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DEEL 1. VERKENNINGSNOTA 

 Algemene beschrijvingHoofdstuk 1.

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 
De Huwijnsbossen zijn eigendom van het Vlaams Gewest. Het beheer is in handen van het 
Agentschap voor Natuur en Bos van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). 

Alle percelen zijn gelegen binnen de provincie West-Vlaanderen, gemeente Lichtervelde. 

De totale kadastrale oppervlakte bedraagt 34 ha 87 a 90 ca. 

Voor de verdere berekeningen wordt gemakshalve rekening gehouden met de oppervlakte van de 
GIS-laag van de bestandsindeling, die lichtjes afwijkt van de kadastrale oppervlakte (35 ha 4 a 49 ca). 

Eigendomsverwerving 
In 1995 werd het grootste deel van het huidige bos (32 ha 24 a 30 ca) aangekocht door het 
Agentschap voor Natuur en Bos van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).  
De resterende 2 ha 63 a 60 ca werd pas in 2003 verworven (kadastrale percelen sectie D, nrs. 867 en 
869). 

Erfdienstbaarheden 
In de aankoopaktes wordt geen melding gemaakt van specifieke erfdienstbaarheden. Wel wordt 
vermeld dat - mochten er toch erfdienstbaarheden gelden - de koper (m.a.w. het Vlaamse Gewest) 
deze dient te ondergaan. 

Gebruiksrechten 
Er gelden geen gebruiksrechten (meer) op het domeinbos. Alle gronden zijn vrijgegeven, zoals 
vastgelegd in de overeenkomsten van pachtbeëindiging die afgesloten werden bij aankoop van de 
gronden. 
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1.2 Kadastraal overzicht 
Zie kaart 1.1 in bijlage. 

Tabel 1: Kadastergegevens van de Huwijnsbossen 

Afd., Sectie  Nr. Exp Toestand 2014  Bestand  

Afd. Lichtervelde 

Sectie D 681 D Deels bos, deels 
weiland 17y(deel), 18y(deel), 23a, 24a, 24x, 24b, 25a(deel) 

Sectie D 681 E Bos 22a, 22y 
Sectie D 682 A Bos 21a, 21y 
Sectie D 690 Bos 25a(deel) 
Sectie D 863 A Bos 17a(deel), 18a(deel) 
Sectie D 864 Bos 17a(deel), 18a(deel) 

Sectie D 865 A Deels bos, deels 
weiland 

11a, 12a, 12y, 13a(deel), 15a, 15y, 16a(deel), 
17y(deel), 18y(deel) 

Sectie D 866 A Bos 13a(deel) 
Sectie D 866 B Bos 13a(deel) 
Sectie D 866 C Bos 16a(deel) 
Sectie D 867 Bos 19a 
Sectie D 869 Bos 20a 
Sectie D 979 D Bos 8a(deel), 10a 
Sectie D 979 E Bos 8a(deel), 9a 
Sectie D 979 F Bos 5a(deel), 6a(deel), 7a 
Sectie D 980 Bos 4a, 5a(deel), 6a(deel) 
Sectie D 981 D Bos 3a(deel) 
Sectie D 981 E Bos 1a, 2a, 3a(deel) 

Alle percelen zijn in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

1.3 Verantwoordelijken beheer 
Het bos is gelegen in de beheerregio Brugge- Leie (West-Vlaanderen), en daarbinnen in de 
boswachterij Torhout – Brugge Zuid. 

Verantwoordelijke regiobeheerder 

Ir. Theo Vitse 
Jacob van Maerlantgebouw 
Koning Albert 1 laan ½ bus 74  
8200 Brugge 
tel: 050/24.77.61 
fax: 050/24.77.45 
gsm: 0479/67.95.69 
e-mail: Theophile.vitse@lne.vlaanderen.be 

Verantwoordelijke boswachter 

Maertens Koen  
gsm: 0474/89.73.67 
e-mail: Koen.maertens@lne.vlaanderen.be 
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1.4 Situering 

1.4.1 Topokaart 
Zie kaart 1.2. en 1.3. in bijlage. 

De bosbestanden zijn gelegen binnen de topografische kaart 20/4 (NGI 1:10.000). 
Ten zuiden van de Huwijnsbossen, op ca 6 km, ligt de stad Roeselare. Ten westen, op ca 4 km, ligt 
het dorp Gits en in het noorden, op ca 3 km, het centrum van Lichtervelde. Het bos zelf is volledig 
gelegen binnen de gemeente Lichtervelde, en grenst aan de deelgemeente Gits (Hooglede).  

1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 
De Huwynsbossen vormen een van de weinige bosgebieden in een natuurarme regio. Het 
omringende landschap wordt gedomineerd door akkers en weilanden, met verspreid enkele kleine 
snippers bos. 

Ten noorden van het bos – in vogelvlucht op ca 700 m - bevindt zich de vallei van de Huwynsbeek 
met de Colpaertsbosjes, in de volksmond zo genoemd naar een vroegere eigenaar. Dit zijn vier kleine 
privé-bosjes, elk van hen slechts 30 à 40 are groot, met o.a. een waardevol elzenbroek-hakhoutbosje 
(met dotterbloem), een oud eikenbosje met ondergroei, en een populierenbosje. 

Op ca 1.4 km ten westen van de Huwijnsbossen, aan de overkant van de spoorlijn, ligt Terkerst, een 
bos van 16 ha groot. Terkerst is eigendom van ANB en sluit aan bij Hoeve Ter Kerst1 en het Dominiek 
Savio Instituut2 met kasteel Mariasteen en bijhorend parkdomein. De eerste aanplantingen dateren er 
van 2001. Struikengordels, weiland en poel (met kleine watersalamander) zorgen voor een 
afwisselend landschap. In 2009 werd het geheel als speelbos ingewijd.  

1.5 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan 
Zie kaart 1.4: Gewestplan. 

De Huwijnsbossen zijn – sinds de gewestplanwijziging van 26/2/1998 - zo goed als volledig gelegen 
binnen bosgebied. Slechts twee bestanden - 19a en 20a - liggen in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied en niet in groengebied. 

1.6 Ligging in speciale beschermingszones 

1.6.1 Internationale beschermingszones 
De Huwijnsbossen bevinden zich niet in een internationale beschermingszone (zijnde Ramsar-, 
Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied). 

1.6.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 
De Huwijnsbossen bevinden zich ook niet in een nationale beschermingszone of regionaal 
aandachtsgebied. Hieronder wordt begrepen: het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de 
beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten. 

1 Sociaal tewerkstellingsproject 
2 Woonzorgcentrum voor personen met een motorische of neuromotorische beperking 



Deel 1. Verkenningsnota 

Uitgebreid bosbeheerplan Huwijnsbossen 
10 

1.7 Statuut van de wegen 
Zie kaart 1.5: Statuut van de wegen. 

Het bos wordt door twee geasfalteerde gemeentewegen doorkruist, met name de Ridderstraat en de 
Beverenstraat. Deze laatste loopt ook verder langsheen de zuidelijke rand van de percelen 7, 8 en 
10. 

In de Atlas der Buurtwegen uit 1841 vinden we - naast bovenstaande gemeentewegen - nog één 
buurtweg terug, chemin nr 37. Dit pad wordt op de kadasterkaart als “Gentweg” aangeduid. De 
wegzate is eigendom van de gemeente Lichtervelde, maar het beheer ter hoogte van de 
Huwijnsbossen (bestand 14a) is volledig overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (zie 
bijlage 3). Hierdoor maken het bestand en bijhorende pad volledig deel uit van het domeinbos.  
Het pad zelf valt – als bosweg3 - onder het bosdecreet, wat betekent dat er geen gemotoriseerd 
verkeer toegelaten is (Art. 144 van het Bosdecreet). De toegankelijkheid wordt er bepaald door het 
toegankelijkheidsreglement (zie bijlage), dat mede goedgekeurd is door de gemeente.  

1.8 Historiek 
Zie kaarten 1.6 t.e.m. 1.15. 

Uit een beperkte set historische kaarten blijkt dat ongeveer 2/3de van de Huwijnsbossen min of meer 
permanent bebost geweest is vanaf de kaart van Ferraris (1775) tot net na de tweede wereldoorlog.  
In de 19e eeuw (ergens na 1855) werd ca 1/3 ontbost ten voordele van akker. De historiek hiervan is 
duidelijk te zien op de kaarten 1.10, 1.11 en 1.12 (topokaarten van resp. 1865, 1883 en 1911): op de 
topokaart van 1865 staan bestand 19a en een deel van 25a gekarteerd als akker; op de kaart van 
1883 zijn deze akkers verder uitgebreid met de bestanden 11a, 13a, 16a, 20a en een stukje van 4a; 
en tenslotte op de topokaart van 1911 is het centrale deel opnieuw bebost (bestanden 11a, 13a en 
16a) terwijl nu het deel dat ruwweg overeenkomt met de huidige bestanden 5a en 6a, omgevormd is 
tot akker. De bestanden 19a en 20a zijn nog steeds akker.  

Bijkomende bronnen wijzen uit dat er tijdens de 1ste wereldoorlog (1914-1918) nog eens grote delen 
van het bos gerooid werden. Deze kapvlaktes werden na de oorlog opnieuw bebost met Douglasspar, 
zodat er in 1941 ca 25 ha bos was. De tweede wereldoorlog betekende echter het einde voor de 
Huwijnsbossen. Na de oorlog waren vrijwel alle bestanden gekapt. Langs de Gentweg ontwikkelde 
zich een houtkant van 700 m lang, waarin tal van bosplanten, zoals bosviooltje en salomonszegel, 
toch nog wisten te overleven.  

In 1946 was er vrij veel grond op de Heihoek in eigendom gekomen van barones Gilles de Pelichy 
Savina. Na het overlijden van de barones in 1992 werd 40 ha op de Heihoek te koop aangeboden, 
waarvan het Vlaamse Gewest in 1995 32 ha kocht. Op dat moment werden alle lopende pachten 
afgetekend, en vervangen door een overeenkomst van pachtbeëindiging met daarin het tijdstip 
waarop de gronden vrijgegeven moesten worden. Deze tijdstippen werden in overleg met de 
betrokken landbouwers vastgelegd, en varieerden van perceel tot perceel. 
De eerste gronden kwamen vrij in 1996 en werden bebost door leerlingen van de verschillende 
basisscholen van Lichtervelde. Dit betekent dat het gebied net geen 50 jaar ontbost geweest is. 
De andere gronden kwamen vrij in 1999, 2004, 2007, 2010 en 2013, waarna er ook daar bebost 
werd. Deze bebossingen gebeurden deels onder de vorm van 'Kom op tegen Kanker'-bos en 
geboortebos. De laatste aanplant is gepland eind 2014, ter hoogte van bestand 24b.  
Op kaart 1.15 wordt het jaar van aanplant weergegeven voor de verschillende bosbestanden.  

3 Bosweg: alle wegen of gedeelten van wegen gelegen in het bos, met uitzondering van de openbare wegen die 
ingericht zijn voor het gewone, gemotoriseerde verkeer en die in hoofdzaak bestemd zijn als doorgangsweg (Art. 4, 
§9 uit het Bosdecreet).
4 In de bossen en op de boswegen is geen enkele vorm van gemotoriseerd verkeer toegelaten, behalve om 
technische redenen zoals onderhoud en exploitatie, of wanneer dit verkeer noodzakelijk is voor het beheer en de 
bewaking, voor de veiligheid van de bezoekers en in door een toegankelijkheidsregeling of een bosbeheerplan 
vastgestelde bijzondere omstandigheden (Art. 14 uit het Bosdecreet) 
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1.9 Beschrijving van de standplaats 
De Huwijnsbossen zijn gelegen in Centraal zandlemig Binnen-Vlaanderen, waar ze één van de 
weinige bosgebieden in een natuurarme regio vormen.  

1.9.1 Reliëf 
Kaart 1.16: Digitaal hoogtemodel 

Het domeinbos is gelegen op een 50 meter hoge heuvelkam die de scheiding vormt tussen het IJzer- 
en  Scheldebekken, en een uitloper is van de West-Vlaamse heuvelkam. Het bos zelf bevindt zich 
tussen de 45 en 50 m boven zeeniveau. 
De ruimere omgeving is zwak golvend, en situeert zich op een gemiddelde hoogte van 20 à 30 m 
boven zeeniveau. 
 
Centraal in het bos bevindt zich een “delle”, een verzakking in de heuvelrug. Deze “delle” wordt op de 
huidige topokaart gevisualiseerd door een hoogtelijn van 46.25 m, die met een booglijn gevolgd wordt 
door de grens van bestand 16a. Op het digitaal hoogtemodel is te zien dat de delle zich oostwaarts 
verder uitstrekt tot bestand 24x. 
 
De delle is ook duidelijk te zien op onderstaande morfologische kaart (Figuur 1). De zone rondom de 
delle is gemarkeerd door gearceerde stroken. Deze stroken duiden de zones aan waar de grond nog 
steeds in beweging is, of - met andere woorten – waar er een begin van dalvorming is (Naert, 1984). 
Volgens Naert is het zeer atypisch dat er dalvorming gebeurt in het verlengde van een heuvelrug. 
Bijna altijd staat dalvorming haaks op een heuvel.  
 

 

Figuur 1: Morfologische kaart van het dal van Heihoek, ter hoogte van de Huwijnsbossn (bron: Naert, 1984) 

Op de kaart zie je ook duidelijk de situering van de kwelbron ten zuiden van de Huwijnsbossen (op 
privé-grond). Door de terugschrijdende erosie werd er een vrije diepe insnijding bekomen, die juist 
naast de spoorweg werd afgedamd waardoor er een langgerekte vijver ontstond. 
  

delle 
Bewegende fronten 

bron 
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1.9.2 Geologie 
Kaart 1.17: Tertiaire geologische kaart 

Het geologisch substraat in de ruime omgeving van de Huwijnsbossen wordt gevormd door 
subhorizontale mariene lagen van het tertiar (Eoceen). Deze kleiige en zandige mariene sedimenten 
hellen lichtjes naar het noorden. Volgende lagen komen voor: 

- De Formatie van Tielt: Leden van Kortemark en Egem (Ieperiaan) 
- De Formatie van Gent: Lid van Pittem (Paniseliaan) 

Ter hoogte van het bos vinden we hoofdzakelijk het Lid van Pittem terug. In het zuiden van het 
kaartblad begint dit Lid van Pittem op 30 m boven zeeniveau en reikt het tot max. 49m ter hoogte van 
de Huwijnsbossen (gehucht Heihoek). Hier ligt het op gemiddeld minder dan 1m diepte en dagzoomt 
het op verschillende plaatsen.  

De belangrijkste sedimentatiefase van de Quartaire afzettingen dateert uit het Boven-Pleistoceen 
(Würmglaciaal). Door overheersende NW-winden werd niveo-eolisch zandig en lemig materiaal 
aangevoerd en op de Tertiaire lagen afgezet. De dikte van het eolisch materiaal schommelt van 
enkele decimeters tot enkele meters (2-5 m). Tijdens en ook na de afzetting werden plaatselijk – 
vooral op de heuvelruggen - elementen uit de Tertiaire lagen vermengd met het eolisch materiaal, 
zowel natuurlijk als antropogeen.  
(Bron: Ameryckx, 1983; Sevenant et al. 2002) 

1.9.3 Stuwwatertafel 
In het zwak golvende gebied rond de Huwijnsbossen bevindt de permanente grondwatertafel zich op 
grote diepte en beïnvloedt er de oppervlaktelaag niet. Door de weinig doorlatende kleilaag op geringe 
diepte, vormt er zich in de winter en het voorjaar echter wel een tijdelijke watertafel, die in de drogere 
maanden soms volledig kan verdwijnen. Het gaat hier dus niet om schommelend grondwater, maar 
om een tijdelijke aanwezigheid van stuwwater. De zone die tijdelijk met water verzadigd is, wordt 
gekenmerkt door gleyverschijnselen (grijze en bruine vlekken), maar een gereduceerde ondergrond 
(blauwgrijs van kleur) ontbreekt.  
In onderstaande figuren is duidelijk het verschil te zien tussen een permanente grondwatertafel en 
een tijdelijke stuwwatertafel (Bron: Ameryckx, 1983). 

Figuur 2: Nat profiel met (1) permanente grondwatertafel en (2) tijdelijke stuwwatertafel 
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Figuur 3: Permanent grondwater en tijdelijk stuwwater in de bodem 

Deze stuwwatertafel is er ook de oorzaaak van dat er op de heuvelrug waar de Huwijnsbossen zich 
bevinden, diverse kwelbronnen aanwezig zijn. Zo is er een kwelbron te vinden op ca 200 m ten 
zuiden van het bos, die de bron vormt van een beek die uitmondt in de Onledebeek, en verder in de 
Mandelbeek (zie ook hoger onder 1.9.1. Reliëf) 
Aan de noordelijke kant van de heuvelrug, ter hoogte van de Colpaertsbosjes, bevindt zich het 
brongebied van de Huwijnsbeek. 

1.9.4 Oppervlaktewater 
Kaart 1.18: Hydrografie 

De Huwijnsbossen zijn gelegen op een heuvelrug die de waterscheidingslijn vormt tussen het bekken 
van de IJzer en het bekken van de Leie. In het bos zelf ontspringen er geen beken, maar verder 
hellingafwaarts, op een hoogte van ca 30 m ontspringen er wel enkele. 
Zo is er de Huwijnsbeek ten noorden van het bos, behoort tot het bekken van de IJzer. De 
Hagedorenbeek ten zuiden van het bos watert af naar de Leie.  

1.9.5 Bodem 
Kaart 1.19: Vereenvoudigde bodemkaart 

In de Huwijnsbossen kunnen we twee grote textuurklassen onderscheiden, elk goed voor ongeveer 
de helft van de oppervlakte: enerzijds zware kleibodems (textuurklasse U) en anderzijds (licht) 
zandleembodems (textuurklasses L en P), overal zonder profielontwikkeling. 

Bij de zandleembodems rust het zandleemdek overal op een ondiep klei- of klei-zandsubstraat 
(beginnen op 40 à 80 cm diepte), wat zorgt voor het ontstaan van een stuwwatertafel. Het zijn sterk 
gleyige gronden, die in de winter en het voorjaar vaak tijdelijk wateroverlast (stuwwater) ondervinden, 
en in de nazomer soms uitdrogen. 

Ook het merendeel van de kleigronden staat onder invloed van stuwwater (Uip), en zullen bijgevolg 
ook soms uitdrogen in de zomer.  
Daarnaast vinden we nog een zestal hectare kleigronden terug zonder stuwwatertafel (Uep). Deze 
zijn ook nat en soms kortstondig overstroomd in de winter en het voorjaar, maar blijven vochtig in de 
zomer. 
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Tabel 2: Bodemseries ter hoogte van de Huwijnsbossen 

Bodemserie  Omschrijving  Legende op kaart  Opp. (ha)  Opp. (%)  

Uip Zeer sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel; 
relatief hoge ligging 

Natte, zware klei 12,2 35% 

Uep Sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel; met 
reduktiehorizont 

Natte, zware klei 6,0 17% 

uLhp Sterk gleyige zandleembodem zonder profiel, met 
kleisubstraat beginnend op geringe diepte; relatief 
hoge ligging 

Nat zandleem 10,4 30% 

wPhp Sterk gleyige licht zandleembodem zonder profiel, 
met klei-zandsubstraat beginnend op geringe 
diepte;  relatief hoge ligging 

Nat zandleem 5,8 17% 

In het kader van een vergelijkend onderzoek naar het gebruik van organische bodemplaten om 
concurrentie van vegetatie tegen te gaan, werden bij de bosaanplant in 1998 bodemstalen genomen 
ter hoogte van de percelen 4, 5 en 6 (voormalig grasland). De analyseresultaten worden 
weergegeven in onderstaande tabel (Samyn & Devos, 2002). 

Tabel 3: Enkele (gemiddelde) bodemkarakterstieken van de tophorizont ter hoogte van bestand 8a (bron: Samyn & 
Devos, 2002) 

Parameter Waarde 

Klei (%) 22.27 

pH 7.21 

OS (% DS) 7.36 

N (% DS) 2.87 

PO4 (% DS) 0.58 

bb. K (mg/kg DS) 480 

bb. Ca (mg/kg DS) 2936 

bb. Mg (mg/kg DS) 437 
*OS = Organische stof; DS = Droge stof; b.b. biobeschikbaar

Opvallend is de vrij hoge pH en het hoge Ca-gehalte, die uiteraard met elkaar gerelateerd zijn. Ook 
het N-gehalte is vrij hoog in vergelijking met een typische bosbodem. Deze waarden kunnen een 
indicatie geven van de uitgangssituatie van nieuwe/recente aanplanten. 
Uit de textuuranalyses bleek het kleigehalte iets lager te zijn dan wat de bodemkaart aangeeft (klei ipv 
zware klei). De bodemstaalname bevestigde anderzijds wel de sterk gleyige ondergrond, zoals op de 
bodemkaart aangegeven.   
De compactiemetingen resulteerden in een gemiddelde indringingsweerstand van 1,2 Mpa (kritische 
grens voor boomwortels ligt op 2,5 MPa). Op grotere diepte (> 70 cm) werd een glauconiethoudende 
zandsteenlaag waargenomen, die in noordelijke richting dieper weg zakt (> 2 m).  
In het kader van het onderzoek werden ook herbicides gebruikt (glyphosaat en dichlobenil). 
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1.10 Beschrijving van het biotisch milieu 

1.10.1 Bestandstype en boomsoortensamenstelling 
Zie kaarten 1.20 en 1.21 

Naast 33 ha bos (waarvan nog 1.5 ha te verwezenlijken), is er in de Huwijnsbossen ook ca 2 ha open 
ruimte. Deze open ruimte bestaat uit een weiland begraasd met schapen (bestand 15y, 0.5 ha), een 
hoogstamboomgaard (bestand 17y, 0.2 ha) en een aantal extra brede randdreven die moeten 
toelaten dat er zich een brede bosrand kan ontwikkelen (bestanden 12y, 21y, 22y en 24x). Bestand 
24x bevat naast een brede randdreef ook een open plek van ca 0.8 ha groot, ter hoogte van de lager 
gelegen delle (zie hoger onder 1.9.1). 
Bijkomend zijn er in en rond het bos brede, grazige dreven aangelegd over een totale lengte van ca 6 
km (of bij benadering 2.5 ha). 

De bosbestanden zijn allemaal zuivere loofhoutbestanden, met uitzondering van bestand 19a waar 
twee naaldhoutblokken (lork) aangeplant zijn op vraag van de omwonenden. Doel was de lokale 
toponiem “Sparrenhuis” - Douglas was de dominante soort in het interbellum – in ere te houden. Het 
naaldhout neemt er ongeveer één derde van de bestandsoppervlakte in. 

Op kaart 1.21 en in onderstaande tabel is de boomsoortensamenstelling te zien bij aanplant. Door 
spontane verjonging, lokale aantastingen en inboeten zijn hier mogelijks verschuivingen in 
opgetreden. Deze kaart zal dan ook op basis van de nog uit te voeren inventarisatie aangepast 
worden.  

Tabel 4: Overzicht hoofdboomsoorten bij aanplant 

Hoofdboomsoort Afkorting Opp. (ha) Opp. (%) Aantal bestanden 

Berk Sp. *Be 0,7 2% 1 

Els sp. *El 1,7 6% 2 

Gewone es gEs 1,5 5% 1 

Gemengd loofhout LH 6,8 22% 4 

Populier sp. *Po 4,9 16% 4 

Tamme kastanje tKa 0,3 1% 1 

Wilg sp. *Wi 1,6 5% 2 

Zachte berk zBe 1,0 3% 1 

Zomereik zE 11,8 39% 8 

1.10.2 Biologische waarderingskaart (BWK) 
Zie kaart 1.22: Biologische Waarderingskaart. 

Op kaart 1.22 in bijlage worden de karteringseenheden weergegeven van de biologische 
waarderingskaart (BWK) van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek met de bijhorende 
biologische waardering.  

Het veldwerk voor de kartering van de percelen ter hoogte van de Huwijnsbossen dateert van mei 
1998. Er staat nog nergens bos gekarteerd, ook niet ter hoogte van de oudste bebossingen 
(bestanden 1a, 2a en 3a – aangeplant in 1996). Deze staan gekarteerd als een complex van akker op 
lemige bodem en zeer soortenarm, ingezaaid grasland (bl+hx ), net als de percelen ten oosten van de 
Ridderstraat en de percelen 19a en 20a. 
De percelen ten westen van de Beverenstraat staan deels ingekleurd als soortenarm permanent5 
cultuurgrasland (hp ) en deels als akker op lemige bodem (bl ). De centrale percelen - met 
uitzondering van 19a en 20a - staan gemarkeerd als een complex van zeer soortenarm, ingezaaid 

5 Eerder ingezaaid grasland (hx) dan permanent grasland, want op de topokaart van 1911 stonden deze percelen 
als bos gekarteerd 
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grasland met veedrinkpoel (hx+kn ). De veedrinkpoel in de schapenweide ter hoogte van bestand 15y 
is behouden, en er werd een extra (bos)poel aangelegd in bestand 11a.  
Deze voormalige graslanden en akkers – die in tussentijd bijna allemaal bebost zijn -  staan allemaal 
gekarteerd als biologisch minder waardevol. 

Wat nu wel nog aanwezig is, is de houtwal (khw ) langs de Gentweg (noordgrens van het domein – 
bestand 14a), die als “biologisch zeer waardevol” gekarteerd staat. Deze houtwal bevat restanten van 
oud bos zoals o.a. bosviooltje, kamperfoelie en gewone salomonszegel, die van daaruit het naburige 
bos kunnen koloniseren. In de boomlaag komt ondermeer zomereik, berk, beuk en ratelpopulier voor, 
en in de struiklaag sleedoorn, spork, heggenroos, ..  

Een ander biologisch zeer waardevol element, is (was) het gagelstruweel op de grens van bestand 
22y en 24a, dat op de BWK nog als minder goed ontwikkeld aangegeven staat (Sg-). Dit is echter 
ergens gedurende de afgelopen 20 jaar verdwenen, wellicht reeds voor de aanplant in 2004. 

Tensotte staan er ook nog twee biologisch waardevolle bomenrijen van zomereik op de kaart, één ten 
noorden van bestand 11a (kbq ), en één langsheen de Ridderstraat (kb ). Beide zijn ongeveer 100m 
lang en nog steeds in goede staat. 

1.10.3 Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
Zie kaart 1.23: Potentieel Natuurlijke Vegetatie. 

De kaart van de potentieel natuurlijke vegetatie (kaart 1.23) werd opgesteld door het INBO in het 
kader van VLINA-project “Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen” (De Keersmaeker et al., 2001). De kaart 
is een soort afgeleide van de bodemkaart en geeft een beeld van de toekomstige (bos)vegetatie bij 
een verdere spontane evolutie.  
Zo goed als het volledige bos – zowel de klei-  als de zandleembodems – wordt gemarkeerd als 
potentieel Elzen-Vogelkersbos. 

1.10.4 Actuele vegetatie 
Zoals hoger reeds vermeld (paragraaf 1.10.2) kunnen we ons voor de huidige vegetatie niet baseren 
op de BWK, omdat deze dateert van vóór de (vrij recente) aanplantingen. 
We kunnen wel nuttige informatie halen uit twee terreinstudies, die werden uitgevoerd in het kader 
van de opleiding tot natuurgids van het CVN. De eerste studie dateert van 2009-2010 en werd 
uitgevoerd door Geert Cools, de tweede studie werd uitgevoerd door Patrick Corveleijn en dateert van 
2011-2012. Zie bijlage 4 en 5 voor de soortenlijsten van hogere planten en paddenstoelen 
waargenomen in de Huwijnsbossen. 
De website “waarnemingen.be” van Natuurpunt leverde geen extra informatie op.   

� Bosbestanden
Hoogstwaarschijnlijk behoort het bostype dat zich ontwikkeld heeft in de oude houtwal tot het Essen-
Eikenbos, meer bepaald het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie 
(bostype G3 volgens Cornelis et al., 2007). Dit is een bostype dat (gedeeltelijk) overlapt met 
habitattype 9160 (Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen 
behorende tot het Carpinion-betuli). Aanwijzingen hiervoor zijn enerzijds het bodemtype en anderzijds 
de aanwezigheid van soorten als Gewone salomonszegel, Bosviooltje, Klimop en Wilde kamperfoelie.  
Een inventarisatie van de vegetatie moet hierover uitsluitsel geven. 

De aanwezigheid van Adelaarsvaren ter hoogte van de bomenrijen van zomereik (zie kaart 1.22. 
Biologische waarderingskaart), wijst anderzijds ook op de aanwezigheid van een iets droger en 
voedselarmer bostype, met name het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (bostype H3). Andere 
kenmerkende soorten van dit bostype zijn Wilde kamperfoelie en Valse salie, allebei soorten die ook 
in het bos voorkomen. Dit bostype stemt (gedeeltelijk) overeen met habitattype 9120 (Atlantische 
zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-
petraeae of Ilici-Fagenion)). 

Een deel van de recent aangeplante bossen zal ook in de richting van deze twee bostypes evolueren. 



Deel 1. Verkenningsnota 

Uitgebreid bosbeheerplan Huwijnsbossen 
17 

De kruidlaag is momenteel echter nog te weinig ontwikkeld en bevat nog teveel graslandsoorten, om 
daar een uitspraak over te kunnen doen. 

De natste bestanden daarentegen kunnen nu wellicht reeds ondergebracht worden bij de Essen-
Elzenbossen, meer bepaald de rompgemeenschap met Grote brandnetel (bostype D2). Dit bostype 
ontstaat vaak door recente beplantingen van voormalig voedselijke graslanden of akkers. Op (lange) 
termijn kan dit bostype evolueren richting Essen-Elzenbos met Bloedzuring (habitattype 91E0: 
Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior - partim) of Essen-Elzenbos met Gevlekte 
aronskelk (habitattype 9160). 

Wel is nu reeds duidelijk dat de oude houtwal en de oude bomenrijen een waardevolle bron van 
(oud)-bosplanten vormen, die langzaam maar zeker het naburige bos bevolken. Volgende oud-
bosplanten werden reeds waargenomen in de Huwijnsbossen: Adelaarsvaren, Bosandoorn, Bosrank, 
Fraai hertshooi, Gewone salomonszegel, Grote muur, Knopig helmkruid, Muskuskruid, Slanke 
sleutelbloem en Wilde kamperfoelie. In de struiklaag komen volgende oud-bos-soorten voor: 
Gelderse roos, Hazelaar, Hulst, Spaanse aak en Wilde kardinaalsmuts. 
Ter hoogte van het speelbos, waar zich de oudste aanplanten bevinden, zien we nu reeds o.a. 
kamperfoelie, klimop, hulst en verjonging van lijsterbes opduiken. 

� Open ruimte
De open ruimte in de Huwijnsbossen bestaat uit één schapenweide, twee hooilandjes en een 6-tal km 
grazige dreven (zie hoger onder 1.10.1). Er zijn ook drie poelen aanwezig.  

De schapenweides ter hoogte van bestand 15y en 17y zijn samen 0.75 ha groot en worden verhuurd 
met een nultolerantie voor extra bemesting. Ze worden momenteel jaarrond begraasd door vier 
schapen. Centraal in de weide van bestand 15y is er een oude veedrinkpoel van ca 100 m² (20 m x 5 
m). Deze is verbonden met het grachtenstelsel van het aangrenzende hakhoutbestand (15a) en dient 
zo als een soort buffer voor wateroverlast. 

De schapenweide ter hoogte van bestand 17y werd tot voor kort 2 x per jaar gemaaid met afvoer van 
maaisel. Sinds kort (voorjaar 2014) werd overgestapt op schapenbegrazing (zie hoger). 
Deze weide bevat naast een hoogstamboomgaard met een 20-tal oude variëteiten, ook een 
omgebouwde werfwagen die dienst doet als bijenstandplaats. In deze bijenwagen kunnen er tot 6 
bijenkorven staan, allen gericht op het zuidoosten. Ze worden verhuurd aan een lokale imker. 

Ook het hooiland ter hoogte van bestand 24a wordt 2 x per jaar gemaaid met afvoer van maaisel. 

De grazige dreven bevinden zich zowel aan de rand van het bos, als centraal in het bos. Ze zijn 
gemiddeld 4 à 6 m breed, maar kunnen lokaal soms tot 10 m breed zijn. In deze extra brede dreven 
laat men de bosrand uitbreiden, om deze dan op gezette tijden weer terug te slaan. Zo ontstaat een 
golvende bosrand met dieper gelegen inhammen. Ook hier wordt 2 x per jaar gemaaid met afvoer van 
maaisel.   

Het doorgedreven maaibeheer heeft reeds vruchten afgeworpen: zeldzame schrale graslandsoorten 
zoals liggende vleugeltjesbloem, geel walstro, blauwe knoop en tormentil werden reeds 
waargenomen aan de bosranden. Ook echte guldenroede komt voor in het bos. Dit is een typische 
soort van zoomvegetaties, die vooral baat heeft bij een mantel-zoombeheer, waar bv. maar om de 
drie jaar gemaaid wordt.   

Tenslotte dienen ook nog twee bospoelen vermeld die recent uitgegraven werden in bestand 11a: 
één grotere van ca 100 m², en een kleinere van ca 20 m². Gezien de zeer ondoordringbare grond 
staan deze zowel winter als zomer steeds met water gevuld. 

De inventarisatie van de graslanden zal uitwijzen over welke types graslanden het hier gaat, en wat 
de potenties en meest aangewezen beheer zijn. 

1.10.5 Fauna 
Ook voor wat betreft de soortendiversiteit van de aanwezige fauna, kunnen we ons baseren op de 
twee hoger vermelde terreinstudies van het CVN (zie 1.10.4). Deze info werd nog aangevuld met info 
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uit de terreinfolder van ANB. Zie bijlage 6 en 7 voor de soortenlijsten van vogels en ongewervelden 
waargenomen ter hoogte van de Huwijnsbossen.  
De website “waarnemingen.be” van Natuurpunt leverde geen extra informatie op.   

Niettegenstaande de Huwijnsbossen nog vrij jong zijn, vormen ze een belangrijk toevluchtsoord voor 
tal van vogels, zoogdieren en insecten. Naast de algemene broedvogels zoals grasmus, tjiftjaf, fitis, 
winterkoning, kool- en pimpelmees, vinden we er ook de roodborsttapuit terug. Naast deze 
zangvogels, hebben ook soorten als de gaai, patrijs, kwartel, torenvalk, boomvalk, sperwer, ransuil en 
steenuil in de Huwijnsbossen een plekje gevonden.  

Ook zoogdieren vinden de weg naar de Huwijnsbossen. Er worden geregeld zwervende vossen 
waargenomen maar ook wezels, hermelijnen, konijnen, hazen, rosse woelmuizen, bosmuizen en 
veldspitsmuizen hebben er hun stek. Soms pleistert er een ree. 

De diversiteit aan ongewervelden is heel groot, met verschillende soorten vlinders, kevers, 
zweefvliegen, boktorren, sprinkhanen, libellen en spinnen. De ongewervelden zijn vooral in de 
wegbermen en de niet-beboste gedeelten talrijk te zien. De laatste jaren is vooral een sterke opkomst 
van de tijgerspin merkbaar (zeldzaam volgens de Rode lijst van Maelfait et al. 1998), naast het 
verschijnen van een groot aantal koninginnepages.  
Ook de drie poelen worden druk bezocht door o.a. bootsmannetjes, schaatsenrijders en libellen 
(lantaarntje, platbuik, zwervende pantserjuffer). 

Tenslotte hebben ook de amfibieën reeds de weg gevonden naar de poelen van de Huwijnsbossen: 
zowel groene als bruine kikker en bruine pad komen voor. Ook alpenwatersalamander6 en kleine 
watersalamander werden reeds aangetroffen.  

6 Met nog een vrij recente waarneming uit de bospoel (april 2014) 
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 Bespreking van de drie functies van het terreinHoofdstuk 2.

2.1 Ecologische functie 

2.1.1 Huidige toestand 
Zie ook hoger onder 1.10.4 Actuele vegetatie en 1.10.5 Fauna. 

Aangezien het gaat om recent beboste landbouwgrond (akker en weiland), zijn de floristische 
waarden in het merendeel van het bos nog vrij gering. De grootste floristische waarden binnen bos 
zijn momenteel terug te vinden in de houtwal ten zuiden van het speelbos (bestand 14a) en in de 
bosranden waar op sommige plaatsen nog relicten van het oude bos te vinden zijn.  
De houtwal overleefde de kappingen van de tweede wereldoorlog, en vormde een refugium voor tal 
van oud-bosplanten, zoals ondermeer wilde kamperfoelie, gewone salomonszegel, bosviooltje en 
hulst. Deze bosplanten zijn nu bezig met - vanuit de houtwal - het bos langzaam maar zeker te 
herkoloniseren. De voornaamste boom- en struiksoorten in de houtwal zijn zomereik, berk, 
ratelpopulier, sleedoorn en beuk. 
Ook in de bosranden werden reeds zeldzame schrale graslandsoorten zoals liggende 
vleugeltjesbloem, blauwe knoop, geel walstro en tormentil waargenomen.  

De faunistische waarde is al heel wat groter. De Huwijnsbossen zijn voor tal van soorten een 
toevluchtsoord in een natuurarme regio. Ook de drie poelen trekken veel soorten aan, zowel libellen, 
amfibieën, als vogels (o.a. blauwe reiger). 

Bij de bosaanplant werd gekozen voor een brede waaier van diverse soorten loofhout: zwarte els, 
zomereik, populier, gewone es, linde, beuk, boskers, … waardoor er zich nu een gemengd inheems 
loofbos aan het ontwikkelen is. Naarmate het bos ouder wordt, zal de ecologische waarde ervan 
toenemen.  

Dood hout komt (nog) niet veel voor in dit jonge bos. Ook het aandeel zware bomen is zeer beperkt. 
Enkel in de twee bomenrijen langsheen de Gentweg en de Ridderstraat, en in de oude houtwal zijn er 
oude, iets zwaardere bomen terug te vinden. Binnen in het bos zelf is de enige zware boom terug te 
vinden op het kruispunt van de bestanden 13a, 15a, 16a en 17a, een oude zomereik die bewaard 
gebleven is als grensboom. 

In het kader van een onderzoek naar autochtone genenbronnen van Maes et al. (2005) werd de oude 
houtwal als een “relict van eikenhakhout met heggenroos” geïnventariseerd:  
• In de kruidlaag kwamen volgende soorten voor: brede stekelvaren, gewone salomonszegel,

adelaarsvaren, valse salie en donkersporig + bleeksporig bosviooltje. Dit zijn allemaal indicatoren 
voor oud bos (Hermy et al., 1999), met uitzondering van de brede stekelvaren.  

• In de boom- en struiklaag werd bij elke soort ook de mate van autochtoniteit genoteerd, ingedeeld
in volgende drie klassen: 

− a = vrijwel zeker autochtoon 
− b = autochtoon met grote mate van waarschijnlijkheid 
− c = mogelijk autochtoon  

Verder werd ook nog weergegeven: 
− s = spontaan  
− p = aangeplant 

Zo zijn koebraam, braam, heggenroos en Déséglisei’s heggenroos er vrijwel zeker autochtoon (a), 
spork, grauwe en rossige wilg en wilde lijsterbes autochtoon met grote mate van waarschijnlijkheid (b) 
en zachte berk mogelijk autochtoon (c). Klimop en wilde kamperfoelie worden als een combinatie van 
a en b (a/b) genoteerd. Hazelaar, eenstijlige meidoorn, ruwe berk, zomereik, gewone viler en 
ratelpopulier als een combinatie van b en c (b/c), 
Daarnaast komen ook nog sleedoorn, boskers, beuk en es voor, die wellicht niet autochtoon zijn, 
maar er zich wel spontaan gevestigd hebben. 

Zoals hoger reeds vermeld onder 1.9 Beschrijving van de standplaats, is het gebied ter hoogte van de 
Huwijnsbossen nog steeds in beweging. Zonder bebossing zou de erosie er vrij spel hebben. 
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2.1.2 De van toepassing zijnde beschermingsstatuten en gevolgen voor beheer van het 
terrein in relatie met de omgeving 

De Huwijnsbossen zijn noch in een regionaal aandachtsgebied, noch in een nationaal of 
internationaal beschermd gebied gelegen.  
Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van habitatrichtlijnsoorten van bijlage IV.  

Bijgevolg zijn er in de Huwijnsbossen geen beschermingsstatuten van toepassing. 

2.1.3 De potenties van het terrein 
Het feit dat het grootste deel van het bos tot de tweede wereldoorlog permanent bebost geweest is, 
geeft een duidelijke meerwaarde aan het gebied. Ook het feit dat de oude houtwal en de oude 
bomenrijen de kappingen van de tweede wereldoorlog overleefd hebben, verhoogt duidelijk de 
potenties van het gebied. Zo is geweten dat bos in de buurt van oud bos (of restanten van oud bos, 
zoals de houtwal) soortenrijker is dan bos gïsoleerd van oud bos (Peterken en Game, 1984).  
Bijkomend is de oude houtwal een bron van autochtoon materiaal, van waaruit diverse boom- en 
struiksoorten de rest van het bos kunnen koloniseren. Zo zien we nu al in bestand 8a heel veel 
vegetatieve uitlopers van (vermoedelijk autochtone) ratelpopulier uit de houtwal. 

De aanplantingen gebeurden in de mate van het mogelijke met autochtoon plantsoen, en naaldhout 
werd beperkt tot twee kleine blokken van ca 1 ha. De meeste bestanden werden ingeplant met een 
menging van inheems loofhout. Slechts enkele bestanden zijn homogeen (zoals het hakhoutbestand 
van Tamme kastanje). Het geheel vormt een ideaal vertrekpunt voor de ontwikkeling van een 
gemengd inheems loofbos.  

De schrale graslandsoorten die reeds aan de bosranden waargenomen werden, wijzen op potenties 
voor de ontwikkeling van soortenrijke schrale graslanden. De kolonisatie van deze soorten wordt 
daarenboven vergemakkelijkt door de aanwezigheid van de brede grazige paden in en rond het bos.  
Alle open ruimtes zijn voormalig weiland (BWK-code hx: zeer soortenarm grasland), met uitzondering 
van de open plek ter hoogte van bestand 24x. Deze was tot net voor de beëindiging van de pacht 
(2009) nog in gebruik als akker. Op deze laatste zal het bijgevolg iets moeilijker zijn om een schrale 
vegetatie te ontwikkelen.    

Door de ondoordringbare kleilaag in de ondergrond, blijven de drie poelen winter en zomer gevuld 
met water. Groene en bruine kikker, en twee soorten salamanders, hebben de poel in de 
schapenweide reeds gekoloniseerd, wat erop wijst dat de waterkwaliteit voldoende goed is. Dit wordt 
bevestigd door de aanwezigheid van drijvend fonteinkruid en tal van insecten. Ook in de twee recent 
gegraven bospoelen werd reeds alpenwatersalamander gevonden.  

2.1.4 Visie van de beheerder 
In de bosbestanden is het streefdoel een boshabitat dat bestaat uit gemengd inheems loofhout en 
een   goed ontwikkelde kruid- en struiklaag. 
Het aandeel dood hout (staand en liggend) moet naar omhoog. Om dit te bereiken zullen alle 
opportuniteiten worden benut, zoals windval, niet besmettelijke aantastingen, behoud van 
wegkwijnende bomen, … De weinig zware bomen die in het bos aanwezig zijn, zullen optimaal 
beschermd worden. Aanvullend zullen er in elk bestand bomen gereserveerd worden, die er kunnen 
uitgroeien tot hun natuurlijke leeftijdsgrens bereikt wordt. 

In het hooiland ter hoogte van bestand 24x en in de grazige dreven wordt gestreefd naar verdere 
verschraling.  

In de graasweides wordt gestreefd naar een open vegetatie, die niet noodzakelijk voedselarm moet 
zijn, maar waar de grassen wat ingetoomd worden, zodat er ook plaats is voor andere soorten. Deze 
open vegetatie moet ook voldoende lichtinval in de poel waarborgen. 
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Langsheen de dreven en de bosrand wordt gestreefd naar goed ontwikkelde mantel-zoomvegetaties, 
met hier en daar een duidelijke inham.  

Wat betreft de poelen wordt gestreefd naar een ideale leefwereld voor amfibieën, libellen en andere 
insecten. Dit betekent o.a. geleidelijk aflopende oevers met natuurlijke begroeiing en plekjes met 
schuilmogelijkheden, voldoende water en voldoende lichtinval. Dit laatste is vooral bij de twee 
bospoelen een aandachtspunt.  

2.2 Economische functie 

2.2.1 Huidige toestand 
� Opstand
Aangezien de Huwijnsbossen nog maar recent aangeplant werden - de oudste bestanden dateren 
van 1996 (zie kaart 1.15) -  is de huidige economische waarde van de opstanden vrij gering. 

De boomsoortenkeuze bij de aanplantingen werd daarenboven vooral (maar niet uitsluitend!) bepaald 
door ecologische overwegingen, en niet door economische.  
Er werd gekozen voor diverse soorten loofhout, zowel snel- als traaggroeiende soorten (zie kaart 1.21 
en Tabel 4 onder paragraaf 1.10.1 Bestandstype en boomsoortensamenstelling). Zo werd de 
snelgroeiende populier vooral aangeplant om snel een bosklimaat te creëren. Doel was/is om de 
soort op 20 à 30 jaar te vervangen/verjongen, en op die manier een meer evenwichtige 
leeftijdsverdeling te verkrijgen. 
Populier en zomereik nemen de grootste oppervlakte in. Ook soorten als els, es, berk, beuk, wilg en 
boskers werden aangeplant. Naaldhout blijft beperkt tot één hectare lork.  

� Draagkracht van de bodem
De bodemkwetsbaarheidskaart werd door het INBO opgesteld op basis van de bodemkaart, met 
aanvullingen van o.a. de BWK en de boshistoriekkaart (Goris et al., 2005). Ze geeft noodzakelijke info 
over de draagkracht van de bodem naar exploitatie toe, meer bepaald of de bodem in staat is om aan 
belasting door exploitatiemachines te weerstaan zonder overmatige bodeminstulping, en dit voor 
verschillende vochttoestanden. 

Op kaart 1.24 in bijlage is te zien dat de Huwijnsbossen deels onder exploitatiecategorie 2 vallen en 
deels onder exploitatiecategorie 3.  

Tot exploitatiecategorie 2 horen de sterk gleyige kleibodems. In deze natte bestanden is uitkabelen 
van op de bosweg vrijwel de enige optie, omdat de bodemdraagkracht onvoldoende is om 
exploitatiemachines in de bestanden toe te laten. Tijdens droge perioden zal de bodem iets meer 
draagkracht hebben dan bijvoorbeeld aan het einde van de winter. Om schade te beperken, moet in 
een droge periode geëxploiteerd worden. Aangezien machines verplicht op de bosweg moeten 
blijven, blijft schade voornamelijk beperkt tot bodemverwonding door slepende stammen. Die 
sleepschade zal minder zijn bij droge dan bij natte omstandigheden. 
De categorie is er een van natte bossen en moeilijke exploitatie. De beheerder moet grondig 
overwegen of exploitatie op dergelijke standplaatsen wel gewenst is. Als houtoogst echt noodzakelijk 
is om de beheerdoelstellingen te bereiken, moet op veel praktische moeilijkheden gerekend worden 
en voorzichting tewerk gegaan worden. Eventueel kan een kabelbaan overwogen worden, met de 
bijhorende hoge exploitatiekost. 

Tot exploitatiecategorie 3 horen o.a. de zandlemige stuwwatergronden (h-drainering). Deze laten 
exploitatiemachines op vaste ruimingspistes toe, met echter de dwingende voorwaarde dat de bodem 
voldoende droog moet zijn om de technische berijdbaarheid van de pistes te verzekeren. Deze 
categorie zou kunnen beschreven worden als “standaard exploitatie bij aanhoudende droogte”. 
Het belang van het actuele vochtgehalte tijdens de exploitatie kan niet voldoende benadrukt worden 
voor exploitatiecategorie 3. De zandlemige bodems zijn voldoende draagkrachtig voor een 
bosexploitatie als ze droog zijn, maar kunnen na een regenbui het grootste deel van hun draagkracht 
verliezen. 
De beheerder kan een exploitatie op dergelijke standplaatsen best plannen voor de nazomer, omdat 
de bodem dan het meeste kans heeft om uitgedroogd te zijn. Bijkomend moet voorzien worden dat 
tijdens en na regenperioden geen machines in het bos toegelaten worden. Eventueel moet aan 
speciale technieken gedacht worden, zoals de inzet van een rupskraan en/of een lier. 
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� Brandhoutverkoop
Er zijn reeds een aantal brandhoutverkopen voor particulieren geweest. Deze helpen bij de realisatie 
van de eerste en de tweede dunning, en ook bij het hakhoutbeheer. Er werd steeds uitgesleept met 
paard en kar. 

� Jacht
De jacht wordt niet verpacht. ANB kan zelf instaan voor eventuele bestrijding. 

� Zaadoogst
De houtwal (bestand 14a) is een bron van autochtone bomen en struiken, waar door het Agentschap 
voor Natuur en Bos reeds zaad werd geoogst van o.a. lijsterbes, sleedoorn en spork. Dit zaad werd 
opgekweekt in de kwekerij in Koekelare en weer uitgeplant in naburige bossen.  
De laatste zaadoogst dateert van 2010. 

2.2.2 De van toepassing zijnde beschermingsstatuten en gevolgen voor beheer van het 
terrein in relatie met de omgeving 

De Huwijnsbossen zijn noch in een regionaal aandachtsgebied, noch in een nationaal of 
internationaal beschermd gebied gelegen.  
Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van habitatrichtlijnsoorten van bijlage IV.  

Bijgevolg zijn er in de Huwijnsbossen geen beschermingsstatuten van toepassing. 

2.2.3 De potenties van het terrein 
� Productiecapaciteit - standplaatsgeschiktheid
Klei- en zandleemgronden zijn van nature vrij voedselrijk. Dit wordt hier nog versterkt door het feit dat 
het gaat om recent beboste – en voorheen bemeste -  landbouwgronden. De productiecapaciteit ligt 
er bijgevolg vrij hoog. 
Nochtans is de aanwezigheid van (tijdelijk) stuwwater voor veel boomsoorten een beperkende factor. 
Ook de zware kleigronden zijn voor sommige boomsoorten te “hard”: hun wortelstelsel heeft het 
moeilijk om door de zware, compacte bodem heen te dringen.  
Zo zal de productie van zwarte els en zachte berk op alle aanwezige bodemtypes vrij hoog liggen, 
terwijl soorten als trilpopulier, zomereik en haagbeuk hun optimum eerder zullen bereiken op de (iets 
minder natte) zandleembodems. Ze doen het echter ook nog redelijk op de zwaardere kleibodems.  
Productie van es en esdoorn is eerder suboptimaal: deze soorten doen het niet zo goed op zware 
kleibodem, en ook de aanwezige drainageklasses zijn iets te nat. Toch zullen ze er wel goed stand 
weten te houden. Wat niet met zekerheid kan gezegd worden over beuk, lork en ruwe berk. Deze 
soorten hebben problemen met een te grote dichtheid van de bodem (groeit niet goed op 
kleibodems), en zijn gevoelig voor te hoge waterstanden.  
(Van slycken, 1992; Anonymus, 1991) 

Wanneer we deze standplaatsgeschiktheid aftoetsen aan wat er reeds aangeplant werd, zien we dat 
de soorten met de hoogste geschiktheid (en dus in zekere zin ook de hoogste productie) ca 65 % van 
de oppervlakte innemen (als hoofdboomsoort). Soorten als es en beuk werden slechts over resp. 6% 
en 2% van de oppervlakte aangeplant als hoofdboomsoort.  
Di betekent dat ca 25% van de oppervlakte ingenomen wordt door soorten die het minder goed doen. 
Niettegenstaande deze soorten vaak wat meer tijd nodig hebben om aan te slaan en ook iets trager 
groeien, zijn ze noodzakelijk om voldoende diversiteit aan boomsoorten te verkrijgen.  

Bijkomend probleem is dat de elzen – die het normaal gezien goed zouden moeten doen – worden 
aangetast door Phytophthora alni. Ook veel van de essen zijn – zoals in gans Vlaanderen - aangetast 
door de essenziekte (Chalara fraxinea). 
Bijgevolg worden deze soorten best niet meer (of in zeer beperkte mate) aangeplant. 

� Beheeropties
Aangezien het hier gaat om nog vrij jonge bossen, liggen zo goed als alle beheeropties nog open. 
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Eén mogelijkheid is de QD-methode: Kwalificeren-Dimensioneren. Dit is een beheermethode waarbij 
resoluut voor de productie van kwaliteitshout gekozen wordt: noestvrij dik hout waarvan fineer 
gemaakt kan worden (Buysse, 2012). Randvoorwaarden hierbij zijn dat (1) techisch onderlegde 
beheerders voldoende tijd op het terrein kunnen doorbrengen, (2) het beheerproces voldoende 
flexibel is, en (3) dat er op het einde van de rit mogelijkheden zijn om hout van topkwaliteit 
afzonderlijk te vermarkten. Als deze randvoorwaarden vervuld zijn, dan is deze methode volgens 
Buysse (2012) het best onderbouwde en meest kostenefficiënte middel dat tot nu toe werd 
ontwikkeld.  

Idealiter wordt er reeds bij de aanplant gewerkt volgens de principes van de QD-methode, met name 
door het aanplanten van miniverjongingsgroepen van 5 à 7 m diameter (“nesten”), waarin jonge 
bomen voldoende dicht op elkaar kunnen opgroeien. 
Een tweede tijdstip om te starten met de QD-methode is het begin van de “kwalificeringsfase”. Dat is 
het moment waarop de jonge bomen nog maar net de concurrerende vegetatie ontgroeid zijn en 
onderling een strijd om ruimte en licht aangaan. De bomen groeien steeds sneller omhoog en de 
natuurlijke stamreiniging begint. Doel is dat er hier een voldoend aantal goed gevormde en 
tegelijkertijd supervitale bomen uitgroeien tot bomen met kwaliteitshoutpotentie. Deze bomen worden 
“opties” genoemd, en worden indien nodig vrijgesteld door knakken of ringen van concurrenten. 
Wellicht bevinden de aanplanten van 2010 zich in deze fase. Belangrijk hierbij is dat de plantdichtheid 
voldoende groot is, om te kunnen voorzien in een natuurlijke stamreiniging.  

En tenslotte is er nog één moment waarop kan gestart worden met de QD-methode, en dat is bij het 
begin van de dimensioneringsfase. Voorwaarde hier is dat er (a) voldoende dichtstand moet 
(geweest) zijn om de natuurlijke stamreiniging te verzorgen, én (b) dat de gewenste takdode 
stamlengte nog niet bereikt is.  
Richtlijn voor de ideale takdode stamlengte is ongeveer 25% van de verwachte eindhoogte van de 
boom. Enkele schattingen voor Lhp-bodems (Van Slijcken, 1992): 

− Es: wordt 30-36m hoog => streven naar ca 8 m takvrije stam 
− Eik: wordt 24-30m hoog => streven naar ca 6 à 7 m takvrije stam  
− Esdoorn: wordt ca 28m hoog => streven naar ca 7 m takvrije stam 

De dimensioneringsfase start zodra deze gewenste takdode stamlengte bereikt is. Vanaf dan moeten 
systematisch de directe concurrenten weggenomen worden. In onderstaande tabel worden enkele 
richtwaarden gegeven van voor de startleeftijd van de dimensioneringsfase. Aangezien de oudste 
bosbestanden  

Tabel 5: Het startschot van de fase van de dimensionering (bron: Hettesheimer et al., 2009) 

Boomsoort Leeftijd (jaar) 

ratelpopulier 9 - 12 

berk, els, lariks 12 - 15 

kers, es, esdoorn, grove den 18 - 22 

eik, fijnspar, douglas 25 - 30 

beuk, zilverden 35 - 40 

In de bestanden van de trage en gemiddelde groeiers zoals zomereik en es is het zeker nog niet te 
laat om met QD van start te gaan (tenminste bij voldoende dichtheid van het bestand). De oudste 
bosbestanden dateren immers van 1996, en zijn dus nu pas 18 jaar oud. Voor snellere groeiers zoals 
ratelpopulier, els, berk en lork moet het jaar van aanplant bekeken worden. Hoogstwaarschijnlijk zijn 
er reeds bestanden waar het al te laat is om nog met QD te beginnen.  
Voor wat betreft de snelgroeiende cultuurpopulier, is de situatie anders. Daar biedt QD weinig 
meerwaarde, toch wanneer gefocust wordt op de populieren zelf. Een optie daar is om de populieren 
er als pionier/begeleider te beschouwen, en geleidelijk te vervangen door nesten van zomereik.  

Een andere mogelijkheid is variabele hoogdunning rond toekomstbomen. Deze methode is overal 
toepasbaar, tenminste als je productie of omvorming naar meer gemengde bestanden voor ogen 
hebt.  
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Tenslotte zijn er plaatselijk ook potenties voor hakhoutbeheer, bv. in bestand 15a waar Tamme 
kastanje aangeplant werd.  
 
Ook (pseudo-)middelhoutbeheer is mogelijk, bv. in de populierenbestanden, met populieren als 
overstaanders, en elzen- en/of essenhakhout in de onderetage.  
 
 
� Zaadoogst 
De houtwal (bestand 14a) is een bron van autochtone bomen en struiken, waar mogelijkheden zijn 
voor zaadoogst. 
 

2.2.4 Visie van de beheerder 
De economische functie is eerder ondergeschikt aan de ecologische en sociale functie van dit bos.  
De ligging van dit bos in een vrij natuurarme regio, zorgt immers voor een duidelijke maatschappelijke 
vraag naar enerzijds natuur, en anderzijds recreatie. Exploitatie wordt hier best tot het minimum 
beperkt. 
 
Dit betekent niet dat er helemaal geen aandacht is voor de economische functie van het bos. Bij elke 
ingreep (ecologich, economisch of sociaal geïnspireerd) zal steeds arbeidsbesparend gedacht 
worden. En daar waar – via geringe ingrepen én niet in strijd met de ecologische of sociale 
doelstellingen - een meeropbrengst kan gecreëerd worden, dient dat ook te gebeuren.  
Zo leent de QD-methode zich zeer goed om met beperkte ingrepen, toch een hoog rendement te 
genereren. Waar mogelijk zal dan ook met QD gewerkt worden. Er wordt gestreefd naaar 20 
toekomstbomen per ha, met een minimum van 15. Buiten de nesten wordt een strikt nulbeheer 
gevoerd. 
In de bestanden die zich niet (meer) lenen tot QD, wordt geopteerd voor variabele hoogdunning rond 
toekomstbomen.  
Daarnaast zullen ook enkele bestanden omgevormd worden naar middelhout en/of hakhout. Er wordt 
gestreefd naar één blok van ca 3 ha. Zo kan een cyclus van jaarlijkse brandhoutverkopen voor 
particulieren op poten gezet worden. Naast hout van de hakhout- en middelhoutbestanden, kan ook 
hout van eerste en tweede dunningen aangeboden worden. Deze brandhoutverkopen hebben naast 
een (beperkte) economische functie, ook een duidelijke sociale functie.  
 
Bij exploitatie moet rekening gehouden worden met de bodemkwetsbaarheidskaart (zie kaart 1.24). 
Er zal gewerkt worden met vaste ruimingspistes, en de exploitatie zal beperkt worden tot droge 
periodes (meestal najaar).  
In de bestanden met een permanent natte bodem zal de exploitatie tot een absoluut minimum beperkt 
worden. In de Huwijnsbossen zijn dit de bodems met drainageklasse e (met reductiehorizont7 op 80 à 
120 cm diepte). Deze bodems drogen niet uit in de nazomer, wat wel het geval is bij de bodems met 
drainageklasse h en i (met tijdelijke stuwwatertafel).  
Volgens de bodemkaart (zie kaart 1.19) gaat het om volgende bestanden: 10a, 11a, 12a, 13a en de 
noordelijke helft van 8a, 9a en 16a.  
Mogelijks kan er in deze bestanden wel een brandhoutverkoop georganiseerd worden, en/of bomen 
uitgesleept worden met paard en kar of met een lier. 
 
De zaadoogst zal verder gezet worden. Vooral voor de oogst van sleedoorn is de site van belang, 
aangezien er in de streek niet veel goede, andere locaties te vinden zijn (mond. meded. H. 
Vandenbosch).  
 
Verpachten van de jacht is geen optie. ANB kan zelf instaan voor eventuele bestrijding. 
  

                                                      
7 Permanent gereduceerde/natte zone 
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2.3 Sociale functie 

2.3.1 Huidige toestand 
Zie kaart 1.25. Toegankelijkheid – huidige situatie. 

Bij de planning van de “nieuwe” Huwynsbossen werd er veel aandacht geschonken aan de inplanting 
van diverse recreatieve mogelijkheden.  

Er werd een ruime autoparking aangelegd ter hoogte van de Beverenstraat die plaats biedt aan een 
20-tal auto’s. Ter hoogte van de Ridderstraat kan men gebruik maken van een fietsparking. Op beide 
parkings staan grote, verzorgde infoborden die het bosgebied overzichtelijk maken voor de recreant. 
Ook aan de twee andere ingangen van het domein (Steenovenstraat en Gentstraat) zijn infoborden 
geplaatst. 

Er zijn twee picknickplaatsen voorzien: één aan de fietsparking (Ridderstraat) en één aan de 
autoparking. Deze laatste is uitgerust met een ruime schuilhut, twee picknicktafels, twee banken en 
enkele (toekomstige) schaduwbomen. Verspreid in het bos staan nog een vijftal zitbanken. 

Naast ca 7 km wandelpad, werd er ook geïnvesteerd in een ruiterpad en een mountainbikepad.  
Het overgrote deel van de wandelpaden zijn niet gemarkeerd en laten de wandelaar volledig vrij om 
het bos te verkennen. Zowel langsheen de bosrand, als centraal in het bos zijn brede, grazige dreven 
aangelegd. Voor zij die liever een gemarkeerde route volgen is er het Magrietenpad, dat een lus 
vormt van ca 2 km. Het pad is aangeduid met paaltjes met gele koppen en vertrekt aan de parking. 
Ook het Heihoekwandelpad (van Westtour vzw), dat start aan de vankantiehoeve Bouckenhove 
vlakbij het bos, loopt door de Huwijnsbossen en is zo' n 7,5 km lang.  

De mountainbikers passeren het bos via de WK2007-route (BLOSO), die start in Hooglede (49 km).  
Voor gewone fietsers zjjn er twee fietsroutes die het bos passeren: de Wastine fietsroute (50 km, van 
Aalter tot Ardooie doorheen Bulskampveld) en de Heuvelkamroute (65 km, langsheen de 
dorpskernen van Staden, Hooglede en Lichtervelde). 

Voor de ruiters is er langsheen de zuidelijke rand van het bos een ruiterpad van ca 1 km voorzien, dat 
een doorsteek vormt van de Steenovenstraat naar de Beverenstraat. 

Het oudste deel van het bos (bestanden 1a, 2a en 3a) is aangeduid als speelbos, waar jongeren vrij 
kunnen ravotten. Bijkomend is er een zomerspeelzone aangeduid ter hoogte van perceel 21, waar 
van 1 juli tot 31 augustus vrij in kan gespeeld worden.  

Het bos werd in 2005 open gesteld voor het publiek, 5 jaar vroeger dan gepland. De oudste delen van 
het bos waren toen 9 jaar oud.  

Er werden ook reeds enkele brandhoutverkopen georganiseerd, die toelaten aan omwonenenden / 
particulieren om zelf hun brandhout uit het bos te halen.  

Tenslotte is er in het bos ter hoogte van bestand 24x (langsheen de Gentweg) een vogeltrektelpost 
"Heihoek" gelegen, waar er maandelijks geteld wordt.  

2.3.2 De van toepassing zijnde beschermingsstatuten en gevolgen voor beheer van het 
terrein in relatie met de omgeving 

De Huwijnsbossen zijn noch in een regionaal aandachtsgebied, noch in een nationaal of 
internationaal beschermd gebied gelegen.  
Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van habitatrichtlijnsoorten van bijlage IV.  

Bijgevolg zijn er in de Huwijnsbossen geen beschermingsstatuten van toepassing. 



Deel 1. Verkenningsnota 

Uitgebreid bosbeheerplan Huwijnsbossen 
26 

2.3.3 De potenties van het terrein 
De Huwynsbossen vormen een groene long in een relatief natuurarme regio. Het mooie reliëf, samen 
met de verscheidenheid van aanplanting, laat de bezoekers toe om te ontspannen in hoogkwalitatief 
groen. Het bos is bijgevolg zeer aantrekkelijk voor de recreant.  

Daarenboven is bij de aanleg van het bos veel aandacht gegaan naar de inplanting van recreatieve 
voorzieningen, zoals picknickplaatsen, parking, wandelpaden, …, waardoor de potenties hier optimaal 
zijn.  

Belangrijkste minpunt van het domein is wellicht de (vrij) beperkte oppervlakte (slechts 35 ha). 

2.3.4 Visie van de beheerder 
Streefdoel is het behoud en optimalisatie van stille recreatie. De Huwijnsbossen kennen een vrij hoge 
recreatiedruk, van zowel joggers, wandelaars, fietsers als ruiters. Het is dan ook van belang elk van 
deze gebruikersgroepen zijn plaats te geven in dit kleine bos, liefst gescheiden van de 
medegebruiker.   

Het huidige netwerk van wandel-, MTB- en ruiterpaden voorziet hier reeds in (zie kaart 1.25). Quasi 
alle boswegen zijn toegankelijk voor wandelaars (ca 7 km). Fietsers zijn enkel toegelaten op het 
mountainbikepad (1 km), en ruiters enkel op het ruiterpad (1 km). Daarnaast is er een speelzone 
aanwezig van ongeveer 3,5 ha groot, gelegen in een gemengd en reeds vrij structuurrijk loofbos. 

De bestaande recreatieve infrastructuur is reeds vrij volledig, met een schuilhut, drie picknicktafels, 
vijf zitbanken en vier infoborden. Er is ook een ruime autoparking en een fietsparking aanwezig. 

Het is ook de bedoeling om jaarlijks een vaste hoeveelheid brandhout te koop aan te bieden, wat - 
gezien de gestegen vraag naar brandhout - een extra sociale invulling betekent. 
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 Globaal kader Hoofdstuk 3.

� Invulling van de ecologische, economische en sociale functie
Zoals hoger reeds vermeld is de economische functie eerder ondergeschikt aan de ecologische en 
sociale functie. Dit wil echter niet zeggen dat er helemaal geen aandacht is voor de economische 
functie van het bos. Daar waar – via geringe ingrepen én niet in strijd met de ecologische of sociale 
doelstellingen - een meeropbrengst kan gecreëerd worden, dient dat ook te gebeuren. Deze 
(beperkte) economische functie situeert zich voornamelijk ter hoogte van de (niet te natte) 
bosbestanden.  

De ecologische functie wordt hier dan weer (weliswaar in mindere mate) ondergeschikt gesteld aan 
de sociale functie. In een natuurarme regio, waar grote vraag is naar groene recreatiemogelijkheden, 
kan men het zich niet veroorloven om een gebied enkel te reserveren voor zuivere 
natuurbescherming. Daarenboven is het gebied ook niet gelegen in VEN of HRL-gebied, waardoor zo 
een keuze nog moeilijker te verantwoorden zou zijn.  
Gelukkig gaan de sociale en de ecologische functie van het bos vaak hand in hand, en moeten er 
bijgevolg weinig keuzes gemaakt worden in de ene of andere richting.  

Bepalend hierbij is ook dat er in de Huwijnsbossen resoluut gekozen wordt voor stille receatie, die 
zowel mens als dier moet toelaten om in alle rust van het bos te genieten. 

� Natuurstreefbeelden
In de bosbestanden wordt op lange termijn gestreefd naar de ontwikkeling van een zo natuurlijk 
mogelijk bostype, met inheems gemengd loofhout in de boomlaag en een goed ontwikkelde, 
gevarieerde struik- en kruidlaag. In de Huwijnsbossen behoren de potentiële bostypes tot habitattype 
9120, 9160 of 91E0. Het zullen vooral het lokale vochtgehalte en de lokale textuurklasse zijn die 
zullen bepalen welk bostype zich waar zal ontwikkelen.  

In de open plek ter hoogte van bestand 24a en in de brede, grazige dreven wordt gestreefd naar 
mesofiel hooiland (BWK-code hu; habitattype 6510: “Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)). Ook dit dient op zeer lange termijn bekeken te worden, gezien de 
voorgeschiedenis van de grond (bemeste landbouwgrond).  

� Ambitieniveau type 3
Er zal over minimum 90% van de oppervlakte gestreefd worden naar de ontwikkeling van één van 
bovenstaande natuurstreefbeelden (type 3). 

 Werkplan inventarisatie Hoofdstuk 4.
Er werden twee types standaardfiches ontworpen: één voor de bosbestanden en één voor de open 
ruimtes (zie bijlagen 8 en 9). Voor elk bestand (zie kaart 1.20. Bestandstype) zal zo een fiche 
ingevuld worden.  
Deze fiches zijn voldoende ruim opgevat, zodat ze alle info kunnen aanleveren die nodig is voor de 
formulering van de beheerdoelstellingen.  

De bosbestanden zullen geïnventariseerd worden door de lokale boswachter. Voor de open ruimtes 
zal een expert ingeschakeld worden met de nodige kennis van graslandsoorten.  
De inventarisatie zal uitgevoerd worden in de periode juni-september 2014. 
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DEEL 2. INVENTARIS 

 Standaardfiches Hoofdstuk 1.
Per bestand werd een standaardfiche ingevuld (zie hoger bij Deel 1 - Hoofdstuk 4). Gegevens werden 
verzameld in de periode mei-augustus 2014 en ingevoerd in een FieldMap-databank8, die ook vlot 
toegankelijk is via access. 

1.1 Bestandskaart 
Zie kaart 2.1. Bestandstype 

De Huwijnsbossen werden ingedeeld in 25 percelen (genummerd) die verder onderverdeeld zijn in 32 
bestanden (aangeduid met letters) en verdeeld over 5 bosplaatsen. Dit is een lichte aanpassing ten 
opzichte van de verkenningsnota: de bestanden 21y en 22y vormen nu samen met een deel van 
bestand 24x het nieuwe bestand 24y. 

De volledige bestandsindeling wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 6: Bestandsindeling in de Huwijnsbossen (LH = loofhout; pOp =permanente open plek) 

Bosplaats Perceel Bestand Nummer Opp. (ha) Bestandstype 

Elf Gemeten 1 a 1a 1,08 LH 

Elf Gemeten 2 a 2a 1,09 LH 

Elf Gemeten 3 a 3a 1,37 LH 

Elsencruys 4 a 4a 4,11 LH 

Elsencruys 5 a 5a 0,89 LH 

Elsencruys 6 a 6a 0,80 LH 

Elsencruys 7 a 7a 0,76 LH 

Elsencruys 8 a 8a 2,35 LH 

Elsencruys 9 a 9a 0,87 LH 

Elsencruys 10 a 10a 0,67 LH 

De Tir 11 a 11a 1,35 LH 

De Tir 12 a 12a 1,02 LH 

De Tir 12 y 12y 0,28 pOp 

De Tir 13 a 13a 1,25 LH 

Elsencruys 14 a 14a 0,69 LH 

De Tir 15 a 15a 0,30 LH 

De Tir 15 y 15y 0,52 pOp 

De Tir 16 a 16a 1,53 LH 

De Tir 17 a 17a 0,50 LH 

De Tir 17 y 17y 0,23 pOp 

De Tir 18 a 18a 1,56 LH 

De Tir 18 y 18y 0,23 pOp 

De Tir 19 a 19a 2,00 LH 

8 FieldMap is een software en hardware technologie, die initieel ontwikkeld werd voor gebruik bij bosbouwkundige 
inventarisaties. Het laat een vlotte dataverzameling, - opslag en -verwerking toe, en wordt ook gebruikt in het kader 
van de Vlaamse Bosinventarisatie. 
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De Tir 20 a 20a 0,57 LH 

Bossneppe 21 a 21a 1,23 LH 

Bossneppe 22 a 22a 0,87 LH 

Bossneppe 23 a 23a 1,87 LH 

Bossneppe 24 a 24a 0,69 LH 

Bossneppe 24 b 24b 1,54 LH 

Bossneppe 24 x 24x 0,93 pOp 

Bossneppe 24 y 24y 0,34 pOp 

Bossneppe 25 a 25a 2,26 LH 

TOTAAL 35,73 

1.2 Standplaats 
De info uit de bestandsfiches dient aangevuld te worden met de gegevens uit de verkenningsnota, 
meer bepaald paragraaf 1.9 Beschrijving van de standplaats. Daar wordt in detail ingegaan op reliëf, 
geologie, stuwwatertafel, oppervlaktewater en bodem. 

� Reliëf en waterhuishouding
Uit de bestandsfiches blijkt dat de bestanden 11a, 12a, 13a, 15a, 15y, 16a en 24x in een depressie 
gelegen zijn. Dit is ook duidelijk te zien op kaart 1.16 (Digitaal hoogtemodel) in bijlage. 
Deze bestanden blijken (tijdelijk) te overstromen.  
De andere bestanden zijn vlak of licht hellend. 

Of een bestand als droog, vochtig of nat beschreven wordt, is sterk afhankelijk van het moment van 
opname. Een juister beeld van de vochttoestand van een bestand wordt verkregen door de 
bodemkaart te bekijken (zie hoger onder Deel 1 Verkenningsnota – par. 1.9.5 Bodem) . 

In het hakhoutbestand 15a werden in 2003 (voorafgaand aan de aanplant) rabatten gegraven. 

� Waterlichamen
In bestand 11a ligt een kleine en een grotere poel, in de schapenweide ter hoogte van bestand één 
grotere poel.  

Ter hoogte van bestand 4a, langs de Platte stick dreef (westrand), komt een (kleine) bronzone voor.  

� Milieuproblemen
In de bestanden 10a, 19a en 20a werden sluikstorten van huishoudelijk afval aangetroffen. Het gaat 
meestal over storten van groenafval door de buren. In bestand 10a werden ook huisvuil en resten van 
een haardvuur gestort.  

Inwaai van meststoffen werd in de volgende bestanden als een probleem aangeduid: 1a, 12a, 14a, 
18a, 18y . Wellicht hebben alle bestanden aan de rand van het bos in meer of mindere mate hier last 
van. Dit uit zich door verruiging van de bosranden. 

Bijkomend blijkt er ook soms gespoten te worden in de dreven aan de rand van de bestanden 1a en 
18a. 
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1.3 Bestandskenmerken 
In onderstaande tabellen worden de verschillende bestandskenmerken weergegeven op 
bestandsniveau en op niveau van het volledige bos. 
 

Tabel 7: Overzicht bestandskenmerken per bestand (BT= bestandstype; LH = loofhout; pOp =permanente open 
plek) 

Bestand Opp. (ha) BT Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Leeftijdsklasse Plantjaar 

1a 1,08 LH hooghout groepsgewijs 75 - 100% 1 - 20 jaar 1996 

2a 1,09 LH hooghout groepsgewijs 50 - 75 % 1 - 20 jaar 1996 

3a 1,37 LH hooghout groepsgewijs 50 - 75 % 1 - 20 jaar 1996 

4a 4,11 LH hooghout groepsgewijs 50 - 75 % 1 - 20 jaar 1998 

5a 0,89 LH hooghout homogeen 50 - 75 % 1 - 20 jaar 1998 

6a 0,80 LH hooghout homogeen 50 - 75 % 1 - 20 jaar 1998 

7a 0,76 LH hooghout stamsgewijs 50 - 75 % 1 - 20 jaar 1999 

8a 2,35 LH hooghout homogeen 50 - 75 % 1 - 20 jaar 1998+2003 

9a 0,87 LH hooghout stamsgewijs 50 - 75 % 1 - 20 jaar 1999 

10a 0,67 LH hooghout homogeen 25 - 50 % 1 - 20 jaar 1998 

11a 1,35 LH hooghout homogeen 50 - 75 % 1 - 20 jaar 1998+2003 

12a 1,02 LH hooghout stamsgewijs 75 - 100% 1 - 20 jaar 2003 

12y 0,28 pOp nvt nvt nvt nvt  
13a 1,25 LH middelhout groepsgewijs 50 - 75 % 1 - 20 jaar 2003 

14a 0,69 LH hooghout stamsgewijs 75 - 100% ongelijkjarig / 

15a 0,30 LH hakhout homogeen 75 - 100% 1 - 20 jaar 2003 

15y 0,52 pOp nvt nvt nvt nvt  
16a 1,53 LH hooghout stamsgewijs 50 - 75 % 1 - 20 jaar 2003 

17a 0,50 LH hooghout stamsgewijs 75 - 100% 1 - 20 jaar 2003 

17y 0,23 pOp nvt nvt nvt nvt  
18a 1,56 LH hooghout stamsgewijs 75 - 100% 1 - 20 jaar 2003 

18y 0,23 pOp nvt nvt nvt nvt  
19a 2,00 LH hooghout groepsgewijs 50 - 75 % 1 - 20 jaar 2006 

20a 0,57 LH hooghout stamsgewijs 0 - 25 % 1 - 20 jaar 2013 

21a 1,23 LH hooghout homogeen 75 - 100% 1 - 20 jaar 2003 

22a 0,87 LH hooghout homogeen 75 - 100% 1 - 20 jaar 2003 

23a 1,87 LH hooghout groepsgewijs 25 - 50 % 1 - 20 jaar 2006 

24a 0,69 LH hooghout groepsgewijs 25 - 50 % 1 - 20 jaar 2010 

24b 1,54 LH hooghout stamsgewijs 0 - 25 % 1 - 20 jaar 2014 

24x 0,93 pOp nvt nvt nvt nvt  
24y 0,34 pOp nvt nvt nvt nvt  
25a 2,26 LH hooghout groepsgewijs 50 - 75 % 1 - 20 jaar 2009 

 
Uit de bestandskenmerken op niveau van het bos (Tabel 8) blijkt dat het bos, op de open plekken na, 
volledig uit loofhoutbestanden bestaat. Enkel in bestand 19a werd over een beperkte oppervlakte lork 
ingeplant. 
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De leeftijdsverdeling is vrij uniform. Met uitzondering van de oude houtwal in bestand 14a behoren 
alle bosbestanden tot de leeftijdsklasse 1-20 jaar.  
 
De meest voorkomende bedrijfsvorm in de huwijnsbossen is hooghout (95% van de bosoppervlakte). 
Er komt één hakhoutbestand voor (Tamme kastanje) en één middelhoutbestand, samen goed voor ca 
5% van de bosoppervlakte.  
 
Ongeveer de helft van de bestanden is groepsgewijs gemengd, een kwart stamsgewijs gemengd en 
een kwart homogeen.  
 
De sluitingsgraad varieert van 0-25% tot 75-100%, waarbij een lage sluitingsgraad zich voornamelijk 
in de jonge bestanden situeert waar nog geen kroonsluiting opgetreden is.  
 

Tabel 8: Bestandskenmerken op niveau van het bos 

Bestandstype Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Loofhout 33,20 93% 

Open ruimte 2,54 7% 

Totaal 35,73 100% 

   
Leeftijdsklasse Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

1 - 20 jaar 32,51 98% 

ongelijkjarig 0,69 2% 

Totaal 33,20 100% 

   
Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

0 - 25 % 2,11 6% 

25 - 50 % 3,24 10% 

50 - 75 % 21,30 64% 

75 - 100% 6,55 20% 

Totaal 33,20 100% 

   
Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

hakhout 0,30 1% 

hooghout 31,65 95% 

middelhout 1,25 4% 

Totaal 33,20 100% 

   

   
Mengingsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

groepsgewijs 15,71 47% 

homogeen 8,45 25% 

stamsgewijs 9,04 27% 

Totaal 33,20 100% 
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1.4 Boomsoortensamenstelling 
Hieronder worden enkele schattingen weergegeven voor de soortensamenstelling in de 
Huwijnsbossen. De open ruimtes werden niet in beschouwing genomen.  

Achtereenvolgens worden verjonging, struiklaag en boomlaag besproken. 

1.4.1 Verjonging 
Tot de verjonging worden alle exemplaren gerekend met een hoogte tussen 0.5 m en 2 m. In 
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aanwezige verjonging, met een inschatting 
van het voorkomen (geclusterd, ijl, lokaal of verspreid). 

Verjonging van volgende boomsoorten werd het meest waargenomen: zomereik (in 6 bestanden), 
gewone es, gewone esdoorn, wilde lijsterbes (in 4 bestanden), ratelpopulier en europese vogelkers 
(in 3 bestanden). Daarnaast werd ook verjonging van boskers, beuk, haagbeuk en witte of grauwe 
abeel genoteerd (in 1 of 2 bestanden). 

Dit lijkt nog vrij beperkt, maar geeft wel aan dat er potenties zijn voor het – op lange termijn – 
opbouwen van een ongelijkjarig bos. 

Tabel 9: Overzicht van de verjonging, met aanduiding van het aantal bestanden waar de soort voorkomt, en onder 
welk voorkomen. 

Soort 
Voorkomen Totaal aantal 

bestanden geclusterd ijl - verspreid ijl -  lokaal 

Gewone vlier 1 9 3 13 

Zomereik 1 5 6 

Gewone es 2 2 4 

Wilde lijsterbes 2 2 4 

Gewone esdoorn 2 2 4 

Ratelpopulier 1 2 3 

Vogelkers (Europese) 1 2 3 

Boskers 1 1 2 

Hazelaar 2 2 

Meidoorn species 2 2 

Sporkehout 2 2 

Beuk 1 1 

Gelderse roos 1 1 

Haagbeuk 1 1 

Hulst 1 1 

Kornoelje 1 1 

Sleedoorn 1 1 

Walnoot 1 1 

Witte en Grauwe abeel 1 1 

1.4.2 Struiklaag 
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 m en een omtrek kleiner dan 
20 cm. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle soorten die in de struiklaag 
werden geïnventariseerd. 

Wanneer we focussen op de natuurlijke verjonging van de boomvormende soorten (NV) krijgen we 
een idee van de gevestigde verjonging in de Huwijnsbossen. Deze is vrij beperkt, wat ook te 
verwachten is bij zo een jong bos. Verjonging van wilde lijsterbes komt het frequentst voor (in vier 
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bestanden). Verjonging van zomereik en gewone es vinden we in drie bestanden terug, verjonging 
van gewone esdoorn, tamme kastanje en zwarte els in twee bestanden. 

Daarnaast werd bij de aanleg van het bos veel aandacht besteed aan het creëren van een 
soortenrijke bosrand, met soorten als wilde lijsterbes, hazelaar, sleedoorn, meidoorn, hulst, spork, 
europese vogelkers, hondsroos, gelderse roos, … 

Tabel 10: Overzicht van de soorten die voorkomen in de struiklaag, met aanduiding van het aantal bestanden waar 
de soort voorkomt, en of ze zich spontaan gevestigd heeft (NV), of aangeplant werd als struikengordel rond het 
bestand (KV). 

Soort 
Aantal bestanden 

NV KV (bosrand) 

Gewone vlier 18 

Wilde lijsterbes 4 9 

Gewone es 3 

Hazelaar 3 13 

Meidoorn species 3 8 

Zomereik 3 

Brem (G) 2 

Gewone esdoorn 2 

Sporkehout 2 4 

Tamme kastanje 2 3 

Zwarte els 2 1 

Berk 1 3 

Beuk 1 

Boswilg 1 7 

Haagbeuk 1 

Ratelpopulier 1 

Schietwilg 1 3 

Sleedoorn 1 8 

Spaanse aak 1 3 

Wilg species 1 

Zomerlinde 1 

Gelderse roos 3 

Vogelkers (europese) 3 

Boskers 2 

Hondsroos 1 

Hulst 1 

1.4.3 Boomlaag 
De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. 

Uit tabel 11 blijkt dat de Huwijnsbossen een heel gevarieerd en intens gemengd bos is dat bijna 
volledig uit inheems loofhout bestaat. Uitzondering hierop zijn bestand 19a dat voor ongeveer de helft 
uit lork bestaat en bestand 15a dat volledig uit tamme kastanje bestaat.  

De meest voorkomende soorten in de bovenetage zijn – in dalende volgorde - zomereik, populier, 
zwarte els, gewone es en berk. In de nevenetage is zwarte els de koploper, vóór zomereik en gewone 
es.  
Andere belangrijke boomsoorten zijn wilg, ratelpopulier, gewone esdoorn, en witte en grauwe abeel, 
zowel in de boven- als in de nevenetage. 
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Tabel 11: Bedekkingspercentage van boomsoorten in boven- en nevenetage: samenvatting van de schattingen op 
bestandsniveau (met: “# bestanden”= aantal bestanden waar de soort voorkomt; “Bedekkings%min” = minimaal 
geschatte bedekking in een bestand; “Bedekkings%max” = .maximaal geschatte bedekking; VirtOpp = soort virtuele 
oppervlakte berekend obv bestandsopp. en bedekkingspercentage) 

Soort # bestanden Bedekkings%min Bedekkings%max VirtOpp (ha) 

Bovenetage 

Zomereik 15 15 70 8,7 

Populier 6 15 100 6,2 

Zwarte els 10 10 100 3,9 

Gewone es 12 5 70 2,9 

Berk 9 1 100 2,4 

Ratelpopulier 10 5 45 1,7 

Lork species 1 50 50 1,0 

Gewone esdoorn 6 1 20 1,0 

Wilg species 2 25 70 0,8 

Boswilg 2 30 40 0,7 

Boskers 7 2 15 0,7 

Grauwe abeel 2 15 15 0,7 

Schietwilg 3 10 15 0,6 

Tamme kastanje 3 5 100 0,4 

Witte en Grauwe abeel 2 2 20 0,3 

Haagbeuk 4 2 15 0,3 

Beuk 4 2 15 0,3 

Zomerlinde 1 5 5 0,1 

Wintereik 1 5 5 0,1 

Linde 1 5 5 0,1 

Wilde lijsterbes 1 3 3 0,0 

Neventage 

Zwarte els 3 10 100 3,6 

Zomereik 3 25 60 3,4 

Gewone es 3 10 45 1,7 

Berk 2 5 100 0,8 

Grauwe abeel 1 15 15 0,6 

Wilde lijsterbes 1 80 80 0,6 

Boswilg 2 1 25 0,5 

Ratelpopulier 2 5 10 0,4 

Tamme kastanje 2 5 100 0,4 

Boskers 2 5 5 0,3 

Gewone esdoorn 1 15 15 0,2 

Schietwilg 2 1 10 0,2 

Eenstijlige meidoorn 1 20 20 0,1 

Spaanse aak 1 5 5 0,1 

Winterlinde 1 5 5 0,1 

Zomerlinde 1 5 5 0,1 

Wilg species 1 5 5 0,1 

Moeraseik 1 1 1 0,0 

In bijlage 10 wordt voor de verschillende bestanden het plantjaar, de hoofdboomsoort, de 
leeftijdsverdeling en de mengvorm weergegeven. De hoofdboomsoort is ook te zien op kaart 2.2 en 
de actuele mengvorm op kaart 2.3. De gedetailleerde boomsoortensamenstelling per bestand is terug 
te vinden in bijlage 11. 
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Een hoofdboomsoort wordt gedefinieerd als een boomsoort die minstens 20% van het 
bestandsgrondvlak inneemt. 
Bij de mengvorm wordt enerzijds rekening gehouden met het aandeel inheemse boomsoorten in het 
bestandsgrondvlak en anderzijds met het aantal waargenomen boomsoorten. Hierbij worden 
volgende definities gehanteerd: 

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

− exoot: een bestand is exoot wanneer de exoten meer dan 70% van het bestandsgrondvlak 
innemen, 

− inheems/exoot: 50% < aandeel inheemse boomsoorten in het bestandsgrondvlak < 90%, 
− exoot/inheems: 50% < aandeel exoten in het bestandsgrondvlak < 70%, 

− homogeen: een bestand is homogeen wanneer 1 boomsoort meer dan 80% van het 
bestandsgrondvlak inneemt, 

− gemengd: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten 
aanwezig zijn en 1 boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80% 
van het totale stamtal bij bestanden jonger dan 30 jaar. 

In Tabel 12 is een overzicht te zien van de mengvorm op niveau van het bos. Daaruit blijkt dat de 
Huwijnsbossen momenteel voor 93% bestaat uit volledig inheemse bestanden, waarvan daarenboven 
86% gemengd is. Slechts één bestand (6% van de oppervlakte) is deels exoot  

In Tabel 12 is een overzicht te zien van de mengvorm op niveau van het bos. Daaruit blijkt dat de 
Huwijnsbossen momenteel bestaan uit 92% gemengde bestanden, waarvan 66% inheems, 19% 
inheems/exoot (= vier bestanden met populier als overstaander), en 6 % exoot/inheems (= enkel 
bestand 19a).  
Er is slechts één zuiver exotenbestand aanwezig, nl. bestand 15a dat bestaat uit hakhout van tamme 
kastanje.  

Tabel 12: Oppervlakte-aandeel van inheemse bestanden versus exotenbestanden en homogene versus gemengde 
bestanden 

 Inheems/exoot  Gemengd/homogeen Opp. (ha) Opp. (%) 

 Inheems  Gemengd 22,1 66% 

 Homogeen 2,4 7% 

 Inheems/Exoot  Gemengd 6,5 19% 

 Exoot/Inheems  Gemengd 2,0 6% 

 Exoot  Homogeen 0,3 1% 
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1.5 Dood hout en dikke bomen 

1.5.1 Dood hout 
Gezien de jonge leeftijd van het bos, is de hoeveelheid zwaar dood hout zeer beperkt. Dunnere 
exemplaren komen echter wel vrij frequent voor (zie onderstaande tabel), vooral in de jongere 
bestanden (percelen 20, 23, 24 en 25) ontbreekt het dood hout.  

Enkel in de bestanden 4a, 13a en 16a komt – in beperkte mate (1-10stuks/ha) - dik staand dood hout 
voor (DBH 21-39 cm), wellicht populier. In de bestanden 14a en 16a komt ook dik liggend dood hout 
voor.  
Zeer dik dood hout werd nergens genoteerd (staand noch liggend). 

Tabel 13: Dood hout en dikke bomen in de Huwijnsbossen: samenvatting van de schattingen op bestandsniveau 

Diameter Geschat aantal Aantal 
bestanden Opp. (ha) Opp. (%) 

Dood liggend  dun (7-20cm) geen 7 7,9 24% 
<5 stuks/ha 4 5,4 16% 
5-100 stuks/ha 15 19,9 60% 

dik (21-39cm) geen 24 31,0 93% 
1-10 stuks/ha 2 2,2 7% 

zeer dik (> 40cm) geen 26 33,2 100% 

Dood staand dun (7-20cm) geen 7 7,9 24% 
< 5 stuks/ha 7 7,8 24% 
5-100 stuks/ha 12 17,5 53% 

dik (21-39cm) geen 23 26,3 79% 
1-10 stuks/ha 3 6,9 21% 

zeer dik (> 40cm) geen 26 33,2 100% 

Levend dik (> 60 cm) geen 21 27,3 82% 
1-10 stuks/ha 6 6,1 18% 

zeer dik (> 80 cm) geen 25 32,0 96% 
1-3 stuks/ha 1 1,2 4% 

1.5.2 Dikke bomen 
Dikke, levende bomen zijn zeldzaam in dit jonge bos (zie bovenstaande tabel). 

Er werd slechts één boom genoteerd met een diameter groter dan 80 cm: een oude merlandia 
populier, op de rand van 13a. 
Ook bomen met diameters groter dan 60 cm zijn op één hand te tellen: 
- enkele eiken in de (restanten van) oude dreven langsheen de Gentweg (bestand 11a) en de 
Ridderstraat (bestand 18y); 
- twee individuen doorgeschoten hakhout langsheen het MTB-pad ter hoogte van bestand 11a en 13a 
met spillen van 50 à 60 cm diameter;  
- een oude weideboom (60 cm diameter) in bestand 18a. 

Op het kruispunt van de bestanden 13a, 15a, 16a en 17a staat een oude zomereik van net geen 60 
cm diameter.  

1.6 Invasieve exoten 
Enkel in de bestanden 2a, 3a en 6a werd een eenzame zaailing (< 50 cm hoogte) van Amerikaanse 
vogelkers waargenomen (resp. 2, 1 en 1 exemplaren). In de struik- en de boomlaag komt de soort 
niet voor.  
Andere invasieve exoten werden niet waargenomen.  
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1.7 Flora 

1.7.1 Waargenomen soorten 
In bijlage 4 wordt een overzichtslijst gegeven van de plantensoorten waargenomen in de 
Huwijnsbossen. Deze lijst werd aangevuld met waarnemingen in het kader van de opleiding tot 
natuurgids van het CVN (2009-2010 en 2011-2012; zie hoger onder Deel 1, Paragraaf 1.10.4) en 
waarnemingen uit het onderzoek naar autochtone bomen en struiken (2005; zie hoger onder Deel 1, 
Paragraaf 2.1.1). 

In de Huwijnsbossen werden ca 160 plantensoorten waargenomen, waarvan twee soorten met rode 
lijst-status “kwetsbaar”: 

− Dwergviltkruid (Filago minima) 
− Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia)  

Beide soorten werden in 2011-2012 waargenomen door Patrick Corveleijn in het kader van de CVN-
cursus tot natuurgids.  

Volgende vijf soorten worden als “achteruitgaand” geklasseerd: 
− Blauwe knop (Succisa pratensis Moench) 
− Echte guldenroede (Solidago virgaurea L.) 
− Geel walstro (Galium verum) 
− Groot streepzaad (Crepis biennis L.) 
− Tormentil (Potentilla erecta (L.) Räuschel) 

Bovenstaande soorten zijn – met uitzondering van Groot streepzaad – allemaal soorten typerend voor 
voedselarme omstandigheden, wat erop wijst dat (verdere) verschraling van de graslanden tot de 
mogelijkheden behoort. 

Wellicht dankzij de aanwezigheid van de oude houtwal, zijn er in dit jonge bos ook oud-bosplanten te 
vinden (gebaseerd op de lijst van Hermy et al., 1999). In totaal werden er 20 oud-bosplanten 
waargenomen, waarvan een aantal zoals Spaanse aak en Wilde kardinaalsmuts wellicht aangeplant 
zijn (zie onderstaande tabel).  

Tabel 14: Lijst oud-bosplanten (naar Hermy et al., 1999) waargenomen in de Huwijnsbossen. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Aardbeiganzerik Potentilla sterilis (L.) Garcke 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

Bosandoorn Stachys sylvatica L. 

Bosrank Clematis vitalba 

Daslook Allium ursinum L. 

Donkersporig en/of Bleeksporig bosviooltje Viola reichenbachiana / riviniana 

Fraai hertshooi Hypericum pulchrum 

Gelderse roos Viburnum opulus L. 

Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum 

Grote muur Stellaria holostea 

Hazelaar Corylus avellana L. 

Hulst Ilex aquifolium L. 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

Muskuskruid Adoxa moschatellina 

Slanke sleutelbloem Primula elatior 

Spaanse aak Acer campestre L. 

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina (L.) Roth 

Wilde kamperfoelie Lonicera peiclymenum 

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus 
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1.7.2 Actuele bosvegetatie 
Om de bosvegetaties  vegetatiekundig op naam te brengen, werd initieel geopteerd voor de typologie 
uit “Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen” (Cornelis et al., 2007). Vegetatie-opnames kunnen 
makkelijk geïdentificeerd worden met een handige tool “Bostypologie” (ontwikkeld door Coenen et al., 
2009), die de verwantschap van een bosvegetatie berekent met alle in het boek beschreven 
bosplantengemeenschappen. 

Bij de nog jonge Huwijnsbossen bleek daar echter niet veel zinvols uit te komen. De meeste 
bestanden vertoonden vooral een (vrij zwakke) verwantschap met het Wilgenvloedbos. Dit stemt 
echter niet overeen met de werkelijkheid. Een verklaring hiervoor is mogelijks het voorkomen van 
soorten als ridderzuring, fluitenkruid en brandnetel in combinatie met het ontbreken van andere 
kenmerkende soorten. Bij de drogere bestanden – met vrij veel braam -  kwam ook soms het Dennen-
Eikenbos naar voor, wat ook niet klopt.  

Bijgevolg werd ervoor gekozen om de BWK-indeling te hanteren voor het op naam brengen van de 
bosvegetaties. Volgende karteringseenheden komen voor:   

• Jonge eikenaanplant (BWK-code q)
• Jonge loofhoutaanplant (BWK-code n)
• Populierenaanplant op vochtige grond (BWK-code lh)
• Eiken-Haagbeukenbos zonder wilde hyacinth (BWK-code qa)

In onderstaande tabel wordt per bestand de actuele vegetatie volgens de BWK-indeling gegeven, met 
vermelding van de hoofdboomsoort. De actuele vegetatie is ook te zien op kaart 3.1 in bijlage.   

Tabel 15: Overzicht per bestand van de actuele vegetatie volgens de BWK-indeling met aanduiding van de 
hoofdboomsoorten 

De legende is als volgt: 
− *Be: Berk 
− boWi: Boswilg 
− gEs: Gewone es 
− *Po: Populier  

− rPo: Ratelpopulier 
− tKa: Tamme kastanje 
− zBe: Zachte berk  
− zE: Zomereik 

− zEl: Zwarte els  
− *Wi: Wilg 
− gem. LH: gemengd loofhout 

Bestand Opp. 
(ha) Hoofdbms Actuele vegetatie BWK-

code 

1a 1,08 zE/gem. LH Jonge eikenaanplant q 

2a 1,09 zE/gem. LH Jonge eikenaanplant q 

3a 1,37 zE/gem. LH Jonge eikenaanplant q 

4a 4,11 zE/gem. LH Jonge eikenaanplant q 

5a 0,89 zEl Jonge loofhoutaanplant n 

6a 0,80 zEl Jonge loofhoutaanplant n 

7a 0,76 gEs/*Wi Jonge loofhoutaanplant n 

8a 2,35 *Po/zEl Populierenaanplant op vochtige grond met elzenondergroei lh 

9a 0,87 *Wi/gEs Jonge loofhoutaanplant n 

10a 0,67 *Be Jonge loofhoutaanplant n 

11a 1,35 *Po/zEl Populierenaanplant op vochtige grond met elzenondergroei lh 

12a 1,02 zBe/gem. LH Jonge loofhoutaanplant n 

12y 0,28 nvt Soortenarm permanent cultuurgrasland hp 

13a 1,25 *Po/gem. LH Populierenaanplant op vochtige grond met elzenondergroei lh 

14a 0,69 zE/rPo Essen-Eikenbos  (bostype G) qa 

15a 0,30 tKa Jonge loofhoutaanplant n 

15y 0,52 nvt Soortenarm permanent cultuurgrasland hp 

16a 1,53 *Po/gem. LH Jonge loofhoutaanplant n 

17a 0,50 gem. LH Jonge eikenaanplant q 
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17y 0,23 nvt Soortenarm permanent cultuurgrasland hp 

18a 1,56 gem. LH Jonge eikenaanplant q 

18y 0,23 nvt Soortenarm permanent cultuurgrasland hp 

19a 2,00 gem. LH Jonge loofhoutaanplant n 

20a 0,57 gem. LH Jonge loofhoutaanplant n 

21a 1,23 zE/boWi Jonge eikenaanplant q 

21y 0,11 nvt Soortenarm permanent cultuurgrasland hp 

22a 0,87 zE/boWi Jonge eikenaanplant q 

22y 0,09 nvt Soortenarm permanent cultuurgrasland hp 

23a 1,87 gem. LH Jonge loofhoutaanplant n 

24a 0,69 gem. LH Jonge loofhoutaanplant n 

24b 1,54 gem. LH Jonge loofhoutaanplant n 

24x 1,08 nvt Soortenarm permanent cultuurgrasland hp 

25a 2,26 gem. LH Jonge loofhoutaanplant n 
* BT = bestandstype

1.7.3 Beschrijving van de open vegetaties 
De open bestanden in de Huwijnsbossen zijn net als de bosbestanden nog maar vrij recent 
onttrokken aan de landbouw: 12y, 15y, 17y, 18y en oostelijk deel van 24y in 2004, en bestand 24x en 
het westelijk deel van 24y in 2010. Sindsdien worden ze niet meer bemest.  

De bestanden 15y en 17y worden begraasd door een kudde van een 15-tal schapen, met een 
nultolerantie voor extra bemesting. Beide bestanden worden gedomineerd door gestreepte witbol. In 
bestand 15a is ruw beemdgras codominant, en in bestand 17y grote vossenstaart en glanshaver. 

Centraal in de weide van bestand 15y bevindt zich een oude veedrinkpoel van ca 100 m² (20 m x 5 
m), met soorten als grote lisdodde, drijvend fonteinkruid, egelboterbloem in de poel en 
biezenknoppen, moerasrolklaver en moeraswalstro op de rand. 

De overige bestanden (12y, 18y, 24x en 24y) worden twee keer per jaar gemaaid met afvoer van 
maaisel. In de bestanden 12y, 18y en 24y wordt een strook van ca 2m intensiever gemaaid om dienst 
te doen als wandelpad. Aan de bosranden wordt iets minder intensief gemaaid en heeft zich een iets 
ruigere vegetatie ontwikkeld.  

Om de graslanden te kunnen typeren, wordt net als bij de bosbestanden teruggegrepen naar de 
BWK-indeling, aangevuld met de indeling die gebruikt wordt in de veldgids voor de ontwikkeling van 
botanisch waardevol grasland in West-Vlaanderen (Zwaenepoel, 2000).  
Alle graslanden worden gekarteerd als hp, soortenarm permanent cultuurgrasland (zie Tabel 15 en 
kaart 3.1 in bijlage). Ze bevinden zich momenteel nog in graslandfase 1 à 2 (cfr. Zwaenepoel, 2000). 
Er komen meerdere grassoorten samen voor, maar de vegetatie is nog vrij kruidenarm en de soorten 
zijn zeer algemeen.  
De meest voorkomende grassoorten zijn gestreepte witbol, ruw beemdgras, glanshaver (vooral in de 
bestanden 12y en 18y) en grote vossenstaart (vooral in bestand 15y). Iets minder frequent zijn 
kropaar, geknikte vossenstaart, Italiaans raaigras (bestanden 24x en 12y), fioringras en zachte dravik. 
De meest voorkomende kruiden zijn kruipende boterbloem, hoornbloem, ridderzuring en in mindere 
mate veldzuring. Scherpe boterbloem komt slechts af en toe voor.  

1.8 Fauna 
In bijlage 6 wordt een overzichtslijst gegeven van de vogelsoorten waargenomen in de 
Huwijnsbossen en in bijlage 7 een overzicht van de ongewervelden. Deze lijsten zijn grotendeels 
gebaseerd op inventarisaties in het kader van de opleiding tot natuurgids van het CVN (2009-2010 en 
2011-2012; zie hoger onder Deel 1, Paragraaf 1.10.5), en werden aangevuld met fragmentarische 
waarnemingen door K. Maertens tijdens de bestandsopnames.  
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Voor een bespreking van de fauna, zie hoger onder Deel 1 Verkenningsnota - Paragraaf 1.10.5. 

Ter aanvulling dient vermeld dat er zeer recent (april 2015) door Patrick Corvelijn (in samenwerking 
met de gemeente) een fuik gelegd is in de poel in bestand 15y, met als resultaat 8 kleine 
watersalamanders, 18 alpensalamander en 8 kamsalamanders. Kamsalamander (Triturus cristatus) is 
zeldzaam volgens de Rode lijst van Bauwens en Claus (1996) en verdient bijzondere aandacht. 

 Specifieke inventarisatieHoofdstuk 2.
Er werden geen specifieke inventarisaties uitgevoerd. 
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DEEL 3. BEHEERDOELSTELLINGEN 

 Beheervisie Hoofdstuk 1.
In de Huwijnsbossen is de economische functie eerder ondergeschikt aan de ecologische en sociale 
functie. Dit wil echter niet zeggen dat er helemaal geen aandacht is voor de economische functie van 
het bos. Daar waar – via geringe ingrepen én niet in strijd met de ecologische of sociale 
doelstellingen - een meeropbrengst kan gecreëerd worden, dient dat ook te gebeuren. Deze 
(beperkte) economische functie situeert zich voornamelijk ter hoogte van de (niet te natte) 
bosbestanden.  

De ecologische functie is er op zijn beurt (weliswaar in mindere mate) ondergeschikt aan de sociale 
functie. In een natuurarme regio, waar grote vraag is naar groene recreatiemogelijkheden, kan men 
zich niet veroorloven een gebied enkel te reserveren voor zuivere natuurbescherming. Daarenboven 
is het gebied niet gelegen in VEN of HRL-gebied, waardoor zo een keuze nog moeilijker te 
verantwoorden zou zijn.  

Gelukkig gaan de sociale en de ecologische functie van het bos vaak hand in hand, en moeten er 
bijgevolg weinig keuzes gemaakt worden in de ene of andere richting. Bepalend hierbij is ook dat er in 
de Huwijnsbossen resoluut gekozen wordt voor stille recreatie, die zowel mens als dier moet toelaten 
om in alle rust van het bos te genieten. 

 Beheerdoelstellingen Hoofdstuk 2.

2.1 Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie 

2.1.1 Actueel vegetatietype en natuurstreefbeeld 

� Actueel vegetatietype (zie kaart 3.1 in bijlage)
Gezien het vrij recente karakter van de Huwijnsbossen, zijn de actueel aanwezige vegetatietypes nog 
niet goed ontwikkeld (met uitzondering. van de oude houtwal), en bijgevolg ook moeilijk op naam te 
brengen. Daarom wordt geopteerd om de BWK-indeling te hanteren, die ons volgende indeling 
oplevert:    

• Jonge eikenaanplant (BWK-code q)
• Jonge loofhoutaanplant (BWK-code n)
• Populierenaanplant op vochtige grond (BWK-code lh)
• Eiken-Haagbeukenbos zonder wilde hyacinth (BWK-code qa)
• Relatief soortenarm permanent cultuurgrasland (BWK-code hp)

Tabel 16: Overzicht van de actueel aanwezige vegetatietypes in de Huwijnsbossen 

Actueel vegetatietype BWK-typologie Opp. (ha) Opp. (%) 

Essen-Eikenbos  (bostype G) qa 0,7 2% 

Jonge eikenaanplant q 11,8 33% 

Jonge loofhoutaanplant n 15,8 44% 

Populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of 
wilgenondergroei lhb 4,9 14% 

Relatief soortenarm permanent cultuurgrasland hp 2,5 7% 

35,7 
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� Natuurstreefbeeld (zie kaart 3.2 in bijlage)
De oudste aanplantingen dateren van 1996, en ook de open ruimtes werden nog maar recent (deels 
in 2004 en deels in 2009) onttrokken aan de landbouw. Het gaat zowel om voormalig weiland (ca 
2/3de van het bos) als om voormalige akker (de bosbestanden 6a en 7a, en alle bestanden ten 
oosten van de Ridderstraat).  
In deze korte tijdsspanne heeft zich nog geen habitatwaardig bos kunnen ontwikkelen. Ook de open 
ruimtes kunnen niet als habitat bestempeld worden. Enkel de oude houtwal kan als habitat 
beschouwd worden, en wordt getypeerd als Essen-Eikenbos zonder Wilde hyacinth (9160). 

Op basis van de vegetatie-opnames (zie Deel 2. Inventaris), de PNV-kaart en de bodemkaart, wordt 
voor de bosbestanden het Essen-Eikenbos zonder Wilde hyacinth (9160) als natuurstreefbeeld naar 
voor geschoven. Verwacht wordt dat er in de nattere bosbestanden ook elementen van het Elzen-
Essenbos (91E0_veb) zullen opduiken. Met uitzondering van de oude houtwal (bestand 14a), zal het 
nog zeker 100 jaar duren vooraleer dit streefbeeld effectief bereikt wordt. 
Ook de mantel-zoomvegetaties (ca 4000 lm) aan de randen van het bos maken deel uit van dit 
habitattype. 

Voor wat betreft de open ruimtes/graslanden, wordt niet expliciet naar een bepaald habitattype 
gestreefd, maar wordt gebruik gemaakt van de veldgids voor de ontwikkeling van botanisch 
waardevol grasland in West-Vlaanderen (Zwaenepoel, 2000) om aan te geven waar we naartoe 
willen:  

− Ter hoogte van de schapenweide annex boomgaard (bestand 17y) wordt ingezet op het 
verhogen van de structuurdiversiteit, wat vooral interessant is naar invertebraten toe. Er wordt 
niet echt gestreefd naar een bepaalde graslandfase.  

− In de bestanden 12y, 18y en 24y wordt ruimte gelaten voor de ontwikkeling van een brede, 
kruidige zoom als onderdeel van een mantel-zoomvegetatie. Hier wordt gestreefd naar 
graslandfase 3 à 4, in combinatie met een iets ruigere rand.  

− Ter hoogte van de bestanden 15y en 24x zal gepoogd worden om zowel de 
structuurdiversiteit als de botanische waarde te verhogen. Daar wordt gestreefd naar 
graslandfase 2 à 3. 

Mogelijks zullen bepaalde delen van de graslanden evolueren naar habitattype 6510 - Laaggelegen 
schraal hooiland, maar dit is geen doel op zich. 

Tabel 17: Overzicht van de natuurstreefbeelden en het overeenkomstig habitattype in de Huwijnsbossen 

Natuurstreefbeeld Overeenkomstig 
habitattype Opp. (ha) Opp. (%) 

Essen-Eikenbos met verspreid elementen van het Elzen-
Essenbos 9160 (+ 91E0_veb) 33,2 80% 

Graslandfase 3 à 4 (Bloemrijk grasland) – geen habitat / 0,8 2% 

Graslandfase 2 à 3 (Gras-kruidenmix) – geen habitat / 1,5 4% 

Structuurrijk grasland – geen habitat / 0,2 1% 

TOTAAL 35,7 

2.1.2 Instandhoudingsdoelstellingen 
Het bos is niet gelegen in een Speciale Beschermingszone (SBZ), bijgevolg zijn er geen specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot de open ruimte vooropgesteld in het gebied.  

Wat betreft eventuele bosdoelen, kan gesteld worden dat er – gezien de vrij jonge geschiedenis van 
het bos – zo goed als geen habitatwaardig bos voorkomt. Ook op het eind van het beheerplan zal er 
geen extra boshabitat gecreëerd zijn. Daarvoor is het bos nog te jong. Minimum leeftijd voor habitat 
9160 is 100 jaar volgens de LSVI-tabellen. 
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Uitzondering is de oude houtwal ter hoogte van bestand 14a. Het grootste deel van deze houtwal is 
permanent bebost geweest sinds Ferraris. De oppervlakte is uiteraard vrij beperkt (0,7 ha), maar als 
we het aangrenzende bos meetellen komen we aan 15 ha (= MSA van habitat 9160). Er zijn geen 
invasieve exoten aanwezig en ook van ruderalisering of verruiging is geen sprake. 
Minpunten zijn momenteel vooral het aandeel dood hout, de sleutelsoorten in de kruidlaag (< 30%) en 
de beperkte variatie aan bomen in de boomlaag (momenteel vooral zomereik).  
De komende 20 jaar zal gestreefd worden naar het verder verbeteren van dit habitattype. 

Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen ter 
hoogte van de Huwijnsbossen. 

Tabel 18: Instandhoudingsdoelstellingen ter hoogte van de Huwijnsbossen 

Instandhoudingsdoelstellingen 
Opp. (ha) 

Actueel Tegen 2035 

Habitattype 9160: Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacinth 0,7 0,7 

2.1.3 Bosbalans 
Er zijn geen bebossingen of ontbossingen gepland in het kader van voorliggend beheerplan. De 
bosbalans is bijgevolg in evenwicht. 

2.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie 

2.2.1 Productie en verkoop van natuurlijke producten 

� Algemeen
Zoals hoger reeds vermeld, wordt de economische functie eerder ondergeschikt gesteld aan de 
ecologische en sociale functie van het bos. Dit betekent niet dat er helemaal geen aandacht uitgaat 
naar de economische functie van het bos. Daar waar – via geringe ingrepen én niet in strijd met de 
ecologische of sociale doelstellingen - een meeropbrengst kan gecreëerd worden, zal dat ook 
gebeuren.  

Er wordt voor gekozen om het bos de komende 20 jaar verder te laten verouderen. Enige 
uitzondering hierop zijn de populieren in bestand 8a en 11a, die bij het bereiken van hun doeldiameter 
(ca 45 cm) zullen geoogst worden, om plaats te maken voor een nieuwe generatie van meer 
duurzame houtsoorten zoals eik, haagbeuk, beuk, ….  

In het grootste deel van het bos wordt gewerkt met de toekomstboommethode, waarbij gestreefd 
wordt naar 60 à 80 toekomstbomen per ha. Deze toekomstbomen zullen in eerste instantie 
geselecteerd worden op hun economische waarde. Indien onvoldoende kwaliteit aanwezig is, kunnen 
ecologische doelen ook meespelen bij de selectie. De tussenruimte blijft beschikbaar voor spontane 
ontwikkeling. 

Ter hoogte van de oude houtwal (14a) wordt een selectieve, variabele hoogdunning ingezet. Het doel 
hiervan is vooral het behoud van de oude eiken en het garanderen van de veiligheid van de 
bezoekers. Bijkomend wordt gepoogd een grotere variatie aan sleutelsoorten van habitattype 9160 in 
de boomlaag te krijgen. 

Bij de meest recente bebossingen (bestanden 21a, 22a, 23a, 24b en 25a) wordt geopteerd voor de 
QD-methode, net als in de bestanden 8a en 11a na eindkap van populier. Dit betekent dat daar 
gemikt wordt op een beperkt aantal bomen van topkwaliteit (20 à 25/ha), eerder dan op kwantiteit.  
Aangezien het een eerste bebossing betreft, is de kans reëel dat er niet overal 20 bomen van 
topkwaliteit kunnen aangeduid worden. Dan kan (ev. voor een deel van het bestand) overgestapt 
worden op de toekomstboommethode of variabele hoogdunning.  
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Opvallend is ook dat ratelpopulier (als inlandse populier) het zeer goed blijkt te doen in de 
Huwijnsbossen. Dit komt momenteel vooral tot uiting in bestand 8a waar vegetatieve uitlopers vanuit 
de houtwal mooie rechte exemplaren vormen. Dit biedt opportuniteiten om met lokale verjonging van 
deze snelgroeiende soort nog een oogst te voorzien vooraleer trager groeiende soorten als eik klaar 
zijn voor kap. Ratelpopulier is immers ingeplant in verschillende bestanden en neemt er een 
vooraanstaande pioniersrol in, wat bij kap kan zorgen voor een massale verjonging en bijhorende 
selectiemogelijkheden in de tweede fase van het beheerplan.  

Tot slot zullen er enkele bestanden omgevormd worden naar middelhout en/of hakhout. Er wordt 
gestreefd naar één blok van ca 3 ha ter hoogte van de bestanden 13a, 15a en 16a. Zo kan een cyclus 
van jaarlijkse brandhoutverkopen voor particulieren op poten gezet worden. Dit kan aangevuld 
worden met hout van eerste en tweede dunningen uit de andere bestanden. 
Op lange termijn is het de bedoeling in de bestanden 13a en 16a de huidige overstaanders van 
populier te vervangen door ander (inheems) loofhout. 

� Planning
De gemiddelde jaarlijkse aanwas van de Vlaamse domeinbossen wordt geschat op 5 m³/ha (Buysse 
et al., 2001). De totale jaarlijkse volume-aanwas voor het domeinbos (ca. 31 ha productieve 
oppervlakte) wordt hierdoor geschat op ca. 155 m³/jaar. Bij de reguliere dunningen zal maximaal deze 
aanwas uit het bos gehaald worden.  

Directe omvormingen zijn beperkt tot twee populierenbestanden. In het kader hiervan zal gedurende 
de volgende planperiode in totaal ongeveer 520 m³ hout (populier) geëxploiteerd worden, berekend 
o.b.v. gemiddeld bestandsvolume, oppervlakte van de bestanden en de te verwachten aanwas. 

Over de volledige planperiode bekeken, bedraagt het totale kapkwantum maximaal 520 m³ + 
(24 x 155 m³) = 4.480 m³ of 5,4 m³/ha/jaar.  

2.2.2 Overige inkomsten 
Er worden geen andere inkomsten voorzien dan deze uit de houtverkoop. 

2.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale functie 

2.3.1 Toegankelijkheid 
Zie kaarten 3.3. en 3.4. in bijlage 

De hoofddoelstelling in de Huwijnsbossen is het behoud en de optimalisatie van de openstelling voor 
stille recreatie.  

De Huwijnsbossen kennen een vrij hoge recreatiedruk, van zowel joggers, wandelaars, fietsers als 
ruiters. Doel is om elk van deze gebruikersgroepen zijn plaats te geven in dit kleine bos, liefst 
gescheiden van de medegebruiker.  
Quasi alle boswegen zijn toegankelijk voor wandelaars (ca 7 km). Fietsers zijn enkel toegelaten op 
het mountainbike pad (1 km), en ruiters enkel op het ruiterpad (1 km).  
Daarnaast is er een (permanente) speelzone aanwezig van ongeveer 3,5 ha groot, gelegen in een 
gemengd en reeds vrij structuurrijk loofbos. Deze wordt ’s zomers aangevuld met een 
zomerspeelzone van 2,2 ha, die - naarmate de leeftijd van het bos vordert – eventueel nog kan 
uitgebreid worden met een extra 3,4 ha (bestanden 23a en 24b). Deze uitbreiding zal afhangen van 
de (toekomstige) ecologische omstandigheden. 

De bestaande recreatieve infrastructuur is reeds vrij goed uitgebouwd en omvat een schuilhut, drie 
picknicktafels, vijf zitbanken en vier infoborden. Er is ook een ruime autoparking en een fietsparking 
aanwezig. Deze infrastructuur wordt verder onderhouden. 

Bijkomend is het de bedoeling om het militair erfgoed van de Huwijnsbossen extra in de verf te zetten 
in het kader van 100 jaar oorlog. De Huwijnsbossen fungeerden ten tijde van de eerste wereldoorlog 
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immers als oefenterrein voor de Duitsers met o.a. loopgrachten en “manholes”, waar nu nog 
restanten van te zien zijn. Zo werd er in 2015 een brede strook “poppies” ingezaaid in bestand 24b en 
zal er eind 2015 aangesloten worden bij een wandelpad dat de Huwijnsbossen kruist. Het exacte 
circuit is nog niet gekend.  
 
In Deel I: Verkenningsnota (paragraaf 2.3.1) is een meer uitgebreide beschrijving terug te vinden van 
de (huidige) toegankelijkheid van het bos en de aanwezige voorzieningen. 
 
Verdere specificaties met betrekking tot de toegankelijkheid zijn opgenomen in het 
toegankelijkheidsreglement in bijlage, dat mede goedgekeurd is door de gemeente.  

2.3.2 Onroerend erfgoed 
Het terrein heeft geen beschermd statuut overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 
2013. 
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DEEL 4. BEHEERMAATREGELEN 

 Eenmalige maatregelenHoofdstuk 1.

1.1 Maatregelen m.b.t. het realiseren van het natuurstreefbeeld “Essen-Eikenbos met 
verspreid elementen van het Elzen-Essenbos” - 9160 + 91E0_veb 

1.1.1 Omvorming populierenbestanden naar inheems gemengde bestanden 
Zie kaarten 4.1. en 4.2 in bijlage. 

Binnen de termijn van voorliggend beheerplan worden twee eindkappen gepland, allebei van populier. 
Dankzij de aanplant van populier heeft zich in deze bestanden snel een bosklimaat kunnen vormen. 
Zodra ze kaprijp zijn, zullen ze plaats maken voor gemengd, inheems loofhout.  

De eerste eindkap vindt plaats in 2030 (bestand 11a), de volgende in 2037 (bestand 8a), waarbij 
telkens ca 10 bomen/ha behouden blijven die verder ouder en dikker mogen worden. 
De elzen in de onderetage worden zoveel mogelijk gespaard bij de exploitatie.  

Bij de exploitatie zal gebruik gemaakt worden van exploitatiepistes. Bestand 8a is volgens de 
bodemkaart gelegen op een tijdelijke stuwwatertafel, wat betekent dat de bodem er in de nazomer 
uitdroogt. Op dat moment kan geëxploiteerd worden.  
Bestand 11a is volgens de bodemkaart echter permanent nat, en daar zal bijgevolg gewerkt moeten 
worden met een lier, tenzij de bodem toch nog mocht uitdrogen in de nazomer.  

In beide bestanden zullen het jaar volgend op deze eindkap (resp. 2031 en 2038) nesten met 
inheemse loofhoutsoorten als eik, haagbeuk, beuk, … aangeplant worden.  
Er zal telkens maar één soort per nest gebruikt worden, waarbij de elzen als begeleiders van de 
nesten functioneren. Gemiddeld worden 20 nesten per ha geplant, met een diameter van 5 à 7 m of 
een oppervlakte van 20 à 40 m². Het centrum van elk groepje bevindt zich idealiter op een afstand 
van 12 tot 18 m. 

In bestand 8a zal het deel met ratelpopulier (opslag vanuit houtwal – noordoostelijk hoek van 
bestand) behouden blijven. 

Deze maatregel kadert ook binnen het doel “houtoogst” (zie verder). 

1.1.2 Mogelijkheden onderzoeken voor het stimuleren van de verspreiding van 
sleutelsoorten van het Essen-Eikenbos en het Elzen-Essenbos 

Er zal contact opgenomen worden met het INBO om de mogelijkheden af te toetsen voor het 
versnellen van de verspreiding van soorten typisch voor het essen-eikenbos en het elzen-essenbos. 

Het gaat enerzijds om soorten die reeds in het bos (sporadisch) voorkomen, zoals o.a. Daslook, 
Donker- of Bleeksporig bosviooltje, Grote muur, Gewone salomonszegel, Muskuskruid, … De meeste 
oud bosplanten komen voor in de oude houtwal en zijn langzamerhand de nabijgelegen percelen aan 
het koloniseren. 
Anderzijds zijn er ook heel wat soorten die nog niet - of niet meer – in de Huwijnsbossen voorkomen, 
maar er wel thuis horen zoals o.a. Bosanemoon, Witte klaverzuring, Bosbingelkruid, …  

Een mogelijkheid is om (een aantal van) deze soorten onder gecontroleerde omstandigheden en 
onder toezicht van het INBO, in te brengen. Op voorhand dienen echter de kansen voor welslagen 
onderzocht te worden. Mogelijks moeten eerst andere randvoorwaarden vervuld zijn, zoals bepaalde 
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bodem- en lichtcondities. Indien de kansen zeer laag liggen heeft het weinig nut om hierin te 
investeren. 

1.2 Maatregelen m.b.t. het realiseren van de natuurstreefbeelden “Graslandfase 3 à 4 
(Bloemrijk grasland), graslandfase 2 à 3 (Gras-kruidenmix) en structuurrijk 
grasland” – geen habitat 

1.2.1 Inrichtingswerken open ruimte 
In bestand 24x wordt gekozen voor maaien met nabegrazing met het doel er zowel de 
structuurdiversiteit als de botanische waarde te verhogen. Bijgevolg dient er een omheining geplaatst 
te worden rond 24x. Deze zal op termijn verplaatst worden om volledig perceel 24 (24a + 24x) te 
omvatten. 

1.2.2 Graven poel 
In bestand 24x zal een poel aangelegd worden van minimum 100 m² groot. Deze poel komt op ca 
70m van de poel in bestand 15y te liggen, wat leidt tot versterking van het poelencomplex in de delle. 
Dit is positief voor de kamsalamander, die relatief veel plaats nodig heeft. Verschillende bij elkaar 
gelegen poelen zijn bijgevolg een duidelijke meerwaarde voor de soort. 
De poel wordt dichtbij een houtkant geplaatst, wat een extra pluspunt is voor salamanders. 
Bij het uitgraven van de poel zal men de noordelijke oever (gericht op de zon) zeer geleidelijk laten 
aflopen. 

Aangezien de poel ook als veedrinkpoel gebruikt zal worden, dient erop toegezien te worden dat de 
poel niet vertrappeld wordt. Bij schapenbegrazing stelt dit probleem zich wellicht veel minder dan bij 
runderbegrazing, maar mocht dit toch nodig blijken, zal de poel deels omheind worden.  

1.3 Maatregelen m.b.t. toegankelijkheid voor stille recreatie 

1.3.1 Herstel wegzate Plattestickdreef 
ANB heeft de Plattestickdreef (dreef ten zuiden van bestand 4a) in eigendom tot in het midden. De 
wandelaars en ruiters maken echter bijna alleen gebruik van het deel van ANB, omdat het ander deel 
niet onderhouden is. 
Er zijn momenteel echter heel slechte delen in deze dreef. Die zullen hersteld worden en – waar 
nodig – zal er een knuppelpad geplaatst worden. 

1.3.2 Icoontjes “geen vuur maken” 
Aangezien er in de Huwijnsbossen soms wel eens een barbecue gehouden wordt, zal er op de drie 
grote infoborden een duidelijke icoon geplaatst worden “verboden vuur te maken”.  

1.3.3 Aanplant nieuwe haag 
Regelmatig zijn er ruiters die gebruik maken van het wandelpad ter hoogte van de oude houtwal dat 
echter enkel toegankelijk is voor wandelaars. Zij gebruiken het naastliggende landbouwland om 
voorbij de bareel te komen. 
Om dit te verhinderen wordt een haag aangeplant langsheen de noordgrens van het houtwalpad 
(bestand 14a – ca 180m), bestaande uit inheemse soorten als haagbeuk, hulst, taxus, …  

1.4 Maatregelen m.b.t. toegankelijkheid van speelzone 
Er zijn geen eenmalige maatregelen voorzien ter hoogte van de speelzone. 
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 Terugkerende maatregelenHoofdstuk 2.

2.1 Maatregelen m.b.t. het realiseren van het natuurstreefbeeld “Essen-Eikenbos met 
verspreid elementen van het Elzen-Essenbos” - 9160 + 91E0_veb 

2.1.1 Bossen - algemeen 
Zo goed als alle bosbouwmaatregelen streven naar een evenwicht tussen de economische 
doelstellingen (houtoogst) en de ecologische doelstellingen. Naast het realiseren van een zekere 
houtoogst, wordt immers ook gestreefd naar het verder inheems gemengd maken van de bestanden 
(met uitzondering van het hakhoutbeheer in bestand 15a) wat zonder deze ingrepen veel trager zou 
verlopen. 

Voor de eenvoud worden deze bosbouwmaatregelen verder besproken onder 2.3. Maatregelen mbt 
houtoogst – regulier beheer. 

2.1.2 Beheer van veteranenbomen 
Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de zeldzame, oude bomen in de Huwijnsbossen (zie 
hoger onder Deel 2 Inventaris - 1.5.2.). 
Indien nodig zal er een veteranenbeheer ingesteld worden voor de relicteiken langsheen de 
Ridderstraat (bestand 18y) en de Gentweg (bestand 11a), de oude eikenhakhoutstoven in de houtwal 
(bestand 14a) en de oude eik op het kruispunt ter hoogte van de bestanden 13a, 15a, 16a  en 17a.   

2.1.3 Bosranden 
Kaart 4.3 Beheer open ruimte en lijnvormige elementen 

Bij de bebossingen werden langs bijna alle perceelsranden – al dan niet golvende - struikengordels 
aangelegd van 3 à 10 m breed. Deze struiken hebben niet enkel een botanisch doel, maar de bessen 
zijn ook een belangrijke voedselbron voor de vele vogels die de trekroute over de Huwijnsbossen 
volgen. 

Over ca 2.900 m werden deze struikengordels gecombineerd met een open vegetatiestrook van 6 à 
10 m breed (bestanden 1a, 2a, 3a, 12a, 24a, 21a, 22a, 23a, 24b, 17a, 18a, 16a, 25a, 19a), wat 
toelaat om er een goed ontwikkelde mantel-zoomvegetatie te creëren met een brede grazige zoom.  
Het onderhoud van deze mantel- en zoomvegetaties bestaat uit het periodiek afzetten/terugslaan van 
de mantel (houtige component) en maaien van de zoom met afvoer van het maaisel (kruidachtige 
component). Vermits een golvende bosrand met veel variatie ecologisch het meest interessant is, 
gebeurt het afzetten (afhankelijk van de groei om de 10 à 15 jaar) gefaseerd. De zoom wordt twee 
keer per jaar gemaaid met afvoer van maaisel.  
Tegen de randen zullen steeds enkele delen blijven staan in functie van insectenrefugia. 

Aangezien in zo goed als alle bosranden meidoorn en wilde lijsterbes aangeplant zijn, zal - om 
bacterievuur te vermijden - het periodiek afzetten van de mantel steeds gebeuren in de winterperiode 
(tussen 1 november en 1 maart), zoals wettelijk bepaald voor hagen (KB 23.06.2008). 
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2.2 Maatregelen mbt het realiseren van de natuurstreefbeelden “Graslandfase 3 à 4 
(Bloemrijk grasland), graslandfase 2 à 3 (Gras-kruidenmix) en structuurrijk 
grasland” – geen habitat 

Zoals hoger reeds aangegegeven (Deel 2 Inventaris) bevinden alle graslanden zich momenteel nog in 
graslandfase 1 à 2 (cfr. “Veldgids voor de ontwikkeling van botanisch waardevol grasland in West-
Vlaanderen” van Zwaenepoel, 2000).  
Doel is deze verder te verschralen om zo te komen tot graslandfase 2 à 3 (bestanden 24x en 15y) of 
3 à 4 (bestanden 12y, 18y en 24y). In de schapenweide annex boomgaard (17y) wordt gestreefd naar 
een verhoogde structuurdiversiteit. 

2.2.1 Omvormingsbeheer 
� Bestanden 12y, 18y, 24y

In de bestanden 12y, 18y en 24y dient 2 x per jaar gemaaid met afvoer van maaisel.  
Voor de eerste maaibeurt is de tweede helft van mei (graslandfase 0 en 1) of uiterlijk de eerste week 
van juni (graslandfase 2) de meest geschikte periode, omdat de dominante grassen dan net hun 
energie steken in het doorschieten van de bloeistengel en het tot bloei komen. De tweede maaibeurt 
wordt best in september gelegd (zie onderstaande tabel). Het is van belang dat de grasmat 
voldoende kort de winter ingaat om vervilting te voorkomen. 

Zodra het botanisch doel (graslandfase 3 à 4) bereikt is, zal overgeschakeld worden naar een 
onderhoudsbeheer (zie verder) met een eerste maaibeurt in de tweede helft van juni/begin juli. 

In bestand 18y gaat extra aandacht naar insectenbeheer én wordt gemikt op verschraling door 
sinusbeheer. 

Tabel 19: Aanbevolen maaitijdstip afhankelijk van de feitelijke graslandontwikkeling (Zwaenepoel, 2001). De cijfers 
1, 2 en 3 geven resp. de eerste, tweede en eventuele derde maaibeurt aan. 

Fase Graslandtype 
Productie 

Ton ds/ha/jr 
Mei Juni Juli Augustus Sep-tember 

Okto- 

ber 

0 Raaigrasweide > 10 1 2 2 2 3 

1 Grassenmix 8-10 1 2 2 2 3 

2 Dominant-

stadium 

6-8 1 2 2 

3 Gras-kruidenmx 5-7 

5-6 

1 2 2 

1 

4 Bloemrijk 

grasland 

Nat 

Droog 

5-6 

3-5 

3-4 

3-5 

1 1 2 2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

5 Schraalland <5 nat nat nat droog droog 

� Bestanden 15y en 24x
In de bestanden 15y en 24x zal gemaaid worden met nabegrazing. Ook hier dient de eerste 
maaibeurt te gebeuren de tweede helft van mei (graslandfase 0 en 1) of uiterlijk de eerste week van 
juni (graslandfase 2).  
De nabegrazing start vanaf augustus en moet ervoor zorgen dat de vegetatie kort de winter ingaat.  

Zodra het botanisch doel (graslandfase 2 à 3) bereikt is, zal overgeschakeld worden naar een 
onderhoudsbeheer (zie verder) met een eerste maaibeurt in de tweede helft van juni. De nabegrazing 
blijft behouden.  
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2.2.2 Onderhoudsbeheer - graslanden 
� Bestanden 12y, 18y, 24y

Zodra het botanisch doel (graslandfase 3 à 4) bereikt is, zal overgeschakeld worden naar een 
onderhoudsbeheer met een eerste maaibeurt in de tweede helft van juni/begin juli en een tweede 
maaibeurt in september. 

In bestand 18y gaat er blijvend aandacht naar insectenbeheer en verdere verschraling door 
sinusbeheer. 

� Bestanden 15y en 24x
Zodra het botanisch doel (graslandfase 2 à 3) bereikt is, zal overgeschakeld worden naar een 
onderhoudsbeheer met een eerste maaibeurt in de tweede helft van juni. De nabegrazing blijft 
behouden (vanaf augustus), waarbij er steeds voor gezorgd wordt dat de vegetatie kort de winter 
ingaat. 

De zwarte populieren in het bestand zullen op regelmatige tijdstippen geknot worden. 

� Bestand 17y
In bestand 17y wordt gekozen voor een halfextensieve seizoensbegrazing met schapen, zoals nu ook 
reeds het geval is (2GVE/ha*jr komt overeen met ca 13 schapen/ha*jr).  

2.2.3 Onderhoudsbeheer - poelen 
Kaart 4.3 Beheer open ruimte en lijnvormige elementen 

Er zijn drie poelen in de Huwijnsbossen: twee in bos (bestand 11a) en één in weiland (15y). In kader 
van voorliggend beheerplan, wordt een vierde poel gegraven in het weiland ter hoogte van bestand 
24x.  

Alpenwatersalamander komt in alle bestaande poelen voor, kleine watersalamander en 
kamsalamander enkel in de poel in bestand 15y. Deze laatste soort werd pas zeer recent voor de 
eerste maal aangetroffen, mogelijks werd de soort er geïntroduceerd. Verwacht wordt dat deze op 
termijn ook de nieuwe poel zal koloniseren. 

Door de ondoordringbare kleilaag in de ondergrond, blijven de poelen winter en zomer gevuld met 
water, wat positief is voor kamsalamander. Het tijdelijk droogvallen van de voortplantingspoelen wordt 
immers als één van de belangrijkste bedreigingen gezien voor de soort.  
Gunstige landbiotopen voor kamsalamander zijn bossen, struwelen, boomgaarden, vochtige en 
extensief beheerde weilanden, houtwallen en hagen. Deze zijn alvast voldoende aanwezig. 

De kleinste poel in bestand 11a is reeds aan het verlanden, en dat proces mag verder gezet worden. 
De aangrenzende, grotere bospoel daarentegen zal wel open gehouden worden.  

Om de 4 jaar wordt een evaluatiemoment ingelast om te bekijken of het reeds nodig is om de poelen 
te ruimen. Verwacht wordt dat er ongeveer elke 12 jaar zal moeten geruimd worden. 
De poel in bestand 15y werd in 2008 een laatste keer geruimd. De bospoel in 11a werd in 2003 
gegraven, bij de aanplant van het bestand. Daar wordt gepoogd een eventuele ruiming steeds in te 
plannen het jaar na exploitatie van het omringende bestand.   

Om zo weinig mogelijk verstoring te hebben, zal geruimd worden in de periode tussen half september 
en begin november. Dan staat het grondwaterpeil het laagste en is het voortplantingsseizoen van de 
amfibieën voorbij.  
Andere beheerrichtlijnen die bij het ruimen in acht genomen zullen worden, zijn: 
- kleine veldjes fonteinkruiden en zeggen, Grote lisdodde en Riet worden gespaard (positief voor 

libellen); 
- er wordt gefaseerd gewerkt; minimaal 10% van de oever- en watervegetatie wordt in stand 

gehouden; 
- indien mogelijk zal nat gebaggerd worden, waarbij enigszins 'slordig' gewerkt wordt. Niet al het 

organisch materiaal en modder zal van de bodem verwijderd worden; 
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- er wordt gewerkt met zo licht mogelijk materiaal; 
- het geruimde materiaal wordt nog een tijdje aan de oevers van de plas gelaten om meegeschepte 

organismen de kans te laten terug de poel te bereiken. 
(Bron beheerrichtlijnen: Govaere & Vandekerkhove, 2005; Ketelaar, 2001) 
 
Gefaseerd plaggen van de oevers  
Tegelijkertijd met het ruimen zal een deel van de oever (max. 25 %) wat extra afgeschraapt worden, 
waarbij verlandingsvegetaties gespaard worden. Dit is positief voor libellen en amfibieën. 
 
Beheer specifiek voor de bospoelen 
Er wordt geopteerd voor het behoud van een vrij donkere bospoel, met voldoende bomen en struiken 
die beschutting en slaapplaats bieden aan de aanwezige fauna. Er zal enkel iets sterker gedund 
worden langsheen de zuidkant van de poel om wat extra licht toe te laten.  
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2.3 Maatregelen m.b.t. houtoogst – regulier beheer 
Zie kaarten 4.1. en 4.2 in bijlage. 

Zoals hoger reeds vermeld passen volgende beheermaatregelen ook onder de doelstelling 
“Realiseren van het natuurstreefbeeld Essen-Eikenbos met verspreid elementen van het Elzen-
Essenbos - 9160 + 91E0_veb”. 

2.3.1 Algemene bosbeheersmaatregelen zoals verpleging, zuivering en opsnoeien 
In de volgende paragrafen wordt besproken in welke bestanden voor welke beheertrajecten gekozen 
wordt. 
Inboeten, vrijstellen, zuiveren en opsnoeien zijn echter bosbehandelingswerken die in bijna elk 
beheertraject terug komen, daarom worden deze hier samen vermeld.  

2.3.1.1 Inboeten 

In bestand 20a is de natuurlijke verjonging zeer beperkt gebleken, bijgevolg wordt geopteerd om in te 
boeten.  

Indien nodig (als >1/3 van de bomen in een groep is gestorven) zal ook bij de recente aanplant ter 
hoogte van bestand 24b ingeboet worden. 
Ook bij de geplande aanplanten in bestanden 8a en 11a zal – indien nodig - ingeboet worden.  

2.3.1.2 Vrijstellen 

Vrijstellen wordt tot het minimum beperkt maar zal gebeuren indien dit voor het welslagen van de 
aanplant of spontane verjonging nodig wordt geacht. Mogelijke problemen zijn overwoekering door 
braam en/of overvloedige bijmenging van esdoorn of wilg in jonge aanplantingen of natuurlijke 
verjongingsgroepen.  

In volgende bestanden zal een jaarlijkse controle gebeuren om te zien of vrijstellen van 
concurrerende vegetatie in en om de groepen nodig is: 

− 8a, 11a, 24b enkel in de nesten 

Ook in bestand 20a zal erop toegezien worden dat de ingeboete boompjes niet overwoekerd worden. 

2.3.1.3 Zuiveren 

Zuiveringen gebeuren enkel indien strikt nodig en stoppen op het moment van de eerste dunning. De 
bestanden worden om de 2-4 jaar doorlopen waarbij al dan niet wordt ingegrepen om de opties te 
bevoordelen.  

Bij de zuivering wordt enkel lokaal ingegrepen om de opties te beschermen. Slechtgevormde 
voorlopers (wolven) worden verwijderd indien ze de optimale groei van opties kunnen verstoren. Dit 
kan gebeuren door afknikken of ringen. Indien nodig kan een te sterk concurrerende boom rond een 
optie ook verwijderd worden. Houd er hierbij mee rekening dat de natuurlijke stamreiniging tijdens 
deze fase zo weinig mogelijk mag onderbroken worden. Indien de natuurlijke takreiniging niet sterk 
genoeg is (takken van >2,5cm diameter), dan moet opgesnoeid worden. 

Zuiveren zal gebeuren in volgende bestanden: 
− 8a, 11a, 24b enkel in de nesten 
− 20a 

2.3.1.4 Opsnoeien 

In volgende bestanden dient opgesnoeid te worden: 
− bestanden met toekomstboommethode: 20a 
− bestanden met QD-methode: 21a, 22a, 23a, 24b, 25a, 11a 

Aangezien opsnoeien een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid is, blijft opsnoeien beperkt tot de 
toekomstbomen (TKB-methode) en de opties (QD-methode). Er wordt gestreefd naar een uiteindelijke 
opsnoeihoogte van minimum 6 m.   
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2.3.2 Hakhout- en middelhoutbeheer 
Bij het beheerpakket ‘hakhout en middelhout’ worden kapregimes uit deze traditionele beheervormen 
toegepast. Bij hakhoutbeheer worden ‘houwen’ afgebakend die vlaksgewijs, en met vrij korte omlopen 
(8-20 jaar) cyclisch worden gekapt, en terug verjongen via opslag aan de stobbe die na de kap 
achterblijft.  

Gezien het arbeidsintensieve karakter van hakhout en middelhout wordt niet meer dan 3 ha in 
hakhoutbeheer gestopt (tijdelijk komt daar nog het hakhout bij van de bestanden 8a en 11a tot deze 
omgevormd zijn).  
Op die manier kunnen er op regelmatige tijdstippen brandhoutloten te koop aangeboden worden 
(jaarlijks ca 0.25 ha). Hakhout van Tamme kastanje wordt deels voor eigen gebruik gereserveerd.  

In de bestanden 8a, 11a, 13a en 16a (samen 6.5 ha) is het hakhout opgenomen in een soort 
middelhoutstructuur, met wisselende dichtheden van overstaanders. In beide bestanden neemt 
populier de rol in van overstaander. Het hakhout bestaat er uit gewone es en zwarte els. 

Bestand 15a (0.3 ha) is een zuiver hakhoutbestand van tamme kastanje. 

Het hakhout wordt met een omloop van 12 jaar beheerd. Indien nodig worden de overstaanders de 
daaropvolgende cyclus gedund.  

2.3.3 Ongelijkmatige hoogdunning 
Bij een hoogdunning worden enkel dominante en co-dominante bomen gekapt. De te bevoordelen 
bomen worden tijdens elke dunningsdoorgang opnieuw bepaald. Dode en gedomineerde bomen 
worden niet gekapt.  

Wanneer hierbij bepaalde delen of specifieke zones van het bosbestand (bewust) sterker en andere 
minder sterk gedund worden, is sprake van een ‘ongelijkmatige hoogdunning’. Bedoeling is om meer 
ruimtelijke variatie in stamtal/voorraad te verkrijgen en op die manier een minder gelijkmatige 
ontwikkeling of omvorming van een bosbestand te realiseren. Essentieel in functie van dit doel is dat 
bij de opeenvolgende dunningsdoorgangen deze ruimtelijke variatie telkens consequent wordt 
behouden of versterkt, en niet ongedaan wordt gemaakt.  

In bestand 14a wordt gekozen voor ongelijkmatige hoogdunning, met bevoordeling van de oude eiken 
en andere sleutelsoorten van habitattype 9160.  

2.3.4 Toekomstboommethode 
Het aanduiden van een aantal toekomstbomen (T-bomen) is de kern van dit beheerpakket. T-bomen 
worden aangeduid bij het omslagpunt, i.e. het moment dat een takvrije stam van 2/5de van de 
uiteindelijke boomhoogte kan verkregen worden. Eens de T-bomen bepaald zijn zullen de 
daaropvolgende bosbouwkundige ingrepen (dunnen, opsnoeien,…) toegespitst zijn op een goede 
ontwikkeling van de groei en stamkwaliteit van deze T-bomen.  

Bij de opeenvolgende dunningsdoorgangen worden steeds de belangrijkste rechtstreekse 
concurrenten van deze T-bomen consequent weggenomen. Daarbij kan ook het aantal 
toekomstbomen geleidelijk afnemen. Toekomstbomen kunnen dus geselecteerd worden op basis van 
hun economische waarde, maar ook op basis van hun ecologische waarde. Zo kunnen specifieke 
bomen op basis van o.a. soort, uitzonderlijke stamvorm of -afmeting, aangeduid worden als T-boom. 

Dit beheerpakket heeft een duidelijke boomgerichte aanpak. Er wordt enkel ingegrepen rondom en 
ten behoeve van de T-bomen.  

In het merendeel van de bestanden  (1a t.e.m. 7a, 9a, 10a, 12a, 17a t.e.m. 20a) wordt gewerkt met 
de toekomstboommethode. In een deel van de bestanden werden – samen met een eerste dunning - 
reeds toekomstbomen aangeduid (ca 60 à 80 bomen/ha). Deze werden indien nodig ook al een 
eerste keer opgesnoeid.  
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In de volgende bestanden dienen nog toekomstbomen aangeduid te worden: 7a, 9a, 17a, 18a, 19a 
en 20a. 

2.3.5 QD-beheer 
Bij de QD-methode wordt een sterk beperkt aantal toekomstbomen (QD-bomen) reeds op jonge 
leeftijd geselecteerd. Het principe is dat, eens de QD-bomen de gewenste takvrije stam van 1/4de van 
de uiteindelijke boomhoogte bereikt hebben, de kroon steeds volledig vrij staat zodat er geen takken 
onderaan de kroon afsterven. De QD-bomen worden dus heel sterk vrijgesteld en intensief begeleid 
(dunnen, opsnoeien,…) tot aan hun eindoogst met de focus op een maximale kroonontwikkeling en 
diameteraanwas. 

Bij dit beheer zijn vitale QD-bomen zonder gebreken en met een goede stamkwaliteit essentieel in 
alle ontwikkelingsfasen.  

Het is belangrijk dat tijdens het einde van de dichtwasfase/de vroege stakenfase (voldoende) 
kwaliteitsvolle bomen geselecteerd en vrijgesteld kunnen worden. Dat betekent bomen met rechte 
stam, 25 % van de totaal verwachte boomhoogte takvrij (al dan niet via opsnoeien) met daarboven 
een vitale kruin. Indien dit niet het geval is en/of er te lang gewacht wordt alvorens de bomen vrij te 
stellen, kan niet met het QD-pakket gewerkt worden. 

In de jongste bestanden  (21a, 22a, 23a, 24b en 25a)  wordt gekozen voor QD-beheer. De 
plantdichtheid is er hoog genoeg om voldoende staken te krijgen die over de vereiste kwaliteiten 
beschikken.  
Er wordt gestreefd naar 20 à 25 QD-bomen/ha. Indien echter zou blijken dat er onvoldoende 
kwaliteitsbomen aanwezig zijn, kan overgestapt worden naar toekomstboommethode of 
ongelijkmatige hoogdunning met oog op bulkproductie. 

Ook in de bestanden 8a en 11a wordt na eindkap van de populier overgestapt naar een QD-beheer. 

2.3.6 Aandachtspunten bij exploitatie 
In de bestanden met een permanent natte bodem zal de exploitatie tot een absoluut minimum beperkt 
worden. In de Huwijnsbossen zijn dit de bodems met drainageklasse e (met reductiehorizont  op 80 à 
120 cm diepte). Deze bodems drogen (waarschijnlijk) niet uit in de nazomer, wat wel het geval is bij 
de bodems met drainageklasse h en i (met tijdelijke stuwwatertafel).  
Volgens de bodemkaart (zie kaart 1.19) gaat het om volgende bestanden: 10a, 11a, 12a, 13a en de 
noordelijke helft van 7a, 9a en 16a. De terreinervaring van de boswachter leert ons echter dat deze 
grenzen iets ruimer vallen (zie blauwe arcering op kaart 4.2 in bijlage). 

In deze bestanden zal gewerkt worden met een lier, behalve wanneer de bestanden toch voldoende 
zouden uitdrogen in de nazomer. 
De bestanden 13a, 15a, 16a bestaan uit hak- en middelhout, waar enkel brandhoutverkopen aan 
particulieren gepland staan. Daar komen bijgevolg geen zware machines aan te pas, behalve bij 
exploitatie van de overstaanders.  

Er zal overal gebruik gemaakt worden van exploitatiepistes. 
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2.4 Maatregelen m.b.t. toegankelijkheid voor stille recreatie 

2.4.1 Onderhoud wandel-, MTB- en ruiternetwerk 
De wandelpaden worden twee keer per jaar gemaaid met afvoer van maaisel. Bijkomend wordt een 
centrale strook van ca 2m breed, kort gehouden met behulp van een grasmaaier (zonder afvoer maaisel). 
De frequentie varieert afhankelijk van de groeikracht van het gras, en gebeurt in het groeiseizoen 
gemiddeld om de twee weken.  

Het mountainbike pad wordt één keer per jaar geklepeld. 

Rond de picknicktafels en de zitbanken wordt drie keer per jaar gemaaid, net als de grasstroken op de 
parking. 

Overhangende takken worden occasioneel gesnoeid en daar waar de paden dreigen dicht te groeien, 
worden de struiken sporadisch teruggeslagen. Gevaarlijke bomen in de buurt van wandelpaden 
worden indien nodig gekapt in functie van de veiligheid.  

2.4.2 Onderhoud recreatieve infrastructuur 
De parkings, infoborden, zitbanken en picknicktafels krijgen een regulier onderhoud en worden hersteld 
indien nodig.  

Er wordt een jaarlijkse controle van de toestand van de wandelpaden en de overige recreatieve 
infrastructuur voorzien. 

2.5 Maatregelen m.b.t. toegankelijkheid van speelzone 
Jaarlijks dient de zomerspeelzone aangeduid te worden. 

2.6 Maatregelen in kader van goed nabuurschap 
Kaart 4.3 Beheer open ruimte en lijnvormige elementen 

2.6.1 Scheren van de hagen 
Over een lengte van ca 1100m werden geschoren hagen aangelegd die de wandelpaden aan de rand 
van het bos afschermen van de aangrenzende akkers. Ter hoogte van de parking wordt de 
picknickzone omheind door een geschoren haag.   

Deze hagen dienen jaarlijks geschoren te worden op 1 m hoogte. Om bacterievuur te vermijden, zal 
dit steeds gebeuren in de winterperiode (tussen 1 november en 1 maart), zoals wettelijk bepaald (KB 
23.06.2008). 

2.6.2 Snoeien overhangende takken 
In het vigerend politiereglement in Lichtervelde omtrent de snoeihoogte/breedte van bomen langs de 
openbare wegen, wordt het volgende vermeld:  
“ART. 22. Het is verboden langs de openbare wegen de hagen hoger te laten groeien dan l meter 70 
centimeters boven den grond. De pachters of eigenaars van boomen en tronken staande langs de 
openbare wegen moeten die bij tijds doen snoeien en kappen ten einde de openbare wegen door den 
druip dier boomen in geen slechten staat te brengen. …” 

Er staat geen afstand tot de openbare weg vermeld, maar zeker in de Ridderstraat zal erop toegezien 
worden dat de nu al smalle doorgang behouden blijft en niet smaller wordt.  
Ook langsheen de Gentweg en de Beverenstraat zullen gedurende voorliggend beheerplan het 
overhangende hakhout en de bramen een tweetal keer afgezet worden en zullen tegelijkertijd de 
overhangende takken van de opgaande bomen gesnoeid worden. De voornaamste reden hiervoor is 
goed nabuurschap. Langs de Beverenstraat wordt hiermee ook de zichtbaarheid langs de openbare 
weg verzekerd. 
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2.6.3 Ruimen van de grachten 
Indien er overlast ontstaat door het niet ruimen van de grachten, kunnen deze op vraag van buren 
(gemeente of private eigenaars) geruimd worden.  
Zie kaart 4.4 in bijlage voor de locatie van de grachten.  
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 Kapregeling Hoofdstuk 3.
 
In Tabel 20 is de kapregeling voor de periode 2015-2038 opgenomen.  
 
Gezien de jonge leeftijd van de bosbestanden, wordt geopteerd voor een omloop van 4 jaar. Als de 
bestanden ouder worden zal overgeschakeld worden op een omloop van 8 jaar met een facultatieve 
terugkeer na 4 jaar.  
Er worden vier reeksen ingesteld (één per jaar), op die manier kunnen er elk jaar brandhoutloten aan 
de bevolking aangeboden worden. Deze zullen voornamelijk bestaan uit hout van zuiveringen en 
dunningen.  
 
In de oudste bestanden (ouder dan 10 jaar) wordt geopteerd voor dunningen rond toekomstbomen 
(T). Dit gebeurt op een bestandsleeftijd van 15 à 20 jaar. In de meer recent aangeplante bestanden 
wordt geopteerd voor de QD-methode (Q).  
Bijkomend zijn er twee (pseudo-)middelhoutbestanden (met populier als overstaander) en één 
hakhoutbestand waar regelmatig hakhoutkappen gepland zijn. Om de verstoring hier minimaal te 
houden, zal erop gelet worden de loten niet te groot te maken (0.3 à 0.4 ha) en ze niet te laten 
aansluiten bij elkaar. 
 
Er zijn twee eindkappen voorzien, met name in de populierenbestanden 8a en 11a.  
 
In alle bestanden geld”t een schoontijd van 1 april tot 30 juni. In deze periode kunnen vellingen noch 
ruimingen plaatsvinden. De schoontijd kan te allen tijde aangepast worden indien dit om 
natuurbeschermingsredenen nodig zou zijn (bijv. paddentrek, vleermuizen, etc.). 
 
De aanduiding in Tabel 20 geeft een begindatum aan. Extreme weersomstandigheden of bijzondere 
voorvallen kunnen een verschuiving van de exploitatie met 1 à 4 jaar tot gevolg hebben.   
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Tabel 20: Kapregeling (BT= bestandstype; M=mengingswijze; I= Inheems karakter) 

Legende 
X = dunning 
O = facultatieve terugkeer 
h =  gedeeltelijke hakhoutkap (0,3 à 0,4 ha) 
Ov = aanduiden van overstaanders 
T = aanduiden en dunnen rond toekomstbomen 
Q = aanduiden en dunnen rond opties/QD-bomen 
Ei(*Po) = eindkap van populier (voor erkende kopers) 
Z = facultatieve zuivering 

Nr. Opp.
(ha) 

Hoofd- 
Bmsrt (a) Plantjr BT(b) M(c) I(d) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 BT40 I40 M40 

1a 1,08 zE/gem.LH 1996 LH I G X X X X X X LH I G 

2a 1,09 zE/gem.LH 1996 LH I G X X X X X X LH I G 

3a 1,37 zE/gem.LH 1996 LH I G X X X X X X LH I G 

4a 4,11 zE/gem.LH 1998 LH I G X X X X X X LH I G 

5a 0,89 zEl 1998 LH I H X X X X X X LH I H 

6a 0,80 zEl 1998 LH I H X X X X X X LH I H 

7a 0,76 gEs/*Wi 1999 LH I G T X X X X X LH I G 

8a 2,35 *Po/zEl 1998+
2003 

LH I/E G h h h Ei(*Po) LH I G 

9a 0,87 *Wi/gEs 1999 LH I G T X X X X X LH I G 

10a 0,67 *Be 1998 LH I H X X X X X X LH I H 

11a 1,35 *Po/zEl 
1998+
2003 LH I/E G h h Ei(*Po) LH I G 

12a 1,02 zBe/gem.LH 2003 LH I G X X X X X X LH I G 

12y 0,28 nvt pOp nvt nvt pOp nvt nvt 

13a 1,25 *Po/gem.LH 2003 LH I/E G Ov+
h3 h5 h7 h9 h11 h3 h5 h7 h9 h11 LH I/E G 

14a 0,69 zE/rPo / LH I G X O X O X O X LH I G 

15a 0,30 tKa 2003 LH E H h1 h1 LH E H 

15y 0,52 nvt pOp nvt nvt pOp nvt nvt 

16a 1,53 *Po/gem.LH 2003 LH I/E G Ov+ 
h2 h4 h6 h8 h10 h12 h2 h4 h6 h8 h10 LH I/E G 
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Nr. Opp.
(ha) 

Hoofd- 
Bmsrt (a) Plantjr BT(b) M(c) I(d) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 BT40 I40 M40 

17a 0,50 gem.LH 2003 LH I G T X X X X X LH I G 

17y 0,23 nvt pOp nvt nvt  pOp nvt nvt 

18a 1,56 gem.LH 2003 LH I G T X X X X X LH I G 

18y 0,23 nvt pOp nvt nvt pOp nvt nvt 

19a 2,00 gem.LH 2006 LH E/I G T X X X X X LH E/I G 

20a 0,57 gem.LH 2013 LH I G Z Z T X X LH I G 

21a 1,23 zE/boWi 2003 LH I G Q X X X X X LH I G 

21y 0,11 nvt pOp nvt nvt pOp nvt nvt 

22a 0,87 zE/boWi 2003 LH I G Q X X X X X LH I G 

22y 0,09 nvt pOp nvt nvt pOp nvt nvt 

23a 1,87 gem.LH 2006 LH I G Q X X X X LH I G 

24a 0,69 gem.LH 2010 LH I G LH I G 

24b 1,54 gem.LH 2014 LH I G Z Z Z Q X LH I G 

24x 1,08 nvt pOp nvt nvt pOp nvt nvt 

25a 2,26 gem.LH 2009 LH I G Z Q X X X LH I G 

(a)  zE = Zomereik; zEl = Zwarte els; *Be=berk; zBe = Zachte berk; boWi = Boswilg; *Wi = Wilg; rPo = Ratelpopulier;  *Po = populier;  tKa = Tamme kastanje; gEs = Gewone es; 
gem.LH=gemengd loofhout 
(b)  LH=Loofhout; NH=Naaldhout; pOp= permanente open plek 
(c)  I= Inheems (inheemse boomsoorten >= 90 % van het grondvlak (G)); I/E= Inheems + Exoot (50% van het G < inheemse boomsoorten < 90 % van het G); E/I=Exoot+Inheems (30% 
van het G < inheemse boomsoorten < 50 % van het G); E=Exoot (inheemse boomsoorten < 30% van het G) 
(d)  H=Homogeen (homogeen: 1 boomsoort > 80 % van het G) G=Gemengd (1 boomsoort <= 80% van het G) 
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 Planning van de beheerwerkenHoofdstuk 4.

Tabel 21: Overzicht van de geplande werken (uitgezonderd kappingen, zie daarvoor Tabel 20: Kapregeling) 



Beheer bosbestanden
Bestand Beheerwerk Opp. (ha) Frequentie 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Nieuwe aanplanten
8a aanplant van nesten (20/ha) na eindkap populier 2,35 1 x in planperiode x
11a aanplant van nesten (20/ha) na eindkap populier 1,35 1 x in planperiode x

Inboeten
11a inboeten indien nodig 1,4 1 x in planperiode x
20a - aanplant 2013 inboeten 0,6 1 x in planperiode x
24b - aanplant 2014 inboeten indien nodig 1,5 1 x in planperiode x

Vrijstellen
11a vrijstellen indien nodig (jaarlijkse controle) 1,4 1x/jr tot dichtwasfase bereikt is x x x x x x x
20a vrijstellen indien nodig (jaarlijkse controle) 0,57 1x/jr tot dichtwasfase bereikt is x x x x x x
24b vrijstellen indien nodig (jaarlijkse controle) 1,5 1x/jr tot dichtwasfase bereikt is x x x x x x

Aanduiden opties
11a opties aanduiden tijdens begin dichtwasfase 1,4 1 x in planperiode
23a idem 1,9 1 x in planperiode x
24b idem 1,5 1 x in planperiode x
25a idem 2,3 1 x in planperiode x

Opsnoeien
17a opsnoeien van TK-bomen 0,5 1 x in planperiode x
18a opsnoeien van TK-bomen 1,6 1 x in planperiode x
19a opsnoeien van TK-bomen 2,0 1 x in planperiode x
20a opsnoeien van TK-bomen 0,6 1 x in planperiode x
21a opsnoeien van TK-bomen 1,2 1 x in planperiode x
22a opsnoeien van TK-bomen 0,9 1 x in planperiode x
23a opsnoeien van QD-bomen 1,9 1 x in planperiode x
25a opsnoeien van QD-bomen 2,3 1 x in planperiode x
24b opsnoeien van QD-bomen 1,5 1 x in planperiode x

Veiligheidskappen

volledig bos

gevaarlijke bomen in zone van 30 à 40 m rondom 
wandelpaden kappen; afh. van lokale situatie laten 
liggen of verwijderen 35,73 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Beheer open ruimtes
Bestand Beheerwerk Opp. (ha) Frequentie 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Eenmalige maatregelen
24x Plaatsen omheining 400 lm 1 x in planperiode x
24a Verplaatsen omheining van 24x naar 24a+24x 550 lm 1 x in planperiode (zodra begroeiing 24a voldoende robuust is)
Terugkerende maatregelen
Graasweides
17y seizoensbegrazing met schapen - nulbemesting 0,23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Hooiweide met nabegrazing

15y, 24x

maaien met afvoer maaisel (2de helft van mei/1ste 
helft van juni; eens witbolfase doorbroken 2de helft 
juni + sept.) + nabegrazing vanaf aug. 1,46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Andere grazige vegetaties

12y, 18y, 24y

maaien met afvoer maaisel (2de helft van mei/1ste 
helft van juni + sept; eens witbolfase doorbroken 
2de helft juni + sept.) 0,85 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

19a (open plek) idem 0,07 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



Beheer dreven
Bestand Beheerwerk lengte Frequentie 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 2 33 34 35 36 37 38
17a, 18a, 21a, 22a, 
24a, 24b opsnoei dreefbomen tot 6 à 8m hoogte 450 m 1 x in planperiode
15y kap dreefpopulieren in savinadreef 86 lm 1 x in planperiode x

Beheer poelen
Bestand Beheerwerk Opp. (ha) Frequentie 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

11a
4-jaarlijks evaluatiemoment - indien nodig baggeren 
om verlanding tegen te gaan 100m² x x x x x

15y
4-jaarlijks evaluatiemoment - indien nodig baggeren 
om verlanding tegen te gaan 100 m² x x x x x

24x
aanleg poel (min. 100m2) - ook te gebruiken als 
veedrinkpoel min. 100 m²  2017 à 2019

24x
4-jaarlijks evaluatiemoment - indien nodig baggeren 
om verlanding tegen te gaan min. 100 m² x x x

Beheer bosranden, mantel-zoomvegetaties, …
Bestand Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Houtige bosranden - mantel
1a, 2a, 3a, 11a, 12a, 
13a, 16a, 17a, 18a, 
19a, 21a, 22a, 23a, 
24ab, 25a occasioneel terugzetten van mantelvegetatie 3.500 lm

indien nodig (2x in 
planperiode)

4a, 7a, 9a, 10a, 11a, 
19a, 20a

afzetten overhangend hakhout & bramen + 
opsnoeien overhangende takken van opgaande 
bomen 1.000 lm

indien nodig (2x in 
planperiode)

Grazige vegetatiestroken aan rand van bos - zomen
1a, 2a, 3a, 4a, 7a, 9a, 
10a,12a, 24a, 21a, 22a, 
23a, 24b, 17a, 18a, 
16a, 25a

zoom maaien met afvoer van maaisel (4m breed) - 
juni+sept. 3.800 lm 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Beheer andere  lijnvormige elementen (knotbomen, ha gen, …)
Bestand Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Eenmalige maatregelen
14a- noordgrens 
houtwalpad

aanplant nieuwe haag (inheemse soorten zoals Hb, 
hulst, taxus, ...) 180 lm 1 x in planperiode x

Terugkerende maatregelen

24x
zwarte populier in bestand knotten - om de 6 à 8 
jaar 16 stuks 3 x in planperiode x x x

19a snoeien van haag ter hoogte van de parking 50 lm 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

19a, 21a, 23a, 25a
meidoornhaag tot 1m hoogte - jaarlijks te scheren 
(na november ter preventie van bacterievuur) 800 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

24b
haag (haagbeuk) tot 1m hoogte - jaarlijks te 
scheren met klepelmaaier 100 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

14a- noordgrens 
houtwalpad

nieuwe haag - vanaf 2021 jaarlijks te scheren op 
1m hoogte 180 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x

11a, 13a, 14a, 18y beheer veteranenbomen +/- 10 stuks indien nodig



Onderhoud van wandel-, fiets- en ruiternetwerk (zie  kaarten 3.3 en 4.3)
Bestand Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Eenmalige maatregelen
4a (Platte stickdreef) herstellen (ev. deels knuppelpad aanleggen) 380 lm 1 x in planperiode x
Terugkerende maatregelen

Grazige wandelpaden 
centrale strook van 2m breed maaien zonder afvoer 
(met grasmaaier) 3.900 lm min. 8 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Mountainbikepad klepelen 1.070 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Alle paden
occasioneel snoeien van overhangende takken en 
terugzetten van oprukkende struiken 8.400 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Aanleg en onderhoud van recreatieve infrastructuur (zie kaart 3.3)
Bestand Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Eenmalige maatregelen
Infoborden (14a, 17y, 
19a)

plaatsen icoon "verboden vuur te maken" op de 
grote infoborden 3 1 x in planperiode x

Terugkerende maatregelen
Parking (19a) maaien grasstroken op de parking 200 m² 3 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Picknickzones (17y, 
19a) maaien 2 x 200 m² 3 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rustbanken maaien 5 x 6 m² 3 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Parking (19a) verharding: aanvullen grind 500 m² 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Infoborden (4a, 14a, 
19a, 17y)

o.a. afwassen beglazing + eventuele 
herstellingswerken 4 borden 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Kastanje afsluiting  rond 
parking (19a) + 
picknickzone (17y) regulier onderhoud + ev. herstel 150 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Barelen, wandelsluizen, 
… regulier onderhoud + ev. herstel ca 10 stuks 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Afval afval ruimen langs alle paden 8.370 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Zomerspeelzone (21a) plaatsen bord voor aanduiden van zomerspeelzone 1 bord 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Overige beheerwerken
Wat? Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie
Grachten (zie kaart 4.4)
Volledig bos ruimen van grachten bij overlast max. 3500 lm op vraag
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DEEL 5. OPVOLGING 

 Opvolging van de beheerdoelstellingenHoofdstuk 1.

1.1 Opvolging beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale functie 
De hoofddoelstelling in de Huwijnsbossen is het behoud en de optimalisatie van de openstelling voor 
stille recreatie.  
De Huwijnsbossen kennen een vrij hoge recreatiedruk, van zowel joggers, wandelaars, fietsers als 
ruiters. Doel is om elk van deze gebruikersgroepen zijn plaats te geven in dit kleine bos, liefst 
gescheiden van de medegebruiker. 

Deze doelstelling is echter niet van die aard dat een monitoring ervan (bv. bezoekersaantallen, 
bezoekerstevredenheid opvolgen) verantwoord is. Maar de opvolging van de werken i.v.m. recreatie 
gebeurt wel (zie verder onder Hoofdstuk 2. Opvolging van de beheermaatregelen) en dat kan 
meegenomen worden tijdens de zesjaarlijkse evaluatie. 

1.2 Opvolging beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie 
In de Huwijnsbossen wordt de economische functie eerder ondergeschikt gesteld aan de ecologische 
en sociale functie van het bos.  
De doelstelling is om daar waar – via geringe ingrepen én niet in strijd met de ecologische of sociale 
doelstellingen - een meeropbrengst kan gecreëerd worden, dit ook te doen.  

Om dit te verwezenlijken wordt gebruik gemaakt van de toekomstboommethode en de QD-methode, 
beide met geregelde dunningen rond respectievelijk toekomstbomen en QD-bomen.  
Voor wat betreft de QD-methode is het essentieel dat er voldoende vitale QD-bomen aanwezig zijn. 
Dat betekent bomen met rechte stam, 25 % van de totaal verwachte boomhoogte takvrij (al dan niet 
via opsnoeien) met daarboven een vitale kruin. Er wordt immers gemikt op een beperkt aantal bomen 
van topkwaliteit (20 à 25/ha), eerder dan op kwantiteit.  
Aangezien het een eerste bebossing betreft, is de kans reëel dat er niet overal 20 bomen van 
topkwaliteit kunnen aangeduid worden. Dan dient (ev. voor een deel van het bestand) men over te 
stappen op de toekomstboommethode of variabele hoogdunning. 

Daarnaast wordt over een beperkte oppervlakte een hakhoutbeheer ingesteld. 

Er zijn slechts twee eindkappen voorzien, met name van de populieren in bestand 8a en 11a, die bij 
het bereiken van hun doeldiameter (ca 45 cm) zullen geoogst worden om plaats te maken voor een 
nieuwe generatie van meer duurzame houtsoorten zoals eik, haagbeuk, beuk, …. 

De totale jaarlijkse volume-aanwas voor het domeinbos (ca. 31 ha productieve oppervlakte) wordt 
geschat op ca. 155 m³/jaar. Bij de reguliere dunningen zal maximaal deze aanwas uit het bos gehaald 
worden.  

In het kader van voorliggend beheerplan is opvolging van de uitvoer van de geplande werken 
voldoende, aangezien we kunnen veronderstellen dat de resultaten (zijnde creëren van een 
meeropbrengst9) met hoge zekerheid zullen volgen indien het beheer correct en volgens de planning 
wordt uitgevoerd. 

9 Of deze meeropbrengst met behulp van de toekomstboommethode, de QD-methode of variabele hoogdunning 
gecreëerd wordt, is van minder belang. 
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1.3 Opvolging beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie 

1.3.1 Bosbestanden 
De oudste aanplantingen dateren van 1996. In deze korte tijdsspanne heeft zich nog geen 
habitatwaardig bos kunnen ontwikkelen. Enkel de oude houtwal kan als habitat beschouwd worden, 
en wordt getypeerd als Essen-Eikenbos zonder Wilde hyacinth (9160). 

Als natuurstreefbeeld wordt voor de bosbestanden het Essen-Eikenbos zonder Wilde hyacinth (9160) 
naar voor geschoven, met verspreid elementen van het Elzen-Essenbos (91E0_veb). Met 
uitzondering van de oude houtwal (bestand 14a), zal het echter nog zeker 100 jaar duren vooraleer 
dit streefbeeld effectief bereikt wordt.  

Toch dient gezorgd te worden dat het bos in de goede richting evolueert. Hierbij ligt de focus op het 
controleren of het beheerplan werd gevolgd. Impliciet wordt er dus vanuit gegaan dat, indien de 
planning gevolgd wordt en de kwaliteit van uitvoer goed is, de effecten dan automatisch zullen volgen. 
Zo zal de eindkap van populier voor een daling van het aandeel exoten zorgen, de aanplant van 
nesten voor een verder gediversifieerde boomsoortensamenstelling, het behoud van 10 zware 
bomen/ha voor een meer gevarieerde bosstructuur, … 
Naarmate het bos ouder wordt, zal ook het aandeel dood hout stijgen en zullen – langzamerhand – 
meer sleutelsoorten opduiken. Opvolgen van soorten uit de kruidlaag heeft weinig zin, enerzijds 
omdat er nog niet veel te verwachten valt, gezien de jonge leeftijd van het bos. En anderzijds omdat 
de beheerder hier weinig impact op heeft.   

Mogelijks kan hier echter een uitzondering gecreëerd worden.  
Zoals hoger reeds vermeld zal contact opgenomen worden met het INBO om uit te zoeken of er 
mogelijkheden zijn om sneller tot het streefbeeld van een essen-eikenbos te komen, bijvoorbeeld 
door het stimuleren van de verspreiding van reeds voorkomende sleutelsoorten, en introductie van 
(nieuwe) sleutelsoorten. 
Sowieso zal dit eerst op kleine schaal uitgeprobeerd worden. Het is immers niet zeker of o.a. de 
bodem- en lichtcondities in dit jonge bos voldoen aan de eisen van de desbetreffende soorten. Indien 
een eventueel proefproject aantoont dat de potenties goed zijn, kan dit uitgebreid worden.   

In eerste instantie is de opvolging van de uitvoer van de werken voldoende, aangezien we kunnen 
veronderstellen dat de resultaten met hoge zekerheid zullen volgen indien het beheer correct en 
volgens de planning wordt uitgevoerd. 

Mocht – na overleg met INBO – gekozen worden om de verspreiding van reeds aanwezige 
sleutelsoorten een handje te helpen, en nieuwe sleutelsoorten te introduceren, dient dit mee 
opgenomen te worden in de monitoring: leiden de genomen acties tot een stijging van het aantal 
sleutelsoorten en hun bedekking? Indien niet, dan heeft het weinig zin hiermee verder te gaan.   

1.3.1 Graslanden 
De graslanden werden nog maar recent (deels in 2004 en deels in 2009) onttrokken aan de 
landbouw. Het gaat om “relatief soortenarm permanent cultuurgrasland (BWK-code hp)”.  

Er wordt niet expliciet naar een bepaald habitattype gestreefd, maar er wordt gebruik gemaakt van de 
veldgids voor de ontwikkeling van botanisch waardevol grasland in West-Vlaanderen (Zwaenepoel, 
2000) om aan te geven waar we naartoe willen:  
− Ter hoogte van de schapenweide annex boomgaard (bestand 17y) wordt ingezet op het 
verhogen van de structuurdiversiteit, wat vooral interessant is naar invertebraten toe. Er wordt niet 
echt gestreefd naar een bepaalde graslandfase.  
− In de bestanden 12y, 18y en 24y wordt ruimte gelaten voor de ontwikkeling van een brede, 
kruidige zoom als onderdeel van een mantel-zoomvegetatie. Hier wordt gestreefd naar graslandfase 
3 à 4, in combinatie met een iets ruigere rand.  
− Ter hoogte van de bestanden 15y en 24x zal gepoogd worden om zowel de structuurdiversiteit 
als de botanische waarde te verhogen. Daar wordt gestreefd naar graslandfase 2 à 3. 
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Mogelijks zullen bepaalde delen van de graslanden evolueren naar habitattype 6510 - Laaggelegen 
schraal hooiland, maar dit is geen doel op zich. 
 
In Tabel 22 wordt weergegeven welke indicatoren men dient op te volgen. Indien de graslanden niet 
in de gewenste richting evolueren, is bijsturing vereist.  
 

Tabel 22: Opvolging van de beheerdoelstellingen ter hoogte van de graslanden 

Bestand  Doelstelling  Op te volgen indicator  Evaluatie  Frequentie  
17y Verhogen van de 

structuurdiversiteit 
Structuur van de vegetatie Is er voldoende 

structuurvariatie? 
Zesjaarlijks 

12y, 18y, 
24y 

Graslandfase 3 à 4, 
in combinatie met 
een iets ruigere rand 

Ontwikkelingsfasen volgens 
Zwaenepoel (2000) 

Evolueert het grasland 
richting fase 3 à 4?  

Zesjaarlijks 

15y en 
24x 

Graslandfase 2 à 3 Ontwikkelingsfasen volgens 
Zwaenepoel (2000) 

Evolueert het grasland 
richting fase 2 à 3? 

Zesjaarlijks 

 

 Opvolging van de beheermaatregelen Hoofdstuk 2.
De uitgevoerde beheerwerken worden geregistreerd via de POBW-databank (Planning en Opvolging 
Beheerwerken) van ANB. Er is geen verdere, specifieke monitoring van de beheermaatregelen 
voorzien.  
 
Bij de zes-jaarlijkse evaluatie zal gekeken worden of de afgesproken werken uitgevoerd werden. 
Deze werken worden samengevat in Tabel 20: Kapregeling en Tabel 21: Overzicht van de geplande 
werken (zie hoger onder Deel 4: Beheermaatregelen). 
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