaal 5 m dik is en uit lemig zand (S) bestaat, bevindt zich onmiddellijk het
Lid van Vlierzele (maakt deel uit van de Formatie van Gent, type: GeVl). Het Lid van Beernem duikt meer
noordwaarts op. Deze laag wordt omschreven als ‘grijsgroen, glauconiethoudend, fijn zand, duidelijk
horizontaal of kruisgewijs gelaagd, met kleilenzen; bovenaan humeuze tussenlagen, plaatselijk dunne
zandsteenbankjes; naar onder toe overgaand in homogeen kleiig zeer fijn zand; dikte sterk wisselend tot
15 of 20 m dik’. Deze laag helt af naar het noorden.
⇒ Deze laag zal waarschijnlijk iets moeilijker waterdoorlatend zijn dan de bovenliggende kwartaire laag
door de fractie aan kleilenzen en zandsteenbankjes. Toch bestaat de laag hoofdzakelijk uit zand en dus
waarschijnlijk is het karakter watervoerend.
⇒ Volgens het geologisch profiel zou deze laag t.h.v. het studiegebied circa 8 m dik zijn.
• Onder deze laag komt Het Lid van Pittem (maakt deel uit van de Formatie van Gent, type: GePi) voor. Deze
laag wordt omschreven als ‘glauconiethoudend kleiig zeer fijn zand afwisselend met zandige klei,
plaatselijk zandsteenbanken (‘veldsteen’)’.
⇒ Deze laag zal waarschijnlijk nog moeilijker waterdoorlatend zijn dan de bovenliggende laag, het Lid
van Vlierzele, door de menging met klei en de aanwezigheid van zandsteenbankjes.
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⇒ Volgens het geologisch profiel zou deze laag t.h.v. het studiegebied eveneens circa 8 m dik zijn.
• Daarna pas komt een duidelijke ondoorlatende kleilaag, het Lid van Merelbeke (maakt deel uit van de
Formatie van Gent, type: GeMe): ‘Donkergrijze zeer fijn-siltige klei, bevat dunne zandlensjes met organisch

materiaal en pyrietachtige concreties; tot 7 m dik’.
⇒ Hypothese: regenwater dat infiltreert t.h.v. de cuesta van Tielt loopt waarschijnlijk door het Lid van
Pittem, stoot dan op de ondoorlatende laag, het Lid van Merelbeke, en stroomt daarna de helling af
bovenop deze kleilaag in noordelijke richting, onder het studiegebied door. De vraag is of dit grondwater,
dat intussen door passage door deze geologische lagen aangerijkt is met mineralen, een opwaartse
stroming vertoont in de Aanwijsputten.
Suggesties voor het plaatsen van piëzometers in het laagste deel van het studiegebied, de Aanwijsputten
Om het hydrologisch systeem (opwaartse grondwaterstromingen, stuwwatertafel, verhouding grondwateroppervlaktewater, enz…) die samenhangt met de Aanwijsputten te begrijpen en te sturen, werd alvast gestart

met een beperkt onderzoek naar de aanwezigheid van opwaartse grondwaterstroming in deze depressie. De
bestaande peilput, met code 1004-130 die door de VMM werd geplaatst op 15 juni 2006, is niet relevant om dit
vraagstuk op te lossen aangezien deze zich buiten de Aanwijsputten bevindt, meer bepaald ten zuiden van de
parking. De grondwaterpeilmetingen van begin juli, augustus, september en oktober 2006 in deze peilbuis
geven aan dat de grondwatertafel op deze plaats in voorbije zomer dieper dan 3 m onder maaiveld zit.
Om deze kweldruk te bepalen en te situeren binnen de Aanwijsputten zelf, worden best minimaal 3 koppels
(van telkens een diepe en een ondiepe peilbuis) in de Sfp-polygoon (zie verder: bodemkaart Kaart 3.1) geplaatst, en
1 peilbuis buiten deze Sfp-polygoon nl. in de Sep-zone1 errond. Dus er wordt aangeraden om 7 piëzometers te
plaatsen en op te meten over enkele jaren.
Binnen de Sfp-polygoon is het uit de geologische kaarten moeilijk af te leiden of er zones zijn waar er meer
kans is op opwaartse grondwaterstroming. De diepe piëzometers worden best zeker binnen deze Sfp-zone
geplaatst en bij voorkeur dichtbij de diepste vijvers, dus vijver 4 (3,8 tot 4,2) en 10 (noordoostelijk deel is het diepst
nl. tot 3,8 m). Een ander koppel zouden best meer oostwaarts, ten oosten van de waterleiding en ten zuiden van

vijver 1 staan. De diepe piëzometers zouden dieper moeten steken dan de dikte van de kwartaire laag, dus
dieper dan circa 5 m (zal uit de boring ter plekke moeten duidelijk worden).
Resultaten beperkt ecohydrologisch onderzoek
Het Agentschap voor Natuur & Bos, het INBO en het provinciebestuur West-Vlaanderen engageren zich om
deze piëzometers te plaatsen, op te meten en de grondwaterkwaliteit te bepalen en te evalueren. Zo werd in
het najaar van 2006 (25 september) een diepe en een ondiepe peilbuis geplaatst op twee verschillende locaties
(zie Kaart 3.2) door Wim Slabbaert (Agentschap voor Natuur en Bos) en Olivier Dochy (INBO). De boorstaten van
beide peilbuizen worden hierna opgenomen. Er werden nog geen metingen verricht zodat er ook nog geen
zicht is op het hydrologisch systeem. Het is aangewezen dat dit ecohydrologische onderzoek, gekoppeld aan
oppervlaktewaterkwantiteitsmetingen (van de toevoer- en afvoerbeken en de betrokken vijvers), in de nabije
toekomst wordt verder gezet om ook het abiotisch systeem te sturen (uitwendige beheermaatregelen).

Idealiter zou de gradiënt van zeer nat Sfp over nat Sep naar matig nat Sdh lopen en wordt deze gradient bemonsterd
met behulp van piëzometers.

1
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Peilbuis 1 (01X):
Locatie: in een nat wilgenstruweel met dikke organische sliblaag
Lengte piëzometer: 4,44 m onder de bovenrand van de buis dus 3,73 m onder maaiveld (iinde boring door
dichtvallen boorput)
Lengte filter: 50 cm
Boorstaat (dieptes uitgedrukt in cm onder maaiveld):
0-50

slap materiaal vnl. organisch (blubber)

50-100

glauconiethoudend zand met gley, overwegend grijsgroen tot blauwgrijs (hoge ijzergehaltes), vanaf
50 cm diepte grondwatertafel

100-110

de basiskleur verandert naar appelblauwzeegroen

110-120

geheel appelblauwzeegroen met enkel nog wat beperkte gleyvlekken langs wortelkanaaltjes

120-140

kleur wordt nog dieper groen naar onder toe

140-270

homogeen gereduceerd, kleur blijft gelijk, op 270 cm diepte lichte H2S

270-373

idem maar zonder geur

Peilbuis 2 (02X):
Locatie: op de rand van een gemaaid en niet gemaaid deel
Lengte piëzometer: 4,44 m onder de bovenrand van de buis dus 3,73 m onder maaiveld (in de boring door
dichtvallen boorput)
Lengte filter: 50 cm
Boorstaat (dieptes uitgedrukt in cm onder maaiveld):
0-2

humeus materiaal (organisch)

2-3

humeus zand met gley

3-10

zand met gley

10-15

homogeen gereduceerd zand

15-50

overwegend gereduceerd zand met nauwelijks gley (bruin), bevat wortels

50-60

geen wortels meer, over dit bereik van bruin naar egaal grijsgroen evoluerend

60-70

grondwater (staat een halve meter hoger dan in het aanpalend pijpenstrootjesmoeras)

75-90

klein beetje gley

vanaf 90

beetje kleine stukjes silex en grind

90-130

idem

130-150

vanaf hier tot einde boring profiel helemaal gereduceerd (appelblauwzeegroen)

Bevindingen (mededeling Wim Slabbaert, 2007):


Fosfor gelimiteerd watertype (omwille van het hoge ijzergehalte)



Permanent hoge grondwaterstanden (plas-dras of overstroomd in de winter, ondiep wegzakkend in de zomer)



Doordat de grondwaterstand in de zomer minder dan de theoretische 2 m onder het maaiveld wegzakt, is er
zeker toevoer van ondiepe en (waarschijnlijk zeer plaatselijke en jonge) kwel of oppervlakkige toevoer uit de
omgeving. Dit wordt ook aannemelijk in het licht van het DTM. Anderzijds werden er geen kwelindicatoren
waargenomen (ijzerfilm, chemotrofe bacteriën). Vermoedelijk gaat het om een lokaal infiltratie-kwelsysteem.
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Hydrografie en oppervlaktewatersysteem

Ten zuidwesten van het bosreservaat loopt een waterloop van 2de categorie, namelijk de Bornebeek. Zie Kaart
3.1. Deze beek valt onder de bevoegdheid van de Provincie West-Vlaanderen en wordt sinds 1997 om redenen
van natuurbehoud en –ontwikkeling plaatselijk niet meer geruimd.
In het gebied van de Aanwijsputten ontstaat een niet geklasseerde waterloop die verder uitmondt in de
Bornebeek die op zijn beurt uitmondt in het kanaal Gent-Brugge.
Het oppervlaktewatersysteem t.h.v. de Aanwijsputten zit als volgt in
mekaar (zie Tabel 3 en Kaart 3.2):
o

De permanent waterhoudende vijvers liggen geïsoleerd van elkaar,

Centraal pad onder water (15
maart ’06)

enkel vijver 3 en 4 staan bij hogere waterstanden in verbinding met
elkaar. Bij de hoogste waterstanden tijdens de winter komt het centrale
pad onder water te staan en komen zo dan de vijvers 6, 9 en 10 in
verbinding met elkaar.
o

Ter hoogte van vijver 5b is er een afvoerbuis onder de dreef naar een
gracht langs bestand 11a. Dit punt voert enkel rechtstreeks water af
van vijver 5b die maar bij hogere waterstanden waterhoudend is. Deze
afvoerbuis slibt regelmatig dicht met bladeren en is ongeveer 0,8 m
lager gelegen dan het referentiepunt in het midden van het pad tussen
de vijvers 6 en 9 (zie Kaart 3.2).

o

Een tweede afvoerbuis bevindt zich tussen de vijvers 2 en 3. Het waterpeil in vijver 2 ligt ongeveer 1 m
lager dan vijver 3 maar gezien de afvoerbuis verstopt zit, wordt er via deze buis geen water afgevoerd.

o

Waarschijnlijker belangrijker dan het ontwateringspunt is de difusse ontwatering van de vijvers door de
noordelijke dijk langs de vijvers 3, 4 en 5.

Vermoedelijk knelpunt: in de winter te hoge waterstand in de vijvers door te weinig afwatering. Na een droge
periode kan het waterpeil zeer laag staan (zoals in oktober 2006 na een droge en warme maand juli en september).

3.1.3

Oppervlaktewaterkwaliteit

Volgende waterkwaliteitsanalysen werden reeds uitgevoerd (gegevens van analoge onderzoeken uitgevoerd door
universiteiten konden niet meer worden getraceerd):



Volgens analyses van staalnames in 1999 was de biologische waterkwaliteit van de beek t.h.v. van de
Aanwijsputten goed en de chemische waterkwaliteit zeer goed met een bijzonder lage nitraatwaarde (8,86
mgNO3/l). De lagere biologische waterkwaliteit is waarschijnlijk te wijten aan het droogvallen van de
beek tijdens de zomer (Marichal et al., 2004).



De vijver nr. 10 werd in 1999 en 2001 in het kader van het VLINA-project 97/02 rond stilstaande wateren
(Denys et al., 2000) bemonsterd voor waterkwaliteitsanalyse en geïnventariseerd qua macrofyten en
diatomeeën (resultaten zie Bijlage 5). Er werden toen 2 staalnamen uitgevoerd (oktober 1999, maart 2001). De
veldparameters werden eveneens in september 1999 opgemeten. Voorzichtigheid is geboden bij de
interpretatie van deze gegevens omdat het hier momentopnamen betreft.
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Daarnaast zijn er VMM metingen (zie Bijlage 5) in 2000 - 2003 van drie meetpunten in drie vijvers,
waarvan de locaties op onderstaand kaartje (Figuur 8) worden weergegeven.



In de zomer 2006 (5 juli) werd door Esher (i.s.m. het labo Alcontrol) een éénmalige staalname en analyse
uitgevoerd van het water in de vijvers 1 en 4 (zie Bijlage 5).

Figuur 8: de Aanwijsputten met aanduiding van de vier vijvers waarvan fysisch-chemische gegevens beschikbaar zijn

Uit de resultaten van deze metingen, samengebracht in Bijlage 5, kan het volgende worden afgeleid (bron:
adviesnota INBO, Jo Packet & Luc Denys, 2007):

Zuurtegraad
De pH-waarden schommelen tussen 4,1 en 7,7. Uit de VMM-gegevens van 3 locaties (VMM873187, VMM873189,
VMM873190; 1999-2003) kunnen gemiddelde waarden voor pH van resp. 5,9; 5,5 en 6,1 (mediaan 6,5; idem VLINA
97/02) afgeleid worden. De meeste vijvers vertonen in de periode maart-mei een duidelijke pH-daling tot 4,1. In

september, bij sterke fytoplanktonontwikkeling, zijn de waarden het hoogst. De gemeten alkaliniteit (incl. die
van ESHER) schommelt tussen <0,1 en 0,8 mmol/l; dus van nauwelijks gebufferd tot gebufferd. Louter op basis

van de pH en de zeer geringe buffering worden deze plassen het best tot de matig zure wateren (Zm; sensu
Denys 2007 in voorbereiding, zie ook Jochems et al. 2002) gerekend (verdere typering rekening houdende met de
voorkomende vegetatie: zie verder onder 3.2.3 ‘Actuele, potentiële vegetatie en hieruit af te leiden eerste beheerrichtlijnen’
onder ‘Stilstaande wateren’). De zwakke buffering van het vijverwater kan mogelijks veroorzaakt worden door

grondwateraanvoer (ionenverrijking door kwelstromingen).
Alkaliniteit
De alkaliniteit van VMM873190 is zeer gering. Uit de eenmalige metingen van ESHER blijkt mogelijk een wat
hogere alkaliniteit (0,2 tot 0,8 mmol/l) voor de meer noordelijk gelegen vijvers.
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Nutriënten
Tabel 3 geeft de waarden weer van de beschikbare gegevens voor nutriënten en chlorofylconcentraties (chl a).
Voor de berekening van de mediaan werd de helft van de detectielimiet genomen. Deze waarden staan in
Bijlage 5 in italic vermeld.
De detectielimieten van VMM voor totaalfosfor zijn dermate hoog dat de waarden weinig inzicht geven in het
verloop. Zowel in november als mei worden echter zeer hoge waarden gemeten. De gegevens geven geen
informatie m.b.t. een eventuele P-vrijstelling uit de waterbodem.
Bron

Datum

Totaalfosforr

PO4- -P

NH4--N

NO3--N

Chl a

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

VLINA 911

1999-2000

< 0,04

< 0,01

0,12

0,37

30

VMM873187

2000-2001

0,2

-

-

-

15

VMM873189

2000-2001

0,2

-

-

-

147

VMM873190

2000-2001

0,2

-

-

-

26

ESHER vijver 1

05/07/2006

-

<0,1

1,0

4,6

-

ESHER vijver 4

05/07/2006

-

<0,1

1,5

0,48

-

< 0,04

< 0,015

< 0,08

< 0,15

<?

< 0,015

-

-

-

-

Streefwaarden
zachtwatervegetaties
Optimum

Tabel 3: gemeten waarden voor nutriënten en chlorofylconcentraties (chl a)

3.1.4

Bodem

De bodemtextuur in het bosreservaat is vrij homogeen en bestaat voor het overgrote deel uit natte, lemige
zandbodems (zie Figuur 9). Op de randen van het bosreservaat en naar het zuiden toe betreft het vooral drogere
zandgronden. Op Kaart 3.1 zijn de drainageklassen weergegeven waaruit duidelijk de depressie van de
Aanwijsputten naar voor komt.
In het bosreservaat zijn volgende bodemtypes terug te vinden (zie Figuur 9):

3.1.4.1

Lemig-zandgronden (licht-geel)

Sep: natte gronden op lemig zand
Sfp: natte en zeer natte, profielloze (dus alluviale) gronden op lemig zand met relatief hoge ligging
Scg: matig droge lemig-zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B horizont

3.1.4.2

Zandgronden (geel)

Zcg: matig droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B horizont
Op de rand is een vlek met Zdh: matig natte zandgrond met verbrokkelde humus of/en ijzer B horizont.
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Tabel 4: Resultaten inventarisatie enkele kenmerken qua biotiek en abiotiek vijvers Aanwijsputten (Esher, juli 2006)
Vijver

1

Opp. (ha)
0,22

Diepte (m) *
1

Sliblaag (m) *
0,2

2

0,02

0,2

0,5

steil

3
4

0,20

0,7

0,1

steil

0,40

3,8 - 4,2

-

5

0,76

1,1 - 1,3

0,06

0,5

5a
5b
5c
6

steil

geïsoleerd

0,1

steil

in verbinding met 5
geïsoleerd

0,5 (droogv.)

0,2

licht hellend

0,2

licht hellend

0,6

Witte waterlelie

geïsoleerd
staat beperkt in
verbinding met
vijver 4

0,1

0,5 (nagenoeg droogv.)

0,07

Afwatering

geïsoleerd

0,02

1,0 - 1,2

Waterplanten

Duizendknoopfonteinkruid, geïsoleerd
Vlottende bies (veel)

zeer steil

0,04

0,12

6a

Oevers
licht hellend

0,1

0,1

zeer steil

Opmerkingen
zie staalname
waterniveau ± 1 m lager dan vijver
3

veel wilgenopslag - heeft ondiepe
uitlopers

geïsoleerd
Vlottende bies, Witte waterranonkel**

steil

geïsoleerd

geïsoleerd
Vlottende bies, Witte waterranonkel**

verschillende kleinere putjes die
deels droogvallen tussen
Pijpestrootje

7

0,10

0,7

0,1

8
9

0,08

0,7 - 1,3

0,1 - 0,2

steil

geïsoleerd

randbegroeiing in ± 2004
verwijderd

0,12

0,8

<0,1

steil

geïsoleerd

veel Gagel en wilg op randen

0,03

0,2 (droogvallend)

<0,1

hellend

geïsoleerd

veel Gagel en wilg op randen

0,01

0,5 (nagenoeg droogvallend)

<0,1

hellend

geïsoleerd

veel Gagel en wilg op randen

0,03

0,5 (droogvallend)

0,3

licht hellend

geïsoleerd

veel Zomereik

9a
9b
9c
10
10a

hellend

0,76

NO: tot 3,8, rest 0,4 -1,2

0,2

zeer steil

0,05

0,5 (droogv.allend)

0,3

licht hellend

Vlottende bies, Witte waterranonkel**

geïsoleerd

geïsoleerd
geïsoleerd

* opgemeten op 5 juli 2006, ** door anderen vroeger waargenomen
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bodemkaart (schaal:± 1/13.000)

Waterbodem vijvers Aanwijsputten

In de meeste vijvers werd in juli 2006 de slibdikte bepaald. Deze inschattingen worden weergegeven in Tabel
4. In de grotere permanent waterhoudende vijvers varieert de sliblaag tussen 0,1 en 0,2 m, in de kleine,
beschaduwde vijvers zoals vijver 2 en 9c loopt de dikte van de sliblaag op tot 0,5 m.

3.1.6

Effecten vermesting op het ecosysteem t.h.v. studiegebied

In onderstaand deel wordt een overzicht gegeven van de effecten van vermesting en verzuring op biotopen.
Via de lucht komt een grote stroom anorganisch stikstof neer op de bodem. Deze stikstofstroom is het gevolg van emissies van
stikstofverbindingen (NOx en NH3) naar de lucht. De stikstofdepositie in de omgeving van het studiegebied bedroeg in 2003 tussen 61 en 90
kg N/ha (zie Figuur 10), wat ongeveer overeenkomt met courante bemestingsnormen voor landbouwgewassen tijdens de jaren 1950
(Walleyn & Verbeken, 2000). Dit is aanzienlijk hoger dan:
•

de gemiddelde vermestende depositie voor Vlaanderen; die in 2003 40,3 kg N/ha bedroeg (MIRA-T, 2004). Dit verschil is te wijten aan de
sterke clustering van intensieve veehouderijen in de omgeving van het bosreservaat.

•

de kritische lasten2 voor de vegetatietypes aanwezig in het studiegebied (zie Tabel 5 en Tabel 6)

Een fractie van de stikstof (ongeveer 20-tal kg N/ha.j) die vanuit de lucht op de bodem valt, spoelt uit naar het grondwater. De rest stapelt

2 Een kritische last is een kwantitatieve schatting van een blootstelling aan de depositie of de concentratie van een of meerdere polluenten
waaronder geen significante schadelijke effecten optreden aan ecosystemen volgens de huidige kennis naar structuur en functioneren
(Nilsson & Grennfelt, 1988). Kritische lasten kunnen gedefinieerd worden voor verschillende schadelijke effecten, bijv. daling biodiversiteit,
wortelschade, vorstschade,….
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zich op in het ecosysteem, waardoor de stikstofreserve er elk jaar groter wordt. Dit resulteert in cummulatieve effecten ter hoogte van
gevoelige ecosystemen zoals loof- en naaldbossen, zwak gebufferde vennen, heiden en soortenrijke graslanden.

Figuur 10: vermestende depositie in 2003 (bron: MIRA-T, 2004)
Tabel 5: Kritische lasten voor stikstofdeposities voor diverse vegetatietypes en de effecten bij overschrijding (uit MIRA-T, 2004 – naar
Bobbink & Roelofs, 1995 en De Vries et al. 1995)
Vegetatietype
naaldbos

Kritische last (kg N/ha.j)*
7-20

loofbos

11-20

oligotrofe vennen

5-10

mesotrofe vennen
schraalgraslanden
droge heide
natte heide
* gedetailleerdere waarden: zie Tabel 6

20-35
20-30
15-20
17-22

Effecten bij overschrijding
achteruitgang ectomycorrhiza
achteruitgang terrestrische korstmossen
toename stikstofminnende soorten
achteruitgang ectomycorrhiza
achteruitgang terrestrische korstmossen
toename stikstofminnende soorten
verdwijnen van Litorellion soorten
toename van Knolrus
toename van Kruipend struisgras
vergrassing en afname diversiteit
vergrassing door Bochtige smele
vergrassing door Pijpenstrootje

Tabel 6: Kritische lasten vermesting voor het behoud van de biodiversiteit voor diverse vegetatietypes in Vlaanderen (uit MIRA-T, 2004 –
naar Janssen & Mensink, 2002; Meykens & Vereecken, 2001; Langouche & al., 2002)
Vegetatietype
Zuur grasland
Natte heide
Droge heide
Loofbos
Naaldbos

Minimum
7
8
7
9.3
0.2

Kritische last (kg N/ha.j)
Mediaan
13
11
11
14.7
10.3

Maximum
17
14
15
19.2
18.3

De stikstofdepositie vormt een belangrijke bron van vermesting in natuurgebieden. Oligotrofe en mesotrofe ecotopen (waaronder heide en
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heischrale graslanden) zijn zeer gevoelig voor teveel stikstof. Ze zijn voornamelijk in zandige streken zoals Zandig Vlaanderen erg
kwetsbaar.

3.1.6.1

Effecten op bosvegetaties

De effecten van stikstofdeposities op bosvegetaties zijn afhankelijk van de ouderdom van de bossen en van de graad van stikstofverzadiging.
In bossen die aangelegd werden op heidegronden is stikstof in eerste instantie nog schaars. Hoge stikstofdeposities versnellen de opbouw
van een stikstofvoorraad in de humuslaag en dit gaat vooral ten koste van heideachtigen en korstmossen die kenmerkend zijn voor de
pionierstadia. Deze soorten worden versneld verdrongen door Pijpenstrootje en/of Bochtige smele. Een hoog stikstofgehalte in de
assimilatieorganen veroorzaakt een verminderde weerstand tegen vorst, schimmel- en insectenaantasting. De verhoogde gevoeligheid van
dennen voor schimmelaantasting staat in verband met het stikstofgehalte van de scheuten. Hoge stikstofdeposities hebben eveneens
nadelige gevolgen voor mycorrhizavormende fungi. Deze fungi zijn van groot functioneel belang voor de nutriëntenvoorziening van
bomen, en dit in het bijzonder op voedselarme bodems. Schlechte (1986) toonde dan ook een correlatie aan tussen een verminderende
vitaliteit van de boombegeleidende paddenstoelenflora en een verminderde vitaliteit van het bos. Loofbomen zijn minder gevoelig dan
naaldbomen voor aanrijking met stikstof, omdat ze een hogere stikstofbehoefte hebben. Uit een voorbeeldstudie, een transect door grasland
en bos in de Gulke Putten blijkt dat niet alleen de stikstofdeposities onder het bos verdubbelen, maar dat de deposities langs de bosrand en in
open plekken in het bos veel hoger kunnen oplopen. De luchtturbulenties zijn daar immers groter (Dumortier et al., 2001).

3.1.6.2

Effecten op open vegetaties

Hoge stikstofdeposities hebben tot gevolg dat halfnatuurlijke heiden en soortenrijke graslanden vergrassen, zodat hun diversiteit daalt. Uit
een Nederlands model blijkt dat de transitie van droge dwergstruik- naar gras gedomineerde heiden boven 15 tot 20 kg N/ha.jaar gebeurt
(Heil en Bobbink 1993 in Bobbink et al. 1998). De kritische last voor natte heiden met Gewone dopheide is 17-22 kg N/ha.jaar. Vergrassing is
deels ook een natuurlijk proces dat optreedt als het beheer van heiden en schraalgraslanden wegvalt. Een natuurlijke successie gaat immers
samen met de opbouw van een nutriëntenvoorraad. Bij grassen bepaalt competitie om stikstof de opeenvolging van soorten in de loop van
een successie. In heiden die door stikstofdeposities respectievelijk met Pijpenstrootje vergrassen, stijgt de uitspoeling van nitraten tijdens dit
proces nauwelijks boven de natuurlijke waarden uit. Stikstofdeposities versnellen de successie dus en dit bedreigt vooral de
pioniergemeenschappen.

3.1.6.3

Effecten op vennen

Zwak gebufferde vennen van het oeverkruidverbond (Littorellion) zijn uiterst gevoelig voor vermesting door ammonium. Omdat de
karakteristieke soorten van het Littorellion stikstof enkel als nitraat kunnen opnemen, worden ze verdrongen door Knolrus, Kruipend
struisgras en aquatische mossen, die ammonium als stikstofbron kunnen benutten.

3.1.7

Verzuringsproblematiek

Sinds tientallen jaren komen via de lucht een grote stroom aan verzurende componenten (zwaveldioxiden, stikstofoxiden, ammoniak en
hun reactieproducten) op de bodem neer. Deze zijn afkomstig van menselijke activiteiten, in het bijzonder de veeteelt en het gebruik van
fossiele brandstoffen.
De stikstofdepositie in de omgeving van het studiegebied bedroeg in 2003 tussen 4.350 en 5.800 Zeq/ha (zie Figuur 11). Dit is aanzienlijk
hoger dan:
•

de gemiddelde verzurende depositie voor Vlaanderen; die in 2003 3.810 Zeq/ha bedroeg (MIRA-T, 2004a).

•

de kritische lasten voor de vegetatietypes aanwezig in het studiegebied (zie Tabel 7)

Deze relatief hoge depositie van verzurende componenten leidt tot een aantasting van de ecosystemen. In wat volgt onder deze paragraaf
wordt dieper ingegaan op deze aantasing voor de belangrijkste ecosystemen die voorkomen in het bosreservaat; met name bossen, heiden en
vennen.
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Figuur 11: totale verzuring in 2003 (bron: MIRA-T, 2004a )
Tabel 7: Kritische lasten verzuring voor het behoud van de biodiversiteit voor diverse vegetatietypes in Vlaanderen (uit MIRA-T, 2004 –
naar Janssen & Mensink, 2002; Meykens & Vereecken, 2001; Langouche & al., 2002)
vegetatietype
Zuur grasland
Natte heide
Droge heide
loofbos
naaldbos

3.1.7.1

minimum
1603
2155
2002
1260
2087

kritische last (Zeq/ha.j)
mediaan
2288
2168
2343
2753
3086

95ste percentiel
2897
2246
2723
12620
3526

Effecten op bossen

In Vlaanderen is de rechtstreekse schade van verzurende stoffen op het kronendak van bomen beperkt. De indirecte gevolgen van
bodemverzuring en -eutrofiering zijn veel belangrijker. Het huidige depositieniveau tast het zuurneutraliserend vermogen van de bodem
aan. De uitloging van de voedingsstoffen Mg, Ca en K verloopt sneller dan de aanvulling van hun reserve door bodemverwering. Dit leidt
tot een verhoogd risico op bladvergeling, groeiremming en vitaliteitsverlies bij bomen. Het gevaar voor aluminiumtoxiciteit doet zich in het
bijzonder voor in bossen op rijkere bodems met veeleisende boomsoorten zoals de es en de kerselaar. De boomsoorten die voorkomen in het
bosreservaat (Zomereik, Beuk, Grove den, …) daarentegen vertonen een hogere zuur- en aluminiumtolerantie.

3.1.7.2

Effecten op heide en heischrale graslanden

Vergrassing (Pijpenstrootje en Bochtige smele) ten nadele van Struik- en Dopheide is in onze heidegebieden een algemeen verschijnsel.
Hierdoor verdwijnen de open plaatsen in de heide wat gepaard gaat met de achteruitgang van een aantal plant- en diersoorten (onder meer
graafwespen, graafbijen en loopkevers). Kruidachtige heideplanten zoals Liggende vleugeltjesbloem, Moeraswolfsklauw, Heidekartelblad
en Wilde tijm komen steeds minder voor.
Sinds enkele decennia wordt in natuurreservaten geplagd om de door verzuring bedreigde soorten opnieuw kansen te geven. Plaggen
betekent dat de verzuurde bovenste bovengrond afgeschraapt wordt. De laatste jaren blijkt deze maatregel echter steeds minder effectief
omdat de plagplekken te snel weer verzuren. In het eerste anderhalf tot twee jaar leidt plaggen namelijk tot een verhoogde
ammoniumaccumulatie en dit doordat:
-

Wanneer er veel organisch materiaal achterblijft na het plaggen, zal dit na afbraak leiden tot een verhoging van de
ammoniumconcentratie in de bovenste bodemlaag.

-

De omzetting van ammonium naar nitraat wordt verhinderd doordat de nitrificerende bacteriën, die instaan voor de omzetting
van ammonium naar nitraat, voornamelijk in de bovenste bodemlagen zitten en dus met het plaggen grotendeels mee
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verwijderd worden.
-

Er blijft weinig vegetatie over zodat er weinig stikstof wordt opgenomen.

Deze hoge ammoniumconcentraties zijn, vooral in combinatie met een lage bodem pH, toxisch voor doelsoorten zoals Klokjesgentiaan,
Moeraswolfsklauw, Heidekartelblad, etc…).
Daarom is men in het kader van wetenschappelijk onderzoek in Nijmegen en Utrecht gestart met bekalken van plagplekken. Dit kan
plaatsvinden zowel op de locatie zelf als op het inzijggebied. Men gaat éénmalig bekalken met ongeveer 2 tot 5 ton/ha, wat een stijging
veroorzaakt van ongeveer een halve pH-eenheid per ton (gegevens afkomstig van bosbouwpraktijk). Dit is een kleine hoeveelheid t.o.v.
hetgeen in de bosbouw gebruikt wordt. De resultaten hiervan zijn zeer positief. De pH stijgt en de (soortenrijke) condities blijven gunstig,
zelfs na verschillende (inmiddels zeven) jaren. Het bekalken moet echter onmiddellijk na het plaggen gebeuren. Indien men pas na enkele
jaren bekalkt, is er al terug vegetatie tevoorschijn gekomen en is er kans op explosieve groei van Pijpenstrootje. Ook moet de evolutie na
bekalken goed opgevolgd worden.

3.1.7.3

Effecten op vennen

De gevolgen van verzuring op ecosystemen zijn niet enkel merkbaar bij bossen, heiden en soortenrijke graslanden, maar ook bij zwak
gebufferde oppervlaktewateren (vennen, meren) in gebieden met zuivere zandbodems en op bepaalde bodemtypes door vermindering van
de buffercapaciteit met uitspoeling van mineralen en nutriënten. Waterrijke gebieden die verdrogen, worden gevoeliger voor verzuring
omdat de bufferende invloed van de grondwateraanvoer wegvalt.
De soortenrijke en zeldzame oeverkruidgemeenschappen - kenmerkend voor voedselarme tot matig voedselarme, weinig gebufferde
wateren - zijn in vele vennen verdrongen door veenmossen en Knolrus. Ook de rijke en gevarieerde microvegetatie wordt bij verzuring
vervangen door een of enkele soorten kiezel- en draadwieren. Bepaalde soorten waterwantsen (bootsmannetje, ruggezwemmer),
libellenlarven, waterkevers en muggenlarven worden in overmaat in verzuurde vennen aangetroffen. Daarentegen overleven vele
amfibieën, vissen, slakken, mosselen en schaaldieren een sterke verzuring niet. Onderzoek op diatomeeën in vennen toonde aan hoe deze
verzuring gefaseerd plaatsvond. Vennen in de buurt van Turnhout verzuurden later dan vennen in de buurt van Kalmthout. In de buurt van
Kalmthout zijn de bodems minder gebufferd en de deposities waren er wellicht hoger ten gevolge van emissies uit de Antwerpse
agglomeratie. Door verschillen in de mate van natuurlijke gevoeligheid (buffering), deposities en landgebruik is de verzuringsgeschiedenis
van stilstaande wateren in Vlaanderen een vrij complex gebeuren. Ook in gebieden die als ‘verzuringsgevoelig’ worden aangemerkt, vallen
op kleinere schaal uiteenlopende evoluties waar te nemen. De algemene beeldvorming van het proces wordt tevens bemoeilijkt door het
ontbreken van een op maat gesneden en volgehouden monitoring, waardoor op beschikbare gegevens met een minder consequent en
continu karakter dient te worden teruggevallen.
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3.2 Biologisch milieu
3.2.1

Biologische waarderingskaart

De Biologische waarderingskaart (versie 2) wordt weergegeven op Kaart 3.3. Hieronder worden de
voorkomende hoofd-karteringseenheden en neven-karteringseenheden in het bosreservaat bondig besproken.
Het centrale deel van het bosreservaat met de verschillende vijvers wordt getypeerd als vochtige
dopheidevegetatie (ce) met oligotrofe vijvers (ao) en wilg- en gagelstruweel (sf en sm) in en rond de vijvers.
Meer dan de helft van het bos binnen het bosreservaat is te typeren als zuur eikenbos (qs), waarin regelmatig
ook lork is ingeplant (o.a. bestanden 59a, 61a, 62a). In mindere mate komt zuur beukenbos (fs) als
hoofdeenheid (bestand 13c) of als neveneenheid (bestanden 5b, 33a, 35a, 36a, …) voor.
Verspreid over het bos zijn er naaldhoutaanplanten met vooral lork (pms) en Grove den (ppmb). In bestand 11
zijn er elementen aanwezig van zwak ontwikkeld oligotroof elzenbos met veenmossen (vo-).
Bestand 9 bestaat uit jonge berk (natuurlijke verjonging) (sz).
De verschillende beuken- of eikendreven (kbf of kbq) in het bosreservaat worden specifiek aangeduid.

3.2.2

Actuele en historische flora

De bijzondere plantensoorten die actueel voorkomen in het bosreservaat staan in Tabel 8 opgelijst, en worden
hieronder per soort besproken volgens standplaatsvereisten, verspreiding in (Zandig) Vlaanderen en
voorkomen in het studiegebied. Als bron van onderstaande soortbeschrijvingen werd gebruikt: Palmaerts et al.
(2004), met name het ontwerp-ecosysteemvisie potentieverkenning voor heiden en bossen in Zandig
Vlaanderen. Enkel werd voor de beschrijving van Witte waterranonkel, Fraai hertshooi en Eekhoorngras de
Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest (2006) gehanteerd.
Op Kaart 3.7 worden de in 2006 aangetroffen bijzondere plantensoorten op kaart gelokaliseerd.
Tabel 8: Bijzondere plantensoorten (RL volgens Atlas Flora Vlaanderen, 2006)
RL
categorie

Indigeniteit

KFK

Carex binervis Smith

I

2

zz

Carex panicea L.

I

4

vz

Drosera rotundifolia L.

I

4

K

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Tweenervige zegge
Blauwe zegge
Ronde zonnedauw
Fraai hertshooi

Hypericum pulchrum L.

I

4

vz

Eekhoorngras

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray

I

3

K

Liggende vleugeltjesbloem

Polygala serpillifolia

I

4

K

Witte waterranonkel

Ranunculus ololeucos Lloyd

I

2

B

Geelgroene zegge

Carex demissa Vahl ex Hartm.

I

4

vz

Sterzegge

Carex echinata Murray

I

4

vz

Moeraswolfsklauw

Lycopodiella inundata (L.) Holub

I

3

z

Klein glidkruid

Scutellaria minor Huds.

I

3

z

Veelstengelige waterbies

Eleocharis multicaulis (Smith) Desv.

I

4

vz

Vlottende bies

Isolepis fluitans L.

I

4

vz
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Bedreigde plantensoorten

Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucus)
Abiotische vereisten: Witte waterranonkel is een soort van zuur, zeer zacht water met sulfaationen als dominante anionen. De bodem is
carbonaatarm, matig zuurstofarm en bestaat uit mineraal of licht organisch zand of zandige leem. Het is duidelijk een soort van voedselarm
tot matig voedselrijk, niet verontreinigd, herlder (maar soms dystroof) water. De groeiplaatsen liggen in stilstaand water, maar ook in
droogvallende oeverzones op venig zand: vennen, sloten, poelen, plassen, veenmoerassen enz.
Voorkomen in België: Witte waterranonkel komt in België uitsluitend voor in Vlaanderen, waar het een zeer zeldzame en bovendien vrij sterk
achteruitgaande soort is. Ze kwam en komt bijna uitsluitend voor in de Kempen. Groeiplaatsen buiten de Kempen bevinden zich vooral in
de Zand- en Zandleemstreek. Een kern van groeiplaatsen in het Gentse is sinds lang verdwenen.

Binnen het studiegebied: werd zeker in juni 2005 nog aangetroffen in de vijvers 6, 7 en 10 (zie ook verder
foto’s O. Dochy). In 2006 werd deze soort niet aangetroffen, wat niet betekent dat ze verdwenen is (tijdstip
inventarisatie of vraat Canadese ganzen??).

Figuur 12: Verspreiding van Witte waterranonkel in Vlaanderen (Florabank, 2006)

3.2.2.2

Kwetsbare plantensoorten

Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia)

Figuur 13: Verspreiding van Ronde zonnedauw in Vlaanderen (Florabank, 2006)
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Abiotische vereisten: Ronde zonnedauw groeit in vochtige heide, bij voorkeur tussen veenmos en op afgeplagde plaatsen. Soms vinden we ze
in grachtjes (Houthulst). Ze kan aangetroffen worden naast onder
andere Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw (Palmaerts et al.,
2004).
Verspreiding in Zandig Vlaanderen: de grootste populatie van Ronde
zonnedauw vinden we in de militaire domeinen van Houthulst en
het Vloetemveld. Verder groeit de soort in de Aanwijsputten, op
perceel 157, in het hakhout en in het schapenstuk in de Gulke
Putten, in het Maldegemveld (verschillende plekjes) en in de natte
heide tussen de landingsbanen te Ursel (Palmaerts et al., 2004).
Vroeger waren er ook nog waarnemingen uit het Rode dopheidereservaatje, de bermen tussen Tillegem en de Torhoutse steenweg,
in de villawijk te Hertsberge aan de Ronde put en op meerdere
plekken langs het vliegveld van Ursel (Stieperaere, 1970).

Ronde zonnedauw met dode Watersnuffel

Binnen het studiegebied: in de Aanwijsputten, meer
bepaald in de twee plagplekken in de strook tussen vijvers 6 en 7 komt Ronde zonnedauw veelvuldig voor. In
de andere afgeschraapte plekken ten noorden van vijver 6 is Ronde zonnedauw eveneens verschenen.
Eekhoorngras (Vulpia bromoides)
Abiotische vereisten: Eekhoorngras is een eenjarige soort van open, zonnige graslanden, droge wegbermen, heiden, braakland en kalkarme
duinen op tamelijk kalk-, humus- en voedselarme, zwak zure, meestal vrij droge zandgrond, vaak met leem of klei in de ondergrond. In halfgesloten begroeiing, niet dicht maar ook geen uitgesproken pioniervegetatie (Van Landuyt et al., 2006).
Voorkomen en tendens in Vlaanderen: Eekhoorngras is zeldzaam in Vlaanderen maar heeft wel een zwaartepunt in het Brabants district (Van
Landuyt et al., 2006)

Binnen het studiegebied: ter hoogte van het noordelijkste punt van vijver 6 werd op een iets hoger liggende,
drogere plek een groep Eekhoorngras waargenomen.
Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpillifolia)
Abiotische vereisten: het is een plant van het vochtige heidelandschap. Ze
groeit op open, grazige plekken in vochtige tot natte heidevelden, vaak op
lemige grond en veelal op plekken waar de vochtigheidstoestand vrij sterk
wisselt. Planten die haar vergezellen zijn Heidekartelblad, Tormentil,
Stekelbrem, Welriekende nachtorchis, Gevlekte orchis en Blauwe knoop
(Weeda et al. 1988).
Deze soort werd in Zandig Vlaanderen nog op zo’n 60 plaatsen
aangetroffen. In alle focusgebieden behalve de Stropers komt de soort nog
voor en meer bepaald in het Rode dopheide-reservaatje, te Zevenkerken,
aan de Aanwijsputten, in het reservaatje Heideveld-Bornebeek, in de
Gulke Putten, verspreid in de heischrale bermen van het Drongengoedbos
en het vliegveld van Ursel, in de militaire domeinen van Houthulst en het Vloetemveld, in de Schobbejakshoogte en op één heischraal pad in
het Heidebos. Daarnaast heeft de soort ook nog in het Rooiveld-Kampveld en in de Miseriebocht (Depressie kanaal Gent-Brugge) populaties
(Palmaerts et al., 2004).

Binnen het studiegebied: in de Aanwijsputten zijn enkele exemplaren van de soort te vinden op enkele
plekken in de strook tussen vijver 6 en 9 (zie foto).
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Achteruitgaande plantensoorten

In Tabel 9 zijn de plantensoorten weergegeven die in het studiegebied voorkomen en die op Vlaams niveau
achteruitgaan (zie ook Kaart 3.7).
Tabel 9: achteruitgaande plantensoorten in het bosreservaat (Atlas Flora Vlaanderen, 2006)
RL
categorie

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Indigeniteit

Struikhei

Calluna vulgaris (L.) Hull

I

8

a

Tandjesgras

Danthonia decumbens (L.) DC.

I

5

a

Gewone dophei

Erica tetralix L.

I

6

a

Muizenoor

Hieracium pilosella L.

I

8

a

Wilde gagel

Myrica gale L.

I

5

a

Tormentil

Potentilla erecta (L.) Räuschel

I

8

a

Kruipwilg

Salix repens L.

I

6

a

KFK

Tandjesgras komt voor op de dijk van de waterleiding net als Muizenoor en van Kruipwilg (subsp. repens)
werd net ten noorden van vijver 6 een jong exemplaar aangetroffen.

3.2.2.4

Zeer zeldzame soorten

Tweenervige zegge (Carex binervis)

Figuur 14: Verspreiding van Tweenervige zegge in Vlaanderen (Florabank, 2006)
Abiotische vereisten: Tweenervige zegge komt op nogal uiteenlopende standplaatsen voor (zowel natte, venige als relatief droge of zelfs
vochtige, zure tot zeer zure lemige groeiplaatsen). Ze groeit in natte tot vochtige heide en vochtig heischraal grasland.
Verspreiding in Zandig Vlaanderen: in alle grotere bosgebieden op het Tertiair vinden we deze soort op schrale lichtrijke vochtige paden en in
heischrale graslanden. Ten oosten van het Keigatbos ontbreekt de soort (Vlaamse vallei). De Noord-Vlaamse veldzone vormt een vrij
geïsoleerde, vooruitgeschoven post ten opzichte van het strict Atlantisch hoofdareaal (Palmaerts et al., 2004).
Buiten Zandig Vlaanderen wordt de soort ook nog aangetroffen in het Ieperse (zoals in de Polygoonbossen). Deze zegge ontbreekt volledig in
Kempense heidevegetaties (Palmaerts et al., 2004).

Binnen het studiegebied: een drietal exemplaren van Tweenervige zegge werden in 2002 aangetroffen in de
Aanwijsputten op het centrale pad ten zuiden van vijver 8 (med. Kris Vandekerkhove). In 2005 is een andere
vindplaats ontdekt in de omgeving van het rondpunt Aanwijs, in een droog stuk aan de bosrand aan de
kant van het natuurontwikkelingsprojectje van de provincie West-Vlaanderen (kant Sint-Amandusinstituut).
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Dus deze belangrijke soort is zowel in de Aanwijsputten aangetroffen en ook in de drogere delen er rond.

3.2.2.5

Zeldzame plantensoorten

Geelgroene zegge (Carex demissa)
Abiotische vereisten: Geelgroene zegge groeit op natte ook ’s zomers vochtig blijvende, laag en niet te dicht begroeide zonnige tot licht
beschaduwde plekken op matige tot zwak zure, tamelijk voedselrijke, matig basenrijke kalkarme tot kalkloze, humeuze tot venige grond. Ze
verdraagt lichte beweiding en bemesting. Gewoonlijk groeit ze op plaatsen waar het water ’s winters tot aan of vlak boven de oppervlakte
staat, maar niet op diep overstroomde plaatsen. Het water is deels van regenwater, deels van grond- of oppervlaktewater afkomstig.
Dikwijls verschijnt ze op open plekjes ontstaan door betreding, maaien, graafwerk en kappen.

Figuur 15: Verspreiding van Geelgroene zegge in Vlaanderen
Zo groeit ze langs drassige paden, in pas gegraven greppels, zowel in grasland- als bosgebieden. Planten waar ze nogal eens mee samen
voorkomen zijn Blauwe zegge, Sterzegge, Pitrus, Zomprus, Gestreepte witbol, Gewoon reukgras, Gewone waternavel, Moeraswalstro,
Egelboterbloem en Moerasrolklaver (Weeda et al., 1994).
Verspreiding in Zandig Vlaanderen: Geelgroene zegge wordt in Zandig Vlaanderen het meest op paden en jonge plagplekken aangetroffen. In
zowat alle bos- en heidegebieden in het tertiaire gebied vinden we de soort. In de Vlaamse vallei (onder meer Heidebos en Stropers) werd de
soort niet waargenomen.

Binnen het studiegebied: enkele exemplaren van Geelgroene zegge werd gevonden op het pad ten westen
van de vijver 5 t.h.v. bestand 11b en in de Aanwijsputten ten westen van de langgerekte zone tussen vijver
6 en 9.
Sterzegge (Carex echinata)
Abiotische vereisten: Sterzegge is gebonden aan min of meer natte, matig tot zwak zure, schrale, doorgaans beschaduwde en onbemeste
standplaatsen. Zij komt vooral op humeuze tot venige zand- en leemgrond voor, minder in gebieden met een dik veenpakket. Zij staat in
vaak vrij open, in elk geval laag blijvende vegetaties. Zij mijdt uitgesproken voedsel- en/of basenrijke milieus, maar laat tevens verstek gaan
op de meest basen- en voedselarme standplaatsen. Het water op haar standplaatsen is op de meeste plaatsen voor een belangrijk deel
rechtstreeks of via oppervlakkige afstroming afkomstig van neerslag en daardoor fosfaat- en basenarm. Een zekere invloed van grondwater
is echter steeds aanwezig. Vooral in hooiland wordt zij vaak vergezeld van Blauwe zegge, dikwijls ook door Geelgroene zegge. Het mosdek
bestaat voor een belangrijk deel uit veenmossoorten van niet extreem voedselarme milieus.
Planten waarmee zij dikwijls samen voorkomt - zijn naast de genoemde zeggen – onder meer Moerasviooltje, Gewone waternavel,
Moerasstruisgras, Egelboterbloem en enkele russen (Weeda et al. 1994).
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Figuur 16: Verspreiding van Sterzegge in Vlaanderen (Florabank, 2006)
Verspreiding in Zandig Vlaanderen: de grootste populatie bevindt zich in het reservaatje Heideveld-Bornebeek. Ook op de paden errond
verschijnt Sterzegge. De soort verschijnt wel meer op paden zoals het geval is in de Predikherenbossen, in perceel 157 en in het
hakhoutgedeelte van de Gulke Putten, in de Markettebossen, in het Drongengoedbos en in het Vagevuurbos (Maddelein D., 2006). In de
Vuile Moere staat de soort in een vochtig tot nat heischrale vegetatie. In het Maldegemveld (plagplek) en in een heideterreintje tussen de
startbanen van het vliegveld van Ursel groeit ze in een natte heide (Palmaerts et al., 2004).

Binnen het studiegebied: Sterzegge is aanwezig in de Aanwijsputten in een depressie ten noorden van het
pad dat vijver 5 omringd, ongeveer in het midden van de breedte van deze vijver.
Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata)
Abiotische vereisten: deze wolfsklauw is gebonden aan natte standplaatsen, die gewoonlijk ’s winters onder water staan. Hij staat bekend als
een soort van drassige heidevelden, waar hij groeit op open plekken, bijvoorbeeld waar plaggen gestoken worden (Weeda et al. 1985).
Verspreiding in Zandig Vlaanderen: deze soort verschijnt op plagplekken in vochtige tot natte heide zoals onder meer in de Aanwijsputten, in
perceel 157 van de Gulke putten en in het Maldegemveld. In het Vloetemveld (Zwaenepoel, 1985) en in Houthulst (De Grande, 1993) werd
de soort in 2002 niet meer vastgesteld (Palmaerts et al, 2004).

Binnen het studiegebied: de soort komt voor in de Aanwijsputten, meer bepaald in de twee plagplekken in de
strook tussen vijvers 6 en 7 en in de andere afgeschraapte plekken ten noorden van vijver 6.

Figuur 17: Verspreiding van Moeraswolfsklauw in Vlaanderen (Florabank, 2006)
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Klein glidkruid (Scuttelaria minor)
Abiotische vereisten: Klein glidkruid is een zeldzame verschijning die in Nederland de meest noordelijke grens van haar verspreidingareaal
bereikt. Het is een soort van min of meer natte, humusrijke, carbonaatarme, zure zand- en leemgrond. Het stond lang te boek als een plant
van beekdalgraslanden en moerassige heidegebieden, maar is hier zo goed als verdwenen. In westelijkere en zuidelijkere delen van Europa
wordt het nog wel in zulke biotopen aangetroffen, met name in vegetaties die door Veldrus worden gedomineerd, samen met soorten als
Teer guichelheil, Kranskarwij en Klimopklokje. In Nederland wordt Klein glidkruid tegenwoordig vrijwel alleen als bosplant aangetroffen,
en wel op halfbeschaduwde, schaars begroeide plaatsen langs greppelkanten, vochtige paadjes en zandwegen (Weeda et al. 1988).
Voorkomen in zandig Vlaanderen: Klein glidkruid wordt nog op een aantal plekken in Zandig Vlaanderen aangetroffen onder meer vaak op
natte (bos-)paden zoals in Merkenveld, het Drongengoedbos, Aanwijsputten en in het hakhoutgedeelte van de Gulke Putten. Daarnaast
vinden we de soort ook nog in het Heideveld-Bornebeek reservaatje en in de bermen van het Vloetemveld. Op een opengekapt en geplagd
perceel tussen de startbanen van het vliegveld van Ursel is een grote populatie Klein glidkruid verschenen. Verder wordt er door Lenoir
(1984) nog melding gemaakt van Klein glidkruid-Grondster vegetaties op drie wildakkers in het Drongengoedbos (Palmaerts et al., 2004).

Binnen het studiegebied: Klein glidkruid is waargenomen in een natte plek ten noordoosten van bestand 13a
en op het pad ten westen van vijver 5, ten noordoosten van bestand 11b.

Figuur 18: Verspreiding van Klein glidkruid in Vlaanderen (Florabank, 2006)

3.2.2.6

Vrij zeldzame soorten

Blauwe zegge (Carex panicea)
Abiotische vereisten: Blauwe zegge maakt deel uit van nogal uiteenlopende, al dan niet soortenrijke begroeiingen op vochtige tot natte, zure
voedselarme tot matig voedselrijke maar fosfaatarme, niet of lichte bemeste, doorgaans humeuze tot venige ondergrond. Ze staat zowel op
zand als leem. De meeste groeiplaatsen zijn ’s winters drassig of staan ondiep onder water en blijven ’s zomers vochtig of drogen slechts
oppervlakkig uit. De begroeiingen zijn open of gesloten, maar blijven in de regel laag. Hoewel ze in pionierbegroeiingen kan optreden,
bereikt ze haar grootste ontplooiing over het algemeen in vrij stabiele begroeiingen.
De soort treft men aan in vochtige tot natte heidegebieden, vooral op lemige grond. Hier treedt zij vooral op in de pionierbegroeiing op kale
plekken langs paden, in natte laagten, in afgeplagd terrein en op afgeschraapte venoevers. Blauwe zegge komt regelmatig voor met
Pijpestrootje, Gewone dopheide, Klokjesgentiaan, Tormentil, Tandjesgras, Veelbloemige veldbies, Biezenknoppen (Weeda et al. 1994).
Verspreiding in Zandig Vlaanderen: Blauwe zegge wordt aangetroffen in heischrale graslanden en natte heiden van de Gulke putten, Vliegveld
van Ursel, Maldegemveld, Aanwijsputten, Vuile Moere, Houthulst en het Vloetemveld (Palmaerts et al., 2004).
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Figuur 13: Verspreiding van Blauwe zegge in Vlaanderen (Florabank, 2006)

Binnen het studiegebied: in de Aanwijsputten in de langgerekte zone tussen vijver 6 en 9 komt op een plek
een groep Blauwe zegge voor.
Fraai hertshooi (Hypericum pulchrum)

Figuur 19: Verspreiding van Fraai hertshooi in Vlaanderen (Florabank, 2005)
Abiotische vereisten: het is een plant van lichte bossen en heiden op droge, vrij voedselarme en zure, maar doorgaans lemige grond.
Beëindiging van hakhoutcultuur heeft veel groeiplaatsen verloren doen gaan (Weeda et al. 1987).
Verspreiding in Zandig Vlaanderen: Fraai hertshooi werd een 30-tal keer aangetroffen, onder meer in de Blauwhuisbossen, Predikherenbossen,
Drongengoedbos, het militair domein van Houthulst en ten zuiden van Brugge (Palmaerts et al., 2004).

Binnen het studiegebied: de soort komt voor op de rand van de opgehoogde strook van de waterleiding net
ten noorden van de Aanwijsputten t.h.v. bestand 8a.
Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis)
Abiotische vereisten: Veelstengelige waterbies is een amfibische soort van droogvallende venoevers, waar ze vrij forse pollen kan vormen. De
plant is redelijk kieskeurig wat bodem- en waterkwaliteit betreft en die optimale toestand is tegenwoordig vaak alleen te vinden in de
Kempen. Het gaat om zuur, voedselarm water met veelal geen of een geringe zuurbuffering. De soort geeft de voorkeur aan een grofzandige
bodem binnen wortelbereik, met daarboven een organische laag. In een dergelijk milieu bereikt ze ook de hoogste bedekkingen. De vaak
aanwezige organische laag wijst erop dat ze geen echte pionierssoort is, maar haar plaats heeft in het verlandingsproces. Ze kan echter snel
verdwijnen wanneer de voedselrijkdom zo hoog is dat grotere moerasplanten het touw overnemen. Dan biedt enkel plaggen of maaien
soelaas (Ruyssaert, 2002).
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Volgens H. Stieperaere komt de soort in het Atlantisch gebied wel voor in plagplekken en karrensporen, samen met Knolrus (Tüxen &
Oberdorfer, ?) Deze plekken komen ’s winters onder water door stagnerend regenwater en ’s zomers drogen ze min of meer uit.

Figuur 20: Verspreiding van Veelstengelige waterbies in Vlaanderen (Florabank, 2006)
Voorkomen in Vlaanderen: de soort is enkel aan te treffen in de Kempen en op een aantal zandige plekken in Oost- en West-Vlaanderen. Het
aantal vindplaatsen is in de meeste gebieden vooruitgegaan door de verzuring in vennen sinds de jaren 70. door verdergaande verzuring en
eutrofiëring zal de soort echter verdwijnen (Van Landuyt et al., 2006).
Verspreiding in Zandig Vlaanderen: de grootste populatie vinden we in de Aanwijsputten, in de ondiepe plekken van de vijvers en op de natste
paden. Verder treffen we deze soort aan in de natste plekken van de vochtige en natte heiden, onder meer in perceel 157 (Gulke Putten), aan
Put de Moor (Houthulst), in het Vloetemveld, en in het reservaatje Heideveld-Bornebeek. Verder is de soort verschenen in de Vuile Moere
(na windworp) en op kapvlakten in de Vagevuurbossen en in de buurt van de Gulke Putten (Palmaerts et al. 2004).

Binnen het studiegebied: in ondiepe zones in vijver 6 en 7 en verder in de natte strook tussen vijver 6 en 9.
Vlottende bies (Scirpus fluitans)
Abiotische vereisten: Vlottende bies is een kenmerkende verschijning in matig voedselarme, zachte, zure tot vrijwel neutrale, ondiepe,
stilstaande of zwak stromende wateren die behalve door neerslag ook door grondwater gevoed worden of in beperkte mate met voedselrijk
oppervlaktewater in contact staan. Zij groeit op zand- en leemgrond. Vaak staat zij in recent gegraven plasjes. Het water waarin ze groeit is
vaak relatief rijk aan sulfaat, arm aan carbonaat en fosfaat.
Lichte beschaduwing wordt goed verdragen en geeft haar dikwijls de kans de hoofdrol in de watervegetatie te spelen. Ook op plaatsen die
voor enige tijd droogvallen kan ze een dichte mat vormen, mits de grond niet uitdroogt. Planten waarmee ze samen voorkomt, zijn onder
meer Knolrus, Moerashertshooi, Ondergedoken moerasscherm, Drijvende waterweegbree en Pilvaren (Weeda et al. 1994).

Figuur 21: Verspreiding van Vlottende bies in Vlaanderen (Florabank, 2006)
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Verspreiding in Zandig Vlaanderen: Vlottende bies groeit in de vijvers van de Aanwijsputten en in een vijver in de buurt van het Hooggoed
(toponiem ‘Veld’ in de buurt van de Diksmuidse Boterweg). Na natuurontwikkeling langs de Bornebeek verscheen de soort ook in het
reservaatje Heideveld-Bornebeek (Palmaerts et al., 2004).

Binnen het studiegebied: Vlottende bies komt als een dicht mat voor in ondiepere zones in de vijvers 6, 7 en
1.

3.2.2.7

Overige vermeldenswaardige soorten die momenteel niet bedreigd zijn

In Tabel 10 worden de overige vermeldenswaardige soorten opgelijst. In punt 3.2.4. worden de meeste soorten
besproken in relatie tot het natuurtype en vegetatietype dat voor het studiegebied potenties heeft en waar de
soort momenteel al voorkomt in het studiegebied.
Tabel 10: Overige vermeldenswaardige plantensoorten in het bosreservaat
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Indigeniteit

RL

Agrostis vinealis

Zandstruisgras

I

n

5

Aira praecox

Vroege haver

I

n

5

Anthoxanthum odoratum

Gewoon reukgras

I

n

9

Athyrium filix-femina

Wijfjesvaren

I

n

9

Carex nigra

Zwarte zegge

I

n

6

Carex ovalis

Hazenzegge

I

n

7

Carex rostrata

Snavelzegge

I

n

5

Centaurium erythraea

Echt duizendguldenkruid

I

n

6

Ceratocapnos claviculata

Rankende helmbloem

I

n

5

Cirsium palustre

Kale jonker

I

n

9

Cytisus scoparius

Gewone brem

I

n

9

Epilobium tetragonum subsp. Tetragonum

Kantige basterdwederik

I

n

7

Epipactis helleborine

Brede wespenorchis

I

n

9

Equisetum palustre

Lidrus

I

n

9

Galium saxatile

Liggend walstro

I

n

5

Hieracium umbellatum

Schermhavikskruid

I

n

9

Hypericum humifusum

Liggend hertshooi

I

n

6

Juncus acutiflorus

Veldrus

I

n

7

Juncus bulbosus

Knolrus

I

n

6

Luzula multiflora

Veelbloemige veldbies

I

n

7

Luzula pilosa

Ruige veldbies

I

n

6

Nymphaea alba

Witte waterlelie

I

n

5

Osmunda regalis

Koningsvaren

I

n

5

Potentilla anglica

Kruipganzerik

I

n

5

Veronica officinalis

Mannetjesereprijs

I

n

5

Veronica serpyllifolia

Tijmereprijs

I

n

8

3.2.2.8

KFK

Oud-bos indicatoren

Tabel 11: Oud-bos indicatoren in het bosreservaat
Indigeniteit

RL

KFK

Oud-bos

Muskuskruid

I

n

8

1

Blechnum spicant

Dubbelloof

I

n

6

z

Circaea lutetiana

Groot heksenkruid

I

n

7

1

Luzula pilosa

Ruige veldbies

I

n

6

s

Moehringia trinervia

Drienerfmuur

I

n

8

/

Pteridium aquilinum

Adelaarsvaren

I

n

8

z

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Adoxa moschatellina
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Ranunculus ficaria

Speenkruid

I

n

10

Teucrium scorodonia

Valse salie

I

n

9

z
z

Viola riviniana

Bleeksporig bosviooltje

I

n

7

2

Verklaring index gebondenheid aan oud bos (Tack & Hermy, 1993; Maes & Rövelkamp):
z = zwak, m = middelmatig, s = sterk
2 t.o.v. 1: sterker gebonden aan oud bos

Oud-bos indicatoren zijn vooral aanwezig op de verschillende dreven en dan vooral op de Grasdreef, Vijf
Beukendreef en Clercksdreef (zie Kaart 3.7).

Dubbelloof

Hieruit kan afgeleid worden dat in het studiegebied weinig soorten voorkomen die gebonden zijn aan oud
bos. Bos als vegetatietype komt dan ook niet eeuwenlang voor in het studiegebied: de zuidelijke bosbestanden
waren voordien akkers en werden beplant einde 19e – begin 20e eeuw en de andere bosbestanden waren tot
einde 18e eeuw halfopen weide en wastinegebied en werden begin 19e eeuw met naaldhout beplant (deze
bosbestanden zijn dus iets ouder dan de zuidelijke). De enige voorkomende soorten die aan oud bos gebonden zijn,

zijn: Speenkruid, Valse salie, Groot heksenkruid, Drienerfmuur, Dubbelloof, Adelaarsvaren, Muskuskruid,
Bleeksporig bosviooltje en Ruige veldbies. De laatste drie soorten zijn wel sterker aan oud bos gebonden dan
de andere.

3.2.2.9

Niet inheemse soorten

Op Kaart 4.1 worden de zones ingetekend van de exoten Amerikaanse eik en Rododendron.
Langs de Lindekensdreef (ten westen van het rondpunt met Rododendron) komt een zeldzame exoot, Amerikaans
nagelkruid, voor (determinantie Filip Verloove). Deze soort (beschrijving uit de Atlas van de Flora van Vlaanderen en
het Brussels Gewest (2006)) neemt in Vlaanderen dezelfde ecologische niche in als het inheemse Geel nagelkruid:

half- tot sterk beschaduwde, iets vochtige bospaden, vaak op eerder voedselrijke grond. Het is van oorsprong
een Amerikaanse soort maar komt ook in Siberië voor. Waarschijnlijk komen de planten in Vlaanderen voor
doordat ze ontsnapt zijn uit tuinen of introductie door militairen. De eerste waarneming in Vlaanderen was
half de jaren 90 in het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee. De soort is op die plaats intussen goed ingeburgerd.
Een tweede vindplaats was het Midden-Limburgs vijvergebied. De vindplaats in het bosreservaat
Bulskampveld is dus een derde vindplaats (en in 2006 ook in militair domein Ryckevelde) voor Vlaanderen.
De morfologie van de vruchten zorgt ervoor dat Amerikaans nagelkruid door dieren en mensen gemakkelijk
wordt verspreid. Er dient daarom rekening gehouden te worden met een verdere uitbreiding binnen de
bestaande groeiplaatsen, dus ook in het studiegebied.
Op het uiteinde van een schiereilandje in vijver 10 werd een ondersoort van Pijpenstrootje aangetroffen. Het is
de eerste vondst voor Vlaanderen van deze forsere ondersoort van Pijpenstrootje (vondst door W. Vercruysse en
bevestiging door Lambinon). De indigeniteit van de Molinia caerulea arundinacea is onduidelijk gezien de plant
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ook als sierplant wordt aangewend.

3.2.2.10 Historische flora
Rond 1970 kwam in de Aanwijsputten nog Dwergvlas voor (med. H. Stieperaere). De soort zou volgens
Stieperaere opnieuw kunnen verschijnen als die plekken intussen niet opgehoogd zijn of weggegraven zijn.
Andere bijzondere plantensoorten waarvan het voorkomen in het gebied historisch gedocumenteerd is
volgens de Florabank in de uur- en kwartierhokken waar ook het studiegebied zich in bevindt, maar die
hoogstwaarschijnlijk (net) buiten het bosreservaat zijn aangetroffen, staan opgelijst in Tabel 12. Deze soorten
worden dan ook in Tabel 14 met een vraagteken voorzien in de kolom over het voorkomen in het studiegebied
en in voetnoot wordt meestal toegelicht wanneer waar en door wie de oude waarneming werd verricht.
Tabel 12: Historische soorten waarschijnlijk buiten het bosreservaat waargenomen
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Indigeniteit

RL categorie

KFK

Klokjesgentiaan

Gentiana pneumonanthe

I

K

4

Rode dophei

Erica cinerea

I

z

3

Kleine zonnedauw

Drosera intermedia

I

vz

4

Bosdroogbloem

Gnaphalium sylvaticum

I

vz

4

Moerashertshooi

Hypericum elodes

I

z

3

Witte snavelbies

Rhynchospora alba

I

K

3

Bruine snavelbies

Rhynchospora fusca

I

K

3

Hondsviooltje

Viola canina

I

K

3

Moerasviooltje

Viola palustris

I

vz

4

Kruipbrem

Genista pilosa

I

K

4

In 1964 zou namelijk door H. Stieperaere bij het maken van een lijntransect t.h.v. de ‘Ronde Put’
(beschreven door Stieperaere en Vanhecke in een artikel in het tijdschrift van de JNM-afdeling Brugge, de Roerdomp)
dat nu een verkaveling is geworden Klokjesgentiaan, Veenbies, Veenpluis, Moerassmele, Moerashertshooi
en Draadzegge hebben aangetroffen, naast Veelstengelige waterbies, Snavelzegge, Wilde gagel, Gewone
dopheide, Duizendknoopfonteinkruid en Kruipwilg.
Rode dopheide zou volgens Vande Vyvere langs de toegangsweg van Hertsberge naar het Lippensgoed
gevonden zijn. In 1968 is de soort daar zeker verdwenen (mededeling Stieperaere).
Uit het beheerplan voor het gehele Bulskampveld (Anoniem, 2004) wordt ook nog Stijve moerasweegbree
(Echinodorus ranunculoides) vermeld. De soort werd in 2002 waargenomen ter hoogte van een plagexperiment
van de vzw Loca Labora. De soort is niet besproken in de Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels
Gewest (2006).

3.2.3 Actuele en potentiële vegetatie en hieruit af te leiden eerste beheerrichtlijnen
De actuele vegetatie en de belangrijkste soorten van het volledige bosreservaat Bulskampveld wordt
weergegeven op Kaart 3.7.
Een overzicht van de aquatische, semi-aquatische als terrestrische natuurtypes (met daaronder één of meer
corresponderende vegetatietypes) van de open, lage vegetaties die, al dan niet goed ontwikkeld, nog steeds
voorkomen in het bosreservaat of die er potenties hebben, wordt samen met een bondige bespreking van
enkele kenmerken weergegeven in onderstaande Tabel 14.
Deze kenmerken zijn (zie de opeenvolgende kolommen in Tabel 14):

ESHER

juli 2007

Beheerplan bosreservaat Bulskampveld

51

-

abiotische vereisten (algemeen: vanuit literatuur)

-

ken- en differentiërende plantensoorten (dus diagnostische soorten) (vanuit literatuur afgeleid)

-

welke van deze diagnostische soorten komen reeds voor het studiegebied

-

potenties in het studiegebied (ontstaan uit verruigde vegetaties, op bepaalde bodemtypes waar
momenteel een minder natuurlijk vegetatietype of struweel of bos te vinden is)

-

beheerrichtlijnen voor het studiegebied (gebaseerd op ervaring in het gebied en in andere analoge
gebieden)

Deze bespreking is gebaseerd op: de Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen (Haskoning (2003),
Vandenbussche et al. (2002)) en de Vegetatie van Nederland (Schaminée et al.,1995-1996-1998-1999).

Bosvegetaties
Gezien de nog relatief jonge leeftijd van de meeste bestanden in het bosreservaat (minder dan 150 jaar) en het
aanzienlijk aandeel aanplanten van monotone naaldhoutbestanden is de vegetatie in de bosbestanden weinig
ontwikkeld en beperkt soortenrijk.
Interessante vegetaties in de bossfeer zijn vooral aan te treffen op de dreven en langs de rand van de
bosbestanden. Zo komen in de Vijf Beukendreef en in de Clerckdreef de oudbosplanten Ruige veldbies en
Bleeksporig bosviooltje in klein aantal voor, ook minder algemene soorten als Pilzegge, Veelbloemige veldbies,
Wilde kamperfoelie, Geel nagelkruid, Framboos, … (zie lijsten in Bijlage 8). Ook de dreven tussen de bestanden
36a en 38a en tussen 33a en 35a zijn vrij waardevol met ook Bleeksporig bosviooltje, Groot heksenkruid,
Muskuskruid, Speenkruid, Bosaardbei, Aalbes, Drienerfmuur,

… en wat ‘heischrale’ soorten als

Mannetjesereprijs, Liggend hertshooi, Tormentil, …
In de bosbestanden zelf is de kruidlaag weinig ontwikkeld en is er dominantie van bramen, met ertussen wat
Brede stekelvaren, Wilde kamperfoelie, Adelaarsvaren en enkele malen Dubbelloof, Struikhei en Pilzegge. De
struiklaag is in enkele bestanden matig ontwikkeld met Wilde lijsterbes, Spork, Gewone esdoorn, Hazelaar,
Tamme kastanje, naast ook Am. eik.
Waardevol zijn de stukjes elzenbestanden op de westrand van 11a en

Veenmostapijt in bestand 11a

11b (zie foto). Hier komt in de greppels vrij massaal veenmos voor en de
kenmerkende soorten voor elzenbroekbos (zie ook 3.3.2), namelijk
Koningsvaren en Sterzegge komen voor in de zuidrand van bestand 9a.
Een groot deel van de bosbestanden kan spontaan ontwikkelen en er
zijn, met uitzondering van het verwijderen van agressieve exoten, geen
specifieke beheerrichtlijnen voor de bosvegetaties.
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Stilstaande wateren (naar Packet J., 2007)
Aanwezige waterplanten
ª

In de vijvers in de Aanwijsputten werden volgende soorten aangetroffen (extract Tabel 4):
-

Vijver 1: veel Vlottende bies en Duizenknoopfonteinkruid

-

Vijver 3: Witte waterlelie

-

Vijver 6: Vlottende bies en Witte waterranonkel

-

Vijver 7: Vlottende bies en Witte waterranonkel

-

Vijver 10: Vlottende bies en Witte waterranonkel

Witte waterranonkel werd tijdens de inventarisatie door ESHER in de zomer van 2006 niet meer
teruggevonden. In voorbije jaren gedijde de soort echter als uitgebreide grote groepen in de vijvers 6, 7 en
10 (zie foto’s). Het verdwijnen van de soort is eventueel te wijten aan begrazing door de Canadese ganzen.
De impact moet verder onderzocht worden en mogelijks moeten maatregelen getroffen worden (zie verder
in hoofdstuk 4).

Witte waterranonkel (foto: O. Dochy)

ª

Aangetroffen soorten in ondiepe zones in de randen van de vijvers: Veelstengelige waterbies, Vlottende
bies, Waternavel en Knolrus.

Fytoplankton
Vooral in vijver 7 (zie Kaart 3.2) is er reeds in mei sprake van een zeer sterke fytoplanktonontwikkeling. Ook in
vijver 10 is dit soms (september) het geval; vijver 4 lijkt hiervan iets minder te lijden te hebben.

Watertypering
Louter op basis van de pH en de zeer geringe buffering worden deze plassen het best tot de matig zure
wateren (Zm; sensu Denys 2007 in voorbereiding, zie ook Jochems et al. 2002) gerekend. Vanuit de
vegetatiesamenstelling lijkt het mogelijk dat ook meer circumneutrale zwak-gebufferde wateren (type Czb)
aanwezig zijn. Deze beide typen zijn, overigens, wat potentiële vegetatie betreft, sterk verwant.
Vegetatiepotenties voor Zm- en Czb-wateren
In Bijlage 6 wordt een selectie van de typespecifieke soorten van beide watertypen weergegeven (cfr. Leyssen et
al., 2005). Meerdere van deze soorten zijn in Vlaanderen uiterst zeldzaam, nog met slechts enkele populaties

aanwezig in de Kempen, of reeds verdwenen; sommige soorten zijn nooit buiten de Kempen waargenomen.
Volgende soorten behoren redelijkerwijze meer tot de verwachtingen in de Vlaamse zandstreek (** actueel
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aanwezig in het studiegebied, * ooit in de omgeving waargenomen): Haaksterrenkroos, Zompzegge, Geelgroene

zegge**, Sterzegge**, Stijve zegge, Zwarte zegge**, Blauwe zegge**, Snavelzegge**, Dwergzegge, Wateraardbei,
Gesteeld

glaskroos,

Naaldwaterbies, Eleocharis multicaulis**, Veelstengelige

waterbies*, Kikkerbeet,

Moerashertshooi*, Oeverkruid, Waterpostelein, Wilde gagel**, Witte waterlelie**, Melkeppe, de kranswieren
Nitella translucens en Nitella flexilis, Pilvaren, Klein fonteinkruid, Drijvend fonteinkruid, Stomp fonteinkruid,
Duizendknoopfonteinkruid**, Vlottende bies**, Klein glidkruid**, Veenmos sp. (Sphagnum sp.)** en Loos
blaasjeskruid.
Zowel het huidig- en historisch voorkomen van typespecifieke soorten voor Czb- en/of Zm-wateren, laat
vermoeden dat er kansen zijn om dergelijke vegetaties te herstellen en te laten ontwikkelen. De meeste van de
hierboven met * of ** gemerkte soorten vormen immers een zaadbank die lange tijd kiemkrachtig blijft. Zeer
soortenrijke vegetaties zijn echter niet te verwachten omwille van het feit dat heel wat soorten uit de genoemde
watertypen er, voor zover bekend, nooit hebben voorgekomen en de kans op kolonisatie klein is vanwege het
geïsoleerde karakter van de Aanwijsputten en het ontbreken van groeiplaatsen in de nabije omgeving.
Ongestoorde wateren van deze typen herbergen dikwijls mooi ontwikkelde Oeverkruid- en Dwergbiezenvegetaties. De hierboven vermelde vegetatietypen zijn habitatrichtlijnwaardige vegetaties, cfr. het habitattype
3130 (oligotrofe tot mesofiele stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of de IsoetoNanojuncetea; Heutz et al., 2005).

Standplaatsvereisten zachtwatervegetaties
Voedselarm en gebufferd tot nauwelijks gebufferd
In de literatuur zijn de standplaatsvereisten van zachtwatervegetaties uitvoerig beschreven (o.a. Brouwer et al.,
2002; samengevat door Denys et al., 2005, Bijlage 7). In Vlaanderen komen dergelijke vegetaties voor waar enig

bufferend vermogen ontleend wordt aan toestromend grond- of oppervlakte water en/of bodem. Er zijn (nog)
geen gegevens omtrent de grondwatersamenstelling en –stroming voorhanden in het bosreservaat
Bulskampveld. Topografisch liggen de Aanwijsputten op zowat het hoogste punt in de omgeving; enige
afstroming is enkel mogelijk vanuit bebost gebied. Waarschijnlijk speelt grondwaterstroming slechts een
geringe rol in het gebied en is er sprake van een regionaal schommelende watertafel. De bodemkaart leert ons
dat vooral lemige zandgronden aanwezig zijn (Sep en Sfp). Het is echter niet gekend in welke mate deze
bodems uitgeloogd of met kationen verzadigd zijn.
De plassen die nauwelijks gebufferd worden zijn zowel gevoelig voor eutrofiëring als voor verzuring.
Diatomeeënonderzoek van VMM873190 in het kader van VLINA 97/02 heeft hier een relatief intacte
zachtwatergemeenschap met een nog beperkt aandeel verzuringsindicatoren (14 %) aangetoond.
Fysisch-chemische waterkwaliteitsdoelstellingen
pH: Optimale pH-waarden voor soortenrijke zachtwatervegetaties liggen tussen de 6,5 - 7,5.
Alkaliniteit: Bij een (zwak) bicarbonaatgebufferde toestand (alkaliniteit c. 0,05 mmol/l en max. circa 0,5 mmol/l)
komen soortenrijke zachtwatervegetaties het best tot ontwikkeling.
Nutriënten: De streefwaarden en optimale waarden van totaalforfor, fosfaat, ammoniumstikstof en nitraat
voor zachtwatervegetaties zijn (tabel is een extract van Tabel 3):
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Totaalfosforr

PO4- -P

NH4--N

NO3--N

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

< 0.04

< 0.015

< 0.08

< 0.15

< 0.015

-

-

-

Herstelmogelijkheden in de Aanwijsputten
Abiotische omstandigheden voor zachtwatervegetaties (cf. Bijlage 7) zijn in de Aanwijsputten aanwezig, maar
er is vooral sprake van eutrofiëring, mogelijk ook enige (aanvangende) verzuring (diatomeeën-samenstelling).
Hierdoor kan de situatie niet optimaal genoemd worden.
De kritische depositieniveaus ter voorkoming van verzuring en eutrofiëring, resp. 5-10 kg N/ha/jaar en 20 kg
N/ha/jaar (Arts et al. 2001) worden actueel in de regio overschreden (VMM, 2004). De aanvoer van stikstof is,
vanwege de hoge atmosferische depositie, moeilijk te beïnvloeden en legt mogelijk een hypotheek op de
resultaten van herstelmaatregelen. Het zal er voornamelijk op aan komen om in het gebied vooral aandacht te
besteden aan de aanwezigheid en eventuele toelevering van fosfor. Het is niet bekend of er actueel sprake is
van instroom van fosfor vanuit omliggende gebieden via het grondwater. Mogelijks zijn de gemeten
fosforconcentraties in het gebied van historische oorsprong. In dit geval zouden het slib en eventueel
aanwezige bodemwoelende vissen een belangrijke rol in de beschikbaarheid ervan kunnen spelen.
De geïsoleerde ligging van de Aanwijsputten vormen een knelpunt voor de (her)kolonisatie door
levensgemeenschappen van zure en circumneutrale systemen. Na eventuele herstelmaatregelen mogen de
verwachtingen naar soortenrijkdom niet te hoog worden ingeschat.

Terrestrische, open natuurtypen
In het bosreservaat komen waardevolle heidevegetaties voor. Deze heiderelicten in Zandig Vlaanderen hebben
een erg beperkte oppervlakte. Ze behoren tot een bijzonder overgangstype tussen de Noord-Atlantische heide
van de Kempen en de Atlantische heide van Zuidwest Engeland en Bretagne, de zogenaamde intermediair
Atlantische heide (De Beelde, 2002 & 2003). Dit blijkt uit de aanwezigheid van soorten met een strikt Atlantische
verspreiding naast soorten met een Noord-Atlantische en boreale verspreiding. Ook heeft de heide in de
Aanwijsputten een meer grazig karakter dan in de Noord-Atlantische zone. In plaats van uniforme
dwergstruikformaties bepalen hier zeggen, grassen en kruiden meer de vegetatie. De heide krijgt hierdoor het
karakter van een heischraal grasland. Dit grazige karakter ontstaat wellicht onder invloed van klimaat en
bodem. De oude gebruiksvormen (maaien en begrazen) versterkten dit proces nog (De Beelde, 2003) in
tegenstelling tot het traditioneel potstal-systeem met plaggenbeheer zoals in de Kempen werd toegepast.
In De Beelde (2003) worden de kenmerken van de Intermediair Atlantische heide samengevat (zie Tabel 13).
Tabel 13: enkele kenmerken van intermediaire Atlantische heidehabitats (De Beelde, 2003) (de soorten die actueel voorkomen in
het bosreservaat Bulskampveld worden in cursief weergegeven)
Kenmerken habitats Intermediaire Atlantische heide
Relatief vochtig klimaat met gemiddeld zachte temperaturen, beperkt aantal vorstdagen en geen droogtestress tijdens de
zomer
Aanwezigheid van soorten met een strikt Atlantische verspreiding zoals Rode dopheide, Tweenervige zegge, Echt
melkviooltje, Gaspeldoorn en Stengelloze sleutelbloem

ESHER

juli 2007

Beheerplan bosreservaat Bulskampveld

55

Aanwezigheid van soorten met een hoofdzakelijk Atlantische verspreiding, zoals Stekelbrem, Rankende helmbloem, Hulst,
Klein glidkruid, Veelstengelige waterbies, Liggende vleugeltjesbloem en Beenbreek
Aanwezigheid van soorten met een Noord-Atlantische verspreiding zoals Wilde Gagel, Gewone dopheide en Struikhei
Aanwezigheid van soorten met een eerder boreale verspreiding, zoals Veenpluis, Sterzegge en Duizendknoopfonteinkruid
Specifiek abundantie van verschillende soorten, zoals Blauwe bosbes (zeer zeldzaam en enkel in bos), Dubbelloof (talrijk en
ook regelmatig buiten bos), Tormentil (vaak talrijk), Struikhei en Gewone dopheide (vaak weinig dominant)
Groot aantal soorten die zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn in het Vlaams district in verhouding tot kleine oppervlakte
geschikt habitat, zoals Tweenervige zegge, Bleke zegge, Stijve moerasweegbree, Hondsviooltje, Ondergedoken moerasscherm,
Sterzegge, Draadzegge, Blauwe zegge , Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw, Veelstengelige waterbies, Gewone dopheide, Rode
dopheide, Veenpluis, Stekelbrem, Kruipbrem, Grondster, Trekrus, Moeraswolfsklauw, Wilde gagel, Beenbreek,
Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem, Duizendknoopfonteinkruid, Klein glidkruid, Zaagblad, Echte guldenroede en
Gaspeldoorn
Historisch heidebeheer afwijkend van Kempense heide (geen potstaleconomie met plaggenbeheer) en meer verwant aan het
traditioneel beheer van heiden in Noord-Frankrijk (maaien, begrazen) (mededeling H.Stieperaere)
Heidevegetaties minder gekenmerkt door dwergstruikformaties en opvallend grazig, heischraal graslandkarakter, met
soorten zoals Tormentil en Liggend walstro en talrijke zeggensoorten
Sterke verwevenheid van heide en bos na de grote ontginningen, zaadbanken grotendeels bewaard na recente bebossingen

De unieke fytogeografische positie en de grote natuurbehoudswaarde van deze intermediair Atlantische heide
staan in schril contrast met de sterk gefragmenteerde, bedreigde toestand. Alleen al door het beperkte areaal is
deze heide in Vlaanderen kwetsbaar. De negatieve milieudruk op deze relicten is erg hoog door bijvoorbeeld
atmosferische depositie (zie hoofdstuk 3.1.6. Vermestingsproblematiek) en verlaging van de grondwaterstand (De
Beelde, 2002). In en rondde Aanwijsputten zal ongeveer 4,5 ha opengemaakt worden t.b.v. heideherstel.

Uit onderstaande beschrijving van de actuele en potentiële vegetatie en flora blijkt een duidelijke
overeenkomst met de kenmerken van de hierboven beschreven Intermedaire Altantische heidevegetatie.

• Jonge natte heide (pioniersvegetatie van natte plagplek)
Overeenkomstig vegetatietype: Associatie van Moeraswolfsklauw en snavelbies (Lycopodio-Rhynchosporetum)
Waar in het studiegebied:
In het studiegebied is dit type momenteel aan te
treffen in een viertal plagplekken centraal in de
Aanwijsputten, op de strook tussen de vijvers 6
en 7 en op de strook aangrenzend ten noorden
van vijver 6. De twee plekken op deze laatst
vernoemde strook zouden ontstaan zijn door het
afschrapen bij het uitvoeren van het maaibeheer.

Dode Watersnuffels op Ronde zonnedauw

Aanwezige diagnostische soorten:
In de plagplekken in de strook tussen vijvers 6 en 7
komen volgende soorten voor: Ronde zonnedauw,
Moeraswolfsklauw, Geoord veenmos3 en Gewone
dophei. In de andere afgeschraapte plekken komen

3

Sphagnum denticulatum (determinatie door H. Stieperaere tijdens inventarisatie groeiseizoen 2006: ze domineert in de vijverranden maar komt
ook voor in de plagplekken en de afgeschraapte plekken)
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enkel Ronde zonnedauw, Moeraswolfklauw en Geoord veenmos voor. Andere kensoorten voor dit
vegetatietype zoals Kleine zonnedauw en de snavelbiezen (Witte en Bruine) komen niet voor. Uit nieuwe
plagplekken zal blijken of er ook nog andere kensoorten in de zaadbank aanwezig zijn in de Aanwijsputten.
Het voorkomen van slechts één veenmossoort is waarschijnlijk te verklaren door de verschillende verstoringen
die het gebied gekend heeft i.t.t. bijvoorbeeld het reservaat Heideveld-Bornebeek waar 5 veenmossoorten
voorkomen. Geoord veenmos kan wisselende waterstanden verdragen wat niet het geval is voor de andere
veenmossoorten (mededeling Stieperaere, 2006).
Selectie van doelsoorten:
Als doelsoorten van dit type in het studiegebied kunnen dan ook best weerhouden worden: Ronde
zonnedauw en Moeraswolfsklauw. Stieperaere stelt voor volgende mossoorten eveneens als doelsoorten te
weerhouden: Grof goudkorrelmos (Fossombronia foveolata), Violet trapmos (Lophozia capitata) en Kroppluisjesmos
(Dircranella cerviculata). Deze mossoorten zijn kenmerkend voor zure zandig-venige plagplekken, Grof
goudkorrelmos en Violet trapmos zijn bovendien typisch voor oevers van zure plassen.
Voorstel beheerrichtlijnen:
Om deze jonge natte heidevegetatie ruimtelijk meer kansen te geven, zal regelmatig geplagd moeten worden
om de successie opnieuw te laten starten op een voldoende totale oppervlakte. De uitgangstoestand van deze
pioniersvegetatie kan best gerealiseerd worden in de stroken tussen de vijvers 9 en 10; 10 en 8/5c/7; 6 en 7; en
tussen 6 en 9 (zie kaart 4.2. Beheermaatregelen). Eventueel kan ook in de strook ten noorden van vijver 6 verder wel best zeer ondiep - geplagd worden.

• Natte heide en nat heischraal grasland
Overeenkomstige vegetatietypes: Associatie van Gewone dopheide (Ericetum tetralix) en de Associatie van
Liggende vleugeltjesbloem en Heidekartelblad (Gentiano pneumonanthes-Nardetum) (subassociatie gentianetosum)
Omdat de soorten van deze vegetatietypes door elkaar voorkomen in het studiegebied en dezelfde abiotiek
vereisen, worden ze ook samengenomen als een complex.
Waar in het studiegebied:
In de Aanwijsputten: de stroken tussen de vijvers 6 en 7, loodrecht erop ten zuiden van deze vijvers, ten
noorden en oosten van vijver 6, en ten noorden van vijver 1 (Veldrus). Enkele soorten van dit type zijn ook
te vinden op de paden die de Aanwijsputten
omgeven zoals Geelgroene zegge op het pad
ten noordwesten van de vijver 5.
Een drietal exemplaren van Tweenervige
zegge werden in 2002 aangetroffen in de
Aanwijsputten op het centrale pad ten
zuiden van vijver 8 (med. Kris Vandekerkhove).
In 2005 is een andere vindplaats ontdekt in
hok c2-53-14, nl. in de omgeving van het
rondpunt Aanwijs, in een droog stuk aan de
bosrand aan de kant van het natuurontwikkelingsprojectje van de provincie WestVlaanderen (kant Sint-Amandusinstituut). Dus
deze belangrijke soort is zowel in de
Centraal pad met Struikhei
Aanwijsputten al aangetroffen en ook in de
drogere delen errond.
Aanwezige soorten:
Binnen de Aanwijsputten komen volgende soorten voor die typisch zijn voor beide vegetatietypen:
Gewone dopheide, Trekrus, Tweenervige zegge, Geelgroene zegge, Liggende vleugeltjesbloem, Tandjes-
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gras, Blauwe zegge en Blauwe knoop. Tormentil, Veelbloemige veldbies en Veldrus komen eveneens voor
maar zijn minder diagnostisch.
Andere diagnostische soorten die (momenteel) niet voorkomen zijn: Klokjesgentiaan, Veenbies, Beenbreek,
Veenpluis, Heidekartelblad en het Echt melkviooltje. In 1964 zou door Stieperaere bij het maken van een
lijntransect t.h.v. de ‘Ronde Put’ (momenteel een naburige verkaveling) wel Klokjesgentiaan, Veenbies,
Veenpluis hebben aangetroffen. Maar hij sluit uit dat deze soorten te verwachten soorten kunnen zijn voor
de Aanwijsputten (mededeling Stieperaere 2006).
Selectie van doelsoorten:
Als doelsoorten kunnen voor het studiegebied doorgaan: Dopheide, Tweenervige zegge en Liggende
vleugeltjesbloem.
Voorstel beheerrichtlijnen:
Jaarlijks maaibeheer is vereist. Best gebeurt dit begin augustus waarna eventueel nabegrazing met
runderen (bv. Galloway-runderen) in de maanden september en oktober. Als er later wordt gemaaid, is de
kans groot dat Pijpenstrootje en/of Riet uitbreidt, wat niet wenselijk is.
Indien de uitgangstoestand bestaat uit door Pijpenstrootje zwaar gedomineerd en dus - qua soorten verarmde versie van deze vegetatietypes, met andere woorden heeft men te maken met de rompgemeenschap Molinia caurulea, kan het noodzakelijk zijn intensiever te verschralen door tweemaal per jaar te
maaien en af te voeren, namelijk eind juni en eind augustus (of eind september).
Tweenervige zegge zou volgens Stieperaere nog op meer plekken in de bestanden rond de Aanwijsputten
kunnen verschijnen na het verwijderen van strooisel en stronken.

•

Kleine zeggenvegetatie

Overeenkomstig vegetatietype: Klasse de kleine zeggen (Parvocaricetea), Verbond van Zwarte zegge (Caricion
nigrae), Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge (Carici curtae-Agrostietum caninae)
Waar in het studiegebied:
Zowel ten noordwesten van de vijver 5 en ten zuidoosten van vijver 1 komt Sterzegge voor. Eveneens ten
noordwesten van de vijver groeit een grote groep Snavelzegge. Zwarte zegge, Blauwe zegge en Zomprus
zijn te vinden op de strook tussen vijvers 6 en 9.
Aanwezige soorten:
Als cypergrassen komen Sterzegge, Zwarte zegge, Snavelzegge en Blauwe zegge voor. Ook Zomprus is
aanwezig als soorten voor dit type in de Aanwijsputten.
Selectie van doelsoorten:
Sterzegge (als boreale heidesoort), Zwarte zegge en Snavelzegge
Voorstel beheerrichtlijnen:
Jaarlijks eenmaal maaien en maaisel afvoeren, bij voorkeur in de midzomer. Eventueel lichte nabegrazing door
runderen of paarden.

• Droog heischraal grasland
Overeenkomstig vegetatietype: Associatie van Liggend walstro en Schapengras (Galio Hercynici-Festuccetum)
Waar in het studiegebied:
Verschillende zones: in de opgehoogde strook waar de waterleiding loopt en op delen van de paden rond
de Aanwijsputten.
Aanwezige soorten:
Fraai hertshooi, Liggend walstro, Pilzegge, Fijn schapegras, Tandjesgras, Zandstruisgras, Kruipganzerik,
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Tormentil en Mannetjesereprijs.
Selectie van doelsoorten:
Fraai hertshooi
Voorstel beheerrichtlijnen:
Maaien en afvoeren, ev. ook strooisellaag verwijderen

• Droge heide met Struikhei
Overeenkomstig vegetatietype: Verbond van Struikhei en Kruipbrem (Calluno-Genistion pilosae), Associatie
van Struikhei en Stekelbrem (Genisto anglicae-Callunetum)
Waar in het studiegebied:
Op enkele hogergelegen plekken in de stroken tussen vijvers 10 en 9c, tussen 8 en 10; op enkele plekken op
de paden in het droger gedeelte van het bosreservaat rond de Aanwijsputten en ook ten zuidoosten, het
open gekapte deel, van bestand 9a.
Aanwezige soorten:
Struikhei, Hulst, Gewone brem
Selectie van doelsoorten:
Struikhei en Kruipbrem
Voorstel beheerrichtlijnen:
Het heidebeheer moet hier in overeenstemming zijn met de cyclus van Struikhei, dit betekent dat de
maaifrequentie varieert van eens in de 4 jaar tot eens in de 25 jaar. Het maaien van 5 tot10 jarige heide
bevordert duurzame verjonging van Struikhei.
Het maaien van vergraste heide kan ertoe leiden dat de grassen sneller uitlopen dan de Struikhei, zodat de
vergrassing niet effectief wordt bestreden. Toch kan maaien ook in dergelijke situaties wenselijk zijn, bv. om
de heide (met jonge uitlopers) geschikt te maken voor beweiding met runderen.
In het algemeen doet namelijk extensieve begrazing door vee of wilde herbivoren de structuurverschillen in de
heide toenemen zodat er een vegetatiemozaïek ontstaat van plekken heide tussen heischraal grasland.

• Droog schraalgrasland
Overeenkomstig vegetatietype: Dwerghaververbond (Thero-Airion), Vogelpootjesassociatie (OrnithopodoCorynephoretum)

Waar in het studiegebied:
Op enkele plekken op de paden rond de
Aanwijsputten zoals onder meer langs de
opgehoogde strook van de waterleiding
Aanwezige soorten:
Schapenzuring, Muizenoor, Eekhoorngras en
Vroege haver
Selectie van doelsoorten:
Eekhoorngras en Vroege haver
Voorstel beheerrichtlijnen:
Begrazing en ook lichte betreding
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Tabel 14: samenvattende bespreking van de lage, open natuurtypen in het bosreservaat Bulskampveld (vereiste abiotische omstandigheden, ken- en differentiërende soorten, hun voorkomen in het studiegebied en beheerrichtlijnen vanuit literatuur)

Open vegetatietypes

Abiotiek

Ken- en differentiërende soorten

(geordend in nat - droog gradiënt)

uit literatuur

uit literatuur

Welke komen
reeds voor i/h
studiegebied?

Beheerrichtlijnen
Waar potenties in het studiegebied

Uit literatuur
Tegengaan eutrofiëring:
- Instroming van verontreinigd water vermijden
- Minimaliseren bemesting omgevende percelen
- Buffering tegen inwaaiende meststoffen door bv.
‘vanggordel’ van bos errond te voorzien
- Sliblaag verwijderen (om de 2 à 3 jaar) en periodiek het

Ondiep water of oeverzones van diepe waters

A. Veelstengelige waterbies - Gewone
waternavel vegetatie4

Verbond van Waternavel en Stijve moerasweegbree
(Hydrocotylo-baldellion)

Associatie van Vlottende bies (Scirpetum
fluitantis)

Stilstaande of zwak stromende waters

In Sfp bodempolygoon

bodemsubstraat wegbaggeren5
Tegengaan verzuring6:

Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis)

X

Continu onder water behalve droogvallend in zomerperiode

Knolrus (Juncus bulbosus)

X

Door atmosferische depositie ⇒ verzuring en

Waterkwaliteit: voedselarm (laag fosfaat- en nitraatgehalte), wel

Vlottende bies (Scirpus fluitans)

X

eutrofiëring vennen ⇒ evolutie naar RG Juncus

- Buffering door voeding van grondwater (behoud
GWstroming) of inlaat zacht water

relatief rijk aan sulfaat, en zuur: pH tussen 3,5 en 6

Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos)

X

bulbosus-Sphagnum en RG Eleocharis multicaulis-

- Wegzijging regenwater

Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris)

X

Sphagnum

Niet hydrologisch geïsoleerd: grondwatergevoed (daardoor
zwak gebufferd) of via instroming oppervlaktewater

Ook:
Egelboterbloem (Ranunculus flammula)

X

Waterbodem: zandig of lemig-zand, geen sliblaag

Ondergedoken moerasscherm (Apium inundatum)

/

Moeilijk doorlatende bodemlaag op geringe diepte ⇒ stagnatie

Moerashertshooi (Hypericum elodes)

?

van regenwater

Moerasstruisgras (Agrostis canina)

X

Tegengaan verdroging:

Dus waar deze RG momenteel voorkomen, zijn

Behoud (of herstel) natuurlijke hydrologie

er potenties tot ontwikkeling van de associatie

(waterpeilschommelingen7), bv. tegengaan drainage,
tegengaan grondwateronttrekking in de infiltratiezone

van Vlottende bies.

Tegengaan dichtgroeien en verlanding:
Oevers maaien8 in de nazomer of vroege herfst en afvoer
van maaisel
Plaggen van ondiepe oeverzones (om de 15 à 30 jaar) (zie
voetnoot 1)
Oeverstructuur:
Zeer zachthellende oevers, wel plaatselijk (best langs de
oostelijke9 oevers) iets steiler

B. Jonge natte heide (Pioniersvegetatie

In plagplekken of sterk betreden plaatsen (paadjes) waardoor de

van natte plagplek)

bodem min of meer dichtgeslagen en nat is ( zeer ondiep

Dopheide verbond (Ericion tetralix)

grondwaterniveau dat weinig schommelt)
ʹs winters plas-dras of korststondig onder water, ʹs zomers

Associatie van Moeraswolfsklauw en

oppervlakkige uitdroging van de bodem

snavelbies (Lycopodio-Rhynchosporetum)

Voedselarm, venige zandbodem

Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia)

X

Kleine zonnedauw (Drosera intermedia)

?

Moeraswolfklauw (Lycopodiella inundatum)

X

Of afgraven bovengrond van verdroogde standplaatsen

Bruine snavelbies (Rynchospora fusca)

?10

tot nabij het grondwaterniveau

Witte snavelbies (Rhynchospora alba)

?

In Sfp bodempolygoon

Plaggen van natte heide

4

In de noordoostelijk vijver (nr. 1) werd naast dit type ook Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius) aangetroffen. Deze soort behoort tot het Littorellion uniflorae verbond en komt voor in voedselarme, zwak zure waters dat op de oevers periodiek droogvalt.
Kale, zandige, minerale waterbodem is noodzakelijk voor de activatie van de zaadbank.
6
Onderzoek naar de chemische samenstelling van het grondwater dat het gebied de Aanwijsputten al dan niet voedt, zal belangrijke informatie leveren over de bufferende rol van het grondwater in de verschillende veldvijvers.
7
Het uitvoeren van onderzoek van het grondwaterregime (schommelingen) in de Aanwijsputten doorheen het jaar is hiertoe wenselijk (plaatsing en opmeting peilbuismeetnet).
8
Begrazing wordt in de literatuur afgeraden door verhoogde kans op eutrofiëring en tredschade van deze kwetsbare oevervegetaties.
9
Door de heersende westenwinden wordt daar periodiek detritus weggespoeld zodat permanent een minerale bodem voor deze plantengemeenschap aanwezig blijft.
10
Uit literatuur zouden beide snavelbiezen waargenomen geweest zijn in het uurhok C2, t.h.v. ‘de Lange Pla’ in een verkaveling in Hertsberge (bron: Herman Stieperaere, 1997) en dus niet in het studiegebied.
5
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Gewone dopheide (Erica tetralix)

X

Geelgroene zegge (Carex demissa)

X

Tweenervige zegge (Carex binervis)

X

Dopheide verbond (Ericion tetralix)

Tandjesgras (Danthonia decumbens)

X

Associatie van Gewone dopheide

Trekrus (Juncus squarrosus)

X

Semiterrestrisch, dus vochtig tot nat door ondiep, stabiel

(Ericetum tetralix)

Veldrus (Juncus acutiflorus)

X

grondwaterniveau (weinig peilschommelingen, max. 50 cm onder

Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica)

/

Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata)

?

RG Molinia Caurulea ontstaat door eutrofiëring

Voedselarme, zwak gebufferd en zure (pH 4) podzolbodem

Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia)

X

en verdroging13. Het is de verarmde

(moeilijke infiltratie van regenwater) met een dunne veenlaag

Blauwe knoop (Succissa pratensis)

?

gemeenschap van dit type waarbij

Verbond der heischrale graslanden (Nardo-Galion

Blauwe zegge (Carex panicea)

X

Pijpenstrootje sterk domineert en de plaats

saxatilis)

Klein glidkruid (Scutellaria minor)

X

Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)11

/

Veenbies (Scirpus cespitosus)

/

vleugeltjesbloem en Heidekartelblad

Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum)

?

(Gentiano pneumonanthes-Nardetum)

Zacht veenmos (Sphagnum tenellum)

?

Beenbreek (Narthecium ossifragum)12

/

Veenpluis (Eriophorum polystachion)

/

Echt melkviooltje (Viola lactea)

/

Zompzegge (Carex curta)

/

Sterzegge (Carex echinata)

X

Schildereprijs (Veronica scutellata)

/

Voedselarme, zure (pH tussen 4 en 6) veenbodem of op de

Draadrus (Juncus filiformis)

/

overgang van veen naar zand

Zeegroene muur (Stellaria palustris)

/

Associatie van Moerasstruisgras en

vochtig tot nat door ondiep, stabiel grondwaterniveau (weinig

Zwarte zegge (Carex nigra)

X

Zompzegge (Carici curtae-Agrostietum

peilschommelingen, max. 30 cm onder maaiveld)

Moerasviooltje (Viola palustris)

?16

caninae)

Aan de rand van heidevennen

C. Natte heide/ nat heischraal grasland

Subassociatie orchietosum

maaiveld, grondwaterafhankelijke vegetatie)

Associatie van Liggende

D. Kleine zeggenvegetatie
Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae)

saxatilis)

Associatie van Liggend walstro en
schapegras (Galio Hercynici-Festucetum)

11

Tegengaan dominantie van Pijpenstrootje: maaien14 en

inneemt van Gewone dopheide. Ook Knolrus

van de vergraste heide (door plaggen wordt opnieuw de
uitgangssituatie gecreëerd voor vegtype B die door
successie overgaat in natte heide/nat heischraal grasland)
+ herstel van de natuurlijke abiotiek
Tegengaan successie naar struweel (wilgen, Gagel) en

Waterveenmos) kunnen domineren. Herstel

bos: kappen en maaien of laten begrazen van de opslag

naar dit doeltype is in deze zones mogelijk.

In Sfp en Sep bodempolygonen
Maaien en afvoer van het maaisel, ev. lichte beweiding

/

Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata)

/

Snavelzegge (Carex rostrata)

X

Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora)

/

Zomprus (Juncus articulatus)

X

Liggend walstro (Galium saxatile)

X

Pilzeggge (Carex pilulifera)

X

Droog, voedselarm (vaak lemige) zandgrond (dikwijls een

Fijn schapengras (Festuca ovina subsp. tenuifolia)

X

kalkarme keileemlaag ondiep in het bodemprofiel)

Bochtige smele (Descampsia flexuosa)

/

in de te realiseren corridor naar de

Tandjesgras (Danthonia decumbens)

X

Bornebeekvallei

Zandstruisgras (Agrostis vinealis)

X

Kruipganzerik (Potentilla anglica)

X

Tormentil (Potentilla erecta)

X

Dikwijls op paden in droge heide

afvoer van de strooisellaag15 maar vooral diep plaggen

en veenmossoorten (Geoord, Slank en

Wateraardbei (Comarum palustre)

E. Droog heischraal grasland
Verbond der heischrale graslanden (Nardo-Galion

In Sfp bodempolygoon

In Sdh en Zcg bodempolygonen, ook potentieel

Maaien en afvoeren, ev. ook strooisellaag verwijderen
(vnl. van Bochtige smele: om vervilting tegen te gaan)

Klokjesgentiaan: waarneming door Herman Stieperaere in sept. 1960 in een verkaveling t.h.v. het Bulskampveld, derde kapvlakte aan het einde van de Hazeweg waar ook Veenbies is aangetroffen (wel niet samen met Klokjesgentiaan)
Komt meer voor in hoogveensituaties. Op kwelplaatsen (permanente grondwatervoorziening en goede doorluchting) komt Beenbreek abundant voor (De Blust, 1981).
13
Dit kan veroorzaakt worden door permanente grondwaterstandsdaling, of door te grote grondwatertafelschommelingen of door het doorboren van de moeilijk doorlatende bodemlaag in het geval van een schijngrondwatertafel.
14
Begrazing met runderen en/of schapen is een alternatief dat zorgt voor meer structuur in de heidevegetatie in vergelijking met maaien met afvoer van het maaisel.
15
Als de strooisellaag niet wordt verwijderd, is de kans reëel dat het Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) (agressieve neofiet) verder zal uitbreiden (momenteel al in de Aanwijsputten aanwezig en ook in enkele bosbestanden errond) (mond. med., Stieperaere,
2006). Ook de stronken moeten bij openkappen verwijderd worden.
16
Waarneming van april 1943 in een vochtige bosrand in het Bulskampveld, wel is het aangegeven uurhok onzeker.
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Mannetjesereprijs (Veronica officinalis)

X

Fraai hertshooi (Hypericum pulchrum)

X

Hondsviooltje (Violo canina)

?17

F. Droge heide met Struikhei

Struikhei (Calluna vulgaris)

X

Verbond van Struikhei en Kruipbrem (Calluno-

Stekelbrem (Genista anglica)

/

Genistion pilosae)

Kruipbrem (Genista pilosa)

?19

Associatie van Struikhei en Stekelbrem
(Genisto anglicae-Callunetum)

Zandgrond met podzolprofiel

18

Trage afbraak organisch materiaal ⇒ humuslaag ± 2 cm dik

G. Droog schraalgrasland
Dwerghaververbond (Thero-Airion)

Vogelpootjes Associatie (Ornithopodocorynephoretum)

Kleine wolfsklauw (Lycopodium tristachyum)

Voedselarme, zeer droge, zandbodem
Typisch voor zandige donken en zandruggen

/

In Zcg bodempolygoon , o.a. in de te realiseren

20

corridor naar de Bornebeekvallei en andere

Rode dopheide (Erica cinerea)

?

Hulst (Ilex europaeus)

X

Gewone brem (Cytisus scoparius)

X

Grote bremraap (Orobance rapum-genistae)

/

Zandblauwtje (Jasione montana)

?

Schapezuring (Rumex acetosella)

X

Klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus)

/21

open plekken rond de Aanwijsputten

Hazepootje (Trifolium arvense)

/

In Zcg bodempolygoon, meer specifiek op de

Muizenoor (Hieracium pilosella)

X

betreden paden rond de Aanwijsputten o.a. in

Kleine ooievaarsbek (Geranium pusillum)

/

de te realiseren corridor naar de

Eekhoorngras (Vulpia bromoides)

/

Klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis)

X

Vroege haver (Aira praicox)

X

Zilverhaver (Aira caryophyllea)

/

Maaien en afvoer van het maaisel (cyclisch: om de 4 à 25
jaar)

Maaien en afvoer van het maaisel (of begrazing)

Bornebeekvallei en op nog meer plaatsten op
de opgehoogde strook van de waterleiding

17

Waarneming door Arnout Zwaenepoel in juli 1986, langs de Torenweg (opnamenummer 31, bedekking 1)
Rode dopheide kan ook in vochtige heide voorkomen.
19
Waargenomen door Arnout Zwaenepoel in juli 1986, langs de Torenweg (opnamenummer 31, bedekking 1)
20
Waargenomen in 1943, de bepaling van de uurhoek is wel onzeker.
21
Vogelpootje komt wel voor aan de kasteelvijver van het parkgedeelte van het Bulskampveld (buiten de afbakening van het bosreservaat) (Anoniem, 2004).
18
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