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1 IDENTIFICATIE VAN HET BOS
1.1 EIGENDOM, ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN
Het boscomplex Liedekerkebos-Hertigembos bestaat uit verschillende bosplaatsen met een sterk verschillende
achtergrond:





Liedekerkebos, het bosreservaat (het voormalige RTT-domein) en Hertigembos zijn eigendom van het
Vlaamse Gewest en in beheer bij de Afdeling Bos en Groen.
Aankopen: rondom en tussen de huidige bosgedeelten werden een aantal gronden verworven waarop
nog gedurende enige jaren een gebruiksrecht rust. Dit zijn dus terreinen waarvoor het beheerplan een
visie (open/bebossen/bosrandontwikkeling) moet voorzien.
Daarnaast streeft de afdeling naar verdere bosuitbreiding in de onmiddellijke omgeving van het
boscomplex, waartoe ook in de komende jaren actief gronden zullen worden aangekocht. Daartoe is de
perimeter zoals weergegeven op kaart 1.1 ruimer gekozen dan het bestaande domeinbos van vandaag.
Binnen deze perimeter zal een visie rond bosuitbreiding en aankoopbeleid worden ontwikkeld.

Het onderzoeksgebied omvat ongeveer 400 ha als volgt opgesplitst:
Tabel 1 : Oppervlakteverdeling van het domeinbos en privébos binnen de perimeter van Liedekerkebos – Hertigembos

Oppervlakte

Oppervlakte Bos

domeinbos
(ha)

Oppervlakte

Zoekzone

Open plek

Speelweide

bosuitbreiding

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

Totale opp.
bosplaats

(ha)

(ha)

2,68

26,78

16,21

207,12

35,442

250,11

56,54

55,21

0,71

0,62

68,74

4,336

125,29

121,39

106,86

13,90

0,62

277,59

20,90

20,80

Hertigembos (HB)

42,99

Liedekerkebos (LB)

Streefcijfer BU

(4)

80,00

LT domeinbos

(5)

200 ha

0,10

(1)

Recent opengekapt gedeelte nabij het zendstation voor het regeneratieproject ‘heide’

(2)

Dit stemt overeen met de beboste percelen binnen de perimeter die in privébezit zijn.

(3)

Privébos

(1)

Bosreservaat (BR)

Totaal

Oppervlakte

23,58

39,778

(2)

(3)

398,97

Het betreft een perimeter rondom het boscomplex waarbinnen de Afdeling actief op zoek is naar mogelijkheden voor bosuitbreiding.
Hoewel deze terreinen niet in eigendom zijn van de Afdeling, moet het beheerplan reeds een visie inhouden voor een eventuele
bebossing.

(4)

BU : Bosuitbreiding : Er wordt gezocht naar 80 ha bijkomend bos zodat op lange termijn een boscomplex van 200 ha ontstaat

(5)

LT : Lange termijn

Op een totale te onderzoeken bosoppervlakte van ongeveer 120 ha is er 1 speelweide (LB) aanwezig en 1 open
ruimte waarop een graasbeheer wordt toegepast (HB). Verder zijn er 5 poelen aanwezig in bosplaats LB.
NOOT :
De oppervlaktecijfers in dit beheerplan zijn de afgeleide oppervlaktes vanuit GIS. Daartoe werden de
bosbestanden, -percelen, plaatsen en –domein digitaal ingetekend. De buitencontour van de bosplaatsen en
bosdomein zijn samen gelegd op de grenzen van de kadasterpercelen.
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2

DOMEINBOS
Het bosdomein Liedekerkebos-Hertigembos (BD) is in eigendom van het Vlaamse Gewest. Het bos heeft een
recente aankoopgeschiedenis. Het domeinbos, zoals weergegeven op kaart 1.1 heeft een oppervlakte van om
en bij 120 ha. Het bosdomein is opgesplitst in 3 bosplaatsen:





Liedekerkebos (LB) ligt ten westen van de Hollebeek en het bosreservaat en heeft een totale
oppervlakte van 56,5 ha, waarvan 55 ha bebost is en de rest open ruimte;
Bosreservaat Liedekerkebos (BR) is het voormalige RTT-domein en beslaat 20,90 ha beboste
oppervlakte. Het situeert zich tussen de Hollebeek (zuidelijke grens) en de hoofddreef van het
Liedekerkebos (noordelijke grens);
Bosplaats Hertigembos (HB) bevat het gebied ten oosten van de Hollebeek. Ze beslaat in totaal 43 ha
waarvan 16 ha graasweide. Dit heeft te maken met de recente aankopen van de boerderij met
aanpalend weiland ten oosten van het bosreservaat. Voor meer informatie omtrent de
aankoopgeschiedenis wordt doorverwezen naar deel 2.1.2 waar deze uitvoerig wordt behandeld.

Kaart 1.2 geeft de recentste luchtfoto-opname weer voor het bosdomein. De eigendomstoestand wordt getoond
voor de onderzoeksperimeter op kaart 1.3.

1 .1 .2

PRIVÉBOS
Kaart 1.3 geeft naast de percelen in eigendom door Bos & Groen ook de beboste percelen weer die in
privéhanden zijn. Voor de ganse onderzoeksperimeter werden de kadastrale percelen gevectoriseerd in GIS. Op
basis van deze digitalisatie werden vervolgens de percelen onder bos geïnventariseerd naar eigendom.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de eigenaars die privébos hebben in het gebied. Op 23/02/05
werden de eigenaars van bospercelen grenzend aan het domeinbos per brief aangeschreven met de vraag of ze
geïnteresseerd zijn om hun bos te laten opnemen in het voorliggend uitgebreid beheerplan:
Tabel 2 : Overzicht van de eigenaars privébos binnen de perimeter Liedekerkebos – Hertigembos

Eigenaar

Oppervlakte
(ha)

LIEDEKERKEBOS
Bronselaer Marcel & Van Den Eeckhoudt Clementine

0,236

Christiaens Melania

0,246

Gorteman & Van Den Borre

0,146

Staatsdomein - goederen

0,404

Van Den Broeck Joanna

0,912

Van Langenhove Maria

0,511

Van Lijsebeth Benoit & Depril

0,417

Willems Benny

0,264

Willems Etienne

0,195

Willems Josephine

0,224

Wynant, A, J, M & I

0,155

TOTAAL LIEDEKERKEBOS

3,710
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HERTIGEMBOS
Cardoen - Sablon

0,263

Convent

0,563

De Pauw Robert

3,901

Durang - Van den Wyngaerden

0,589

Gillis-Van Heghe

5,224

Kienen Anne

0,082

Meyskens Seraphina

0,150

Pauwels Willy

5,071

Raes Erna

4,257

Raes Erna / Raes Louis

3,737

Van De Veire - De Clerck

1,606

Van de Veire + Van Den Borre

3,744

Van Den Borre - Souffriau

2,721

Van Keer Pierre

1,139

Van Rampelberg - Roels

0,622

Van Saene

2,903

TOTAAL HB

36,572

TOTAAL

40,282

De privéboseigenaars in grijs gemarkeerd participeren in de opmaak van het uitgebrid beheerplan

1 .1 .3

GEBIEDEN VOOR BOSUITBREIDING

De gebieden voor bosuitbreiding kunnen worden opgesplitst in 2 delen:
1.

De percelen die recent door het Vlaamse Gewest werden aangekocht. Op 6 ha ervan genieten derden
nog een bepaald aantal jaren een gebruiksrecht, alvorens ze effectief kunnen worden ingeschakeld
binnen het domeinbos. Kaart 1.3 geeft naast de eigendomstoestand de percelen weer recent
aangekocht door het Vlaamse Gewest en waarop het gebruiksrecht van derden nog van toepassing is
Het betreft bestanden HB/12/c en HB/12/d.

2.

Gebieden voor bosuitbreiding in optie (ca 280 ha). Het betreft een perimeter rondom het boscomplex
waarbinnen de Afdeling actief op zoek is naar mogelijkheden voor bosuitbreiding. Hierbij wordt een
kwantitatieve bosuitbreiding van 80 ha als doelstelling gehanteerd. Samen met de reeds voorradige 120
ha domeinbos wordt gestreefd naar een complex van 200 ha.

Bij de bosplaatsindeling (zie kaart 1.1) wordt reeds rekening gehouden met mogelijke aankopen. Gebieden die
worden aangekocht ten westen van de Hollebeek komen automatisch binnen de bosplaats Liedekerkebos te
liggen. Percelen die worden aangekocht ten oosten van de Hollebeek liggen logischerwijs in bosplaats
Hertigembos.
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1.2 KADASTRAAL OVERZICHT
1 .2 .1

DOMEINBOS
Tabel 3 : Kadastraal overzicht van het domeinbos

Gemeente

Sectie

Grondnr.

Exp

Macht

Bisnr.

Oppervlakte

Bestand(en)

(ha)
Bosplaats Liedekerkebos
Liedekerke

A

88

C

6

0,297

6a / 7a

Liedekerke

A

88

H

5

0,085

7a

Liedekerke

A

88

K

5

0,098

7a

Liedekerke

A

88

T

2

7,124

6a / 7a / 7b

Liedekerke

B

12

A

2

0,879

5a / 5b / 6a

Liedekerke

B

12

A

4

20,317

Liedekerke

B

12

B

2

5,124

3c / 4a / 5a / 6a

Liedekerke

B

12

D

3

2,145

1a / 2a / 2b

Liedekerke

B

12

E

Liedekerke

B

12

F

2

6,318

7c / 7d

Liedekerke

B

12

F

3

1,997

2a / 2b / 2c

Liedekerke

B

12

G

2

1,39

7a / 7c

Liedekerke

B

12

K

1,467

5a / 6a

Liedekerke

B

12

S

3

1,272

5a / 6a

Liedekerke

B

12

T

3

4,49

Liedekerke

B

12

Z

4,659

5a / 5b / 5c / 6a / 7a / 7c / 7d

Liedekerke

D

45

C

0,768

6a

Liedekerke

D

45

D

1,767

6a

Ternat

A

133

L

12,073

Ternat

A

88

B

6

2,444

12a / 12b

Ternat

A

88

C

6

0,297

12a

Ternat

A

88

F

5

0,104

12x

Ternat

A

88

H

1,115

13a

Ternat

A

88

H

5

0,085

12x

Ternat

A

88

K

5

0,098

12x

Ternat

A

88

L

5

0,109

12x

Ternat

A

88

T

2

7,124

12a / 12x

Ternat

D

11

7,014

12c / 15a / 16a

16,621

1a / 2b / 3a / 4a / 6a

2b / 2c / 2e / 2f / 3a / 3b / 3c / 4a / 5c / 6a / 7d

2c / 2d / 2e / 2f / 7d

Hertigembos

2
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Sectie

5

Grondnr.

Exp

Macht

Bisnr.

Oppervlakte

Bestand(en)

(ha)
Ternat

D

42

H

2

3,071

15a

Ternat

D

42

H

4

3,461

15a

Ternat

D

43

8,161

12c / 12d

Ternat

D

44

B

0,381

12d

Ternat

D

45

C

0,768

12d

Ternat

D

46

G

0,041

12d

Ternat

D

46

H

1,475

12d

Ternat

D

46

K

0,521

12d

Ternat

D

46

S

1,047

12d

B

12

A

Bosreservaat
Liedekerke

4

20,317

Kaart 1.4 geeft de kadastrale percelen weer

1 .2 .2

PRIVÉBOS
Tabel 4 : Kadastraal overzicht privébos

Eigenaar

Gemeente

Sectie

Grondnr

Exp

Macht

Bisnr

Opp
(ha)

LIEDEKERKEBOS
Bronselaer

Marcel

&

Van

Den

Eeckhoudt Liedekerke

B

13

A

44

0

0,236

Christiaens Melania

Liedekerke

B

13

R

4

0

0,246

Gorteman & Van Den Borre

Liedekerke

B

13

D

2

0

0,146

Staatsdomein - goederen

Liedekerke

B

13

V

44

0

0,404

Van Den Broeck Joanna

Liedekerke

B

13

S

28

0

0,540

W

28

0

0,249

X

28

0

0,123

R

28

0

0,272

T

28

0

0,239

Clementine

Van Langenhove Maria

Liedekerke

B

13

Van Lijsebeth Benoit & Depril

Liedekerke

B

13

H

37

0

0,417

Willems Benny

Liedekerke

B

13

H

46

0

0,264

Willems Etienne

Liedekerke

B

13

K

46

0

0,195

Willems Josephine

Liedekerke

B

13

S

17

0

0,224

Wynant Armand

Liedekerke

B

13

V

0

0

0,155
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Vervolg tabel
Eigenaar

Gemeente

Sectie

Grondnr

Exp

Macht

Bisnr

Opp
(ha)

HERTIGEMBOS
Cardoen - Sablon

Ternat

C

531

G

0

0

0,263

Convent

Ternat

C

531

F

0

0

0,563

De Pauw Robert

Ternat

D

45

F

0

0

0,323

G

0

0

0,118

P

0

0

1,831

R

0

0

1,629

M

5

0

0,231

V

2

0

0,358

A

6

0

0,113

Y

5

0

0,480

133

T

0

0

1,038

45

D

0

0

1,767

E

0

0

1,826

46

Durang - Van den Wyngaerden

Gillis-Van Heghe

Ternat

Ternat

Ternat

D

A

D

47

88

Kienen Anne

Ternat

D

42

B

3

0

0,082

Meyskens Seraphina

Ternat

D

42

K

3

0

0,150

Pauwels Willy

Ternat

D

42

A

3

0

0,100

C

3

0

0,085

D

3

0

0,108

F

2

0

0,684

K

4

0

1,275

L

4

0

0,219

M

3

0

0,588

4

0

0,155

N

3

0

0,226

P

3

0

1,335

S

3

0

0,131

T

3

0

0,165

Raes Erna

Ternat

A

133

S

0

0

4,257

Raes Erna / Raes Louis

Ternat

D

45

B

0

0

1,781

46

M

0

0

1,517

N

0

0

0,439

A

0

0

1,606

Van De Veire - De Clerck

Ternat
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Vervolg tabel
Eigenaar

Gemeente

Sectie

Grondnr

Exp

Macht

Bisnr

Opp (ha)

Van de Veire + Van Den Borre

Ternat

D

1

C

0

0

3,744

Van Den Borre - Souffriau

Ternat

D

9

B

0

0

2,721

Van Keer Pierre

Ternat

A

88

G

0

2

1,139

Van Rampelberg - Roels

Ternat

D

42

H

3

0

0,622

Van Saene

Ternat

D

10

C

0

0

0,252

D

0

0

0,127

E

0

0

0,121

F

0

0

0,253

G

0

0

1,031

K

0

0

1,119

Hertigembos

1.3 SITUATIEPLAN
Op kaart 1.5. is een situering weergegeven van het domeinbos Liedekerkebos – Hertigembos ten aanzien van
bos- en natuurgebieden in een ruimere omgeving..
Het onderzoeksgebied situeert zich in Noordwest Brabant, bijna op de noordgrens van het Pajottenland.
Gelegen in het oostelijk gedeelte van de gemeente Liedekerke, het westen van de gemeente St. KatharinaLombeek, het noordwesten van de gemeente Wambeek en het noorden van de gemeente Borchtlombeek.
Twee beken doorkruisen het gebied: de Kruisbeek en de Hollebeek. Ze omsluiten het beboste gedeelte van
Liedekerkebos en het voormalige RTT-domein en huidige bosreservaat.
Industrie komt in de omgeving van het bos niet voor, vooral een zoom van populierenaanplantingen en
weilanden grenst aan de beboste bestanden.
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1.4 SITUERING
1 .4 .1
1.4.1.1

ALGEMEEN-ADMINISTRATIEF
ALGEMEEN
Het bosdomein Liedekerkebos-Hertigembos situeert zich binnen de fysisch gegrafische streek ‘Zandleem- en
Leemstreek’ meer bepaald het traditioneel landschap ‘Pajottenland’. Onderstaande tabel schetst de kenmerken
van dit traditioneel landschap.
Tabel 5

Overzicht van de kenmerken en wenselijkehden van het traditioneel landschap ‘Pajottenland’

Fysisch Geografische streek

Binnen-Vlaanderen, Zandleem- en Leemstreek

Traditioneel Landschap

Pajottenland

KENMERKEN VAN HET TRADITIONEEL LANDSCHAP
Structuurdragende matrix

Golvende topografie, asymmetrische valleien, bossen; kleine kerndorpen

Zichtbare open ruimten

Talrijke door topografie en vegetatie bepaalde panoramische of gerichte vergezichten;
Skyline wordt meestal bepaald door topografie;
Door topografie en vegetatie begrensde gerichte zichten in de valleien.

Impact bebouwing

Duidelijk herkenbare en begrensde kerndorpen zijn structurerende beelddragers van de
open ruimte;
Lintbebouwing geeft versnelde degradatie van een nog gaaf landelijk gebied.

Betekenis kleine landschapselementen

Talrijke geïsoleerde beelddragers (torens, bosjes, ...);
Microreliëf en linear groen in de valleien contrasteren met het omliggende en is
structuurversterkend.

WENSELIJKHEDEN
Structurele hoofdkenmerken

Sterk versneden golvend heuvelland tussen de boven Dender en boven-Zenne

Identiteitsbepalende elementen

Open landbouwlandschap met wijdse vergezichten; duidelijke valleien

Erfgoedwaarde

Beperkt aantal kleine hoop- en pleindorpen; talrijke monumenten (kastelen)

Autonome ontwikkeling en problemen

Kadastrale oppervlakte Open Ruimte bedroeg meer dan 80% in 1989; weinig dichte
bebouwing en versnijding door infrastructuren; valt in de forenzenwoonzone van Brussel

Wensen voor toekomstie ontwikkeling

maximaal behoud van het landelijk karakter door vermijden van nieuwe versnijdingen;
stoppen van nieuwe lintbebouwing;
vrijwaren en herstel van de groenconnectiviteit in de valleien;
weren van storende elementen op perceptief kwetsbare plaatsen (weren visule vervuiling in
een erg gaaf gebied).

Volgens de indeling in ecoregio’s en ecodistricten is het bosdomein gelegen binnen de ecoregio ‘Ecoregio van
de zuidwestelijke heuvelzone’. Binnen deze ecoregio ligt het Liedekerkebos-Hertigembos in het ecodistrict ‘ZuidVlaams lemig heuveldistrict’.
Kaart 1.6 illustreert de algemene situering.
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ADMINISTRATIEF
Het bosdomein valt onder de bevoegdheid van de houtvesterij Groenendaal, gelegen binnen de Inspectie
Vlaams Brabant met als Woudmeester ir. Brigitte Dewever.
DE VERANTWOORDELIJKE HOUTVESTER:
ir. Patrick Huvenne
Afdeling Bos&Groen
Houtvesterij Groenendaal
Brusselsesteenweg 700
3090 Overijse
Tel 02-658.03.30
Fax 02-657.65.13
Patrick.Huvenne@lin.vlaanderen.be
DE VERANTWOORDELIJKE BOSWACHTER:
Harry De Boeck
GSM : 0479-67.94.33
Hendrik.DeBoeck@lin.vlaanderen.be

1 .4 .2
1.4.2.1

RELATIE MET ANDERE GROENE DOMEINEN
BOSSEN EN GROENDOMEINEN
Binnen een straal van 10 km komen er een aantal vermeldenswaardige bossen en groendomeinen voor
(Kaart 1.5):
Kravaalbos en Kluisbos (ten noorden), de Wellemeersen (ten noordwesten), De Valier (net ten zuiden van de
spoorweg) en het Neigembos (ten zuiden). Het Kravaalbos, het Kluisbos en het Neigembos zijn enkele van de
laatste bossen die ten noordwesten van Brussel overblijven van het vroegere Kolenwoud, waartoe ook het
Liedekerkebos behoort.
De oppervlakte van het Kravaalbos bedraagt ongeveer 90 hectare. Net zoals in dit boscomplex is er thv het
Kravaalbos een bosuitbreidingsprogramma. Recent werd 10 ha domeinbos verworven. Het Kravaalbos is
grotendeels privé-bezit en het is slechts dankzij de good-will van de eigenaar dat een belangrijk gedeelte
toegankelijk is, waarvan dankbaar en veelvuldig gebruik gemaakt wordt.
Het Kluisbos, dat zich uitstrekt van de kluiskouter tot het vroegere vliegveld en van de abdij Maria Mediatrix tot
het Hof Zomergem is een van de oudste bossen van Aalst. "Clusse, kluis" zou een afgesloten ruimte betekenen
achter de Kluiskapel. Dit Kluisbos werd bijna in zijn totaliteit in de l9de eeuw ontgonnen. Een deel ervan werd
later aangeplant. Het huidige bos is 47 ha groot en is ingedeeld in verschillende percelen, eigendom van diverse
personen.
Ondanks de naam bevindt het Neigembos zich grotendeels op het grondgebied van Meerbeke en niet in
Neigem. Het bos is 65 ha groot en bedekt de zuidelijke punt van een zuidwest-noordoost lopende heuvelrug die
de waterscheidinglijn vormt tussen het Dender- en Zennebekken. Het beheer van dit bosreservaat is in handen
van AMINAL afd Bos en Groen.
De Wellemeersen, deels in Aalst en deels in Denderleeuw gelegen en 62 ha groot, zijn één van de laatste
overstromingsgebieden in de Dendervallei. De rivier vormde hier een brede alluviale vlakte. Toen de Dender nog
een beek was en niet door sluizen geregeld werd, overstroomde hij de omliggende vlakten. In de Wellemeersen
vinden we rietlanden, zeggenvelden, elzen-olmenbos, dottergraslanden en moerasspirearuigten. Interessante
vegetaties zijn te vinden in de verlande zandwinningsputten. 51 ha 17 a 92 ca van dit gebied is ondertussen
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erkend natuurreservaat (MB van 10 augustus 2000, natuurreservaat nr. E-125). Het gebied is in beheer bij
Natuurpunt v.z.w.
Ten westen van BD Liedekerkebos ligt De Valier (ten noordwesten van Liedekerkebos), dit moerasgebied is
ongeveer 3 ha groot en in beheer bij Natuurpunt v.z.w. Dit natuurlijk overstromingsgebied maakt deel uit van een
groene gordel rond Liedekerke en ligt nabij het oude station van Liedekerke. Het vormt de verbinding tussen de
Dendervallei en het Liedekerkebos. Het is een uniek moerasgebied met specifieke fauna en flora.
1.4.2.2

RIVIER- EN BEEKVALLEIEN
Liedekerkebos ligt ten zuiden van de Bellebeekvallei. In een studie omtrent de ‘Ecologische inventarisatie en
visievorming in het kader van het integraal waterbeheer, Stroomgebied van de Bellebeek’ (Aminal, Afdeling
Water, 2002) staan enkele beheermaatregelen voorgesteld. Hieronder worden de belangrijkste m.b.t.
Liedekerkebos herhaald:
 Het behoud van de bestaande beekbegeleidende bosschages aanleunend bij het type “Alluviaal EssenOlmenbos”;
 Het is aanbevolen dat vanuit Liedekerkebos ecologische aansluiting kan bekomen worden langs de
Hollebeek tot de monding met de Bellebeek;
 Het behoud en de plaatselijke uitbreiding van de beekbegeleidende bosvegetatie in de westelijke
richting tot aan de weg Liedekerke-Teralfene. Vanuit ecologisch oogpunt is akkerbouw in de vallei tot
tegen de waterloop niet wenselijk. Er dient gekozen voor een minder intensief bodemgebruik zoals
extensief grasland, ruigte of bos.
 Ingrepen om de ecologische relaties tussen Bellebeekvallei, Valier en Liedekerkebos te versterken
dringen zich op (vb. bufferzones, ecoduct, lineaire landschapselementen,…).
De Bellebeek mondt uit in de Dender. De Dendervallei is ca 1380 km² groot.

1.5 STATUUT VAN WEGEN EN WATERLOPEN
Er zijn geen grote verkeersassen in de omgeving. In de nabijheid van het domein zijn de belangrijkste wegen:
Straatnaam
−
−
−
−

Ten noorden:
Ten oosten:
Ten zuidwesten:
Ten westen:

Nieuwbaan
Bosstraat en Fossebaan
Gravenbosstraat
Affligemstraat.

Kleinere verbindingswegen die in of langs het bos lopen met een openbaar karakter zijn:
Straatnaam
−

In het zuiden:

−
−

In het westen:
Ten noorden:

Kattestraat,
Lodderhoekstraat
De Klei
Laan III
Rezedalaan en Hopstraat

Verder komen er in het onderzoeksgebied nog talrijke kleinere bospaden, verhard of niet verhard voor. Op
Kaart 1.7 ‘Statuut van wegen en waterlopen’, zijn alle wegen aangeduid met de eventuele benaming en de
toegankelijkheid ervan.
De belangrijkste waterlopen in het gebied zijn de Hollebeek (Categorie 2) en de Kruisbeek (Categorie 3). Ze
vormen de grenzen van het beboste gedeelte van bosplaats Liedekerkebos. De Kruisbeek mondt uit in de
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Hollebeek op het meest noordelijke punt van Liedekerkebos. De Hollebeek mondt verder noordwaarts op haar
beurt uit in de Bellebeek., die op haar beurt uitmondt in de Dender. In de bosplaats Hertigembos (perceel 12 en
14) lopen de Kleine Hollebeek en een naamloze beek die hierin uitmondt. In het zuiden, grenzend aan perceel
18, ontspringt nog een beekje dat verder stroomafwaarts in het zuiden uitmondt in de Molenbeek.

1.6 BESTEMMING VOLGENS
1 .6 .1

GELDEND PLAN VAN AANLEG OF

RUP

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN
Het domeinbos is afgebakend binnen de bestaande ruimtelijke bosstructuur. Belangrijke doelstellingen voor de
gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur zijn :
 Versterken van de interne samenhang en functioneren van de natuurfunctie door afbakening van
gebieden van de natuurlijke structuur
 Een gedifferentieerd ruimtelijk beleid voor de afgebakende gebieden van de natuurlijke structuur
 De grote eenheden natuur
 De grote eenheden natuur in ontwikkeling
 De natuurverbindingsgebieden
 De natuurverwevingsgebieden
 Een kwantitatieve optie voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke structuur.
De bosuitbreiding (80 ha) binnen het boscomplex Liedekerkebos-Hertigembos kadert binnen de bindende
bepalingen van het RSV in verband met het buitengebied. De bindende bepalingen ivm buitengebied worden
verder als volgt opgedeeld :
 Grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling
 Agrarisch gebied
 Bosuitbreidingsgebied
 Natuurverwevingsgebied
Voor alle bovenstaande items worden in het RSV bindende bepalingen vooropgesteld die moeten leiden tot de
afbakening van de natuurlijke en de agrarische structuur. Hieronder worden de bindende bepalingen geschetst
ivm bosuitbreidingsgebied :
 Het Vlaams gewest bakent in de gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
10.000 ha als bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied af waarbinnen ecologisch verantwoorde
bosuitbreiding plaatsvindt.
 Ten aanzien van de
oppervlakte met bestemming bosgebied op de
gewestplannen
(43.000
ha) betekent dit een
toename van 10.000 ha tot
een totaal van 53.000 ha
Figuur 1 geeft de ruimteboekhouding weer van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen.

Figuur 1
Ruimteboekhouding RSV
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GEWESTPLAN
Op het gewestplan zijn de beboste gedeelten meestal weergegeven als Natuurgebied (N) of Natuurgebied met
wetenschappelijke waarde (R). Globaal binnen de bosuitbreidingperimeter neemt bestemming natuurgebied een
kleine 40 % in van de totale oppervlakte. Het grootste aandeel (57 %) wordt ingenomen door agrarisch gebied.
Het betreft vooral landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Kaart 1.8 geeft het gewestplan weer.
Bosdomein
Liedekerkebos - Hertigembos
1%

Bosplaats LB

Bosplaats HB
2%

0%

0%
0%

3%

Bosplaats BR
1%

0%

5%
28%

57%

39%

48%

50%

66%

100%
Wo o ngebied

Openbaar nut

Verblijfsrecreatie

B os & Natuurgebied

A grarisch gebied

Figuur 2 : Gewestplanverdeling voor het bosdomein en per bosplaats

1.6.2.1

BOSPLAATS LIEDEKERKEBOS
Het oostelijk deel van Bosplaats Liedekerkebos wordt ingenomen door domeinbos. Dit is gelegen op
bestemming Natuurgebied. Ten westen van het toegankelijke bosdomein zijn de weilanden gelegen in
landschappelijk waardevol gebied. Westwaarts van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied ligt een band
van weilanden in natuurgebied. De globale verdeling mbt de gewestplanbestemming bedraagt ongeveer 50%
agrarisch gebied-50% natuurgebied. Slechts een klein aandeel is woongebied (2 %) dat ligt aan de westelijke
rand van de bosuitbreidingperimeter.

1.6.2.2

BOSPLAATS HERTIGEMBOS
66% van bosplaats Hertigembos is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en slechts 28% in
natuurgebied. Van de verworven percelen liggen enkel bestanden 12x, a en b en 14a, b en c in agrarisch
gebied, de rest in natuurgebied. In het zuiden van bosplaats Hertigembos (deel bestand 16) is een 12-tal ha
aangeduid als ‘gebied voor verblijfsrecreatie’. De overige delen zijn allen gekarteerd als ‘Landschappelijk
waardevolle gebieden’ of ‘agrarisch gebied’. Grenzend aan het bos komen enkele ‘Woongebieden met
landschappelijk karakter’ voor en één ‘Woonuitbreidingsgebied’ (ten noordoosten).

1.6.2.3

BOSPLAATS BOSRESERVAAT LIEDEKERKEBOS
Het bosreservaat is volledig gelegen binnen ‘natuurgebied met wetenschappelijke waarde’.
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ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAAMS-BRABANT
De provincie wenst een gedifferentieerd openruimtebeleid te voeren door de verschillende
openruimtefragmenten onderling te verbinden via een fijnmazig netwerk. De natuurlijke structuur wordt in
Vlaams-Brabant hoofdzakelijk gedragen door de bekkens van de Dender, de Zenne, de Dijle en de Demer. De
gewenste natuurlijke structuur beoogt de vrijwaring en de versterking van de samenhang van alle ruimten met
een min of meer natuurlijk karakter.
Vijf ruimtelijke principes ondersteunen de (gewenste) natuurlijke structuur:
 Het netwerk van rivier en beekvalleien vormt de natuurlijke ruggengraat van de gewenste natuurlijke
structuur. De valleien moeten, waar mogelijk, opnieuw hun oorspronkelijke waterbergende en –
afvoerende functie gaan vervullen.
 Boscomplexen zijn natuurlijke clusters in de droge sfeer. Deze clusters zijn niet of weinig gebonden
met de rivier-of beekvalleien en de aansluitende waterrijke gebieden. Vooral uitgestrekte – al dan niet
aaneengesloten- boskernen zijn hier bepalend. Het is de bedoeling zowel bestaande bosentiteiten te
versterken en uit te bereiden als nieuwe clusters te vormen die dienen als stapsteen naar andere
bosrijke gebieden. De uit te bouwen bosclusters worden gerealiseerd door bosuitbreidingen die de
bovenstaande boskernen verstreken en via nieuwe boskernen (on)rechtstreeks met elkaar verbinden.
De voorgestelde bosontwikkeling beperkt zich evenwel niet tot de aanplanting van geheel nieuwe
opgaande bosentiteiten, maar beoogt eveneens bosranden en –overgangen te creëren en de interne
bosstructuur te verbeteren, teneinde een zo breed mogelijke basis voor een ecologische verbinding te
verkrijgen met een belangrijk uitwaaieringeffect naar het omliggend gebied.
 Natuurwaarden zijn geomorfologisch- landschappelijk gebonden. Geomorfologische
omstandigheden creëren uiteenlopende en vaak bijzondere overgangssituaties die tot uitzonderlijke en
geheel eigen natuurontwikkelingen kunnen leiden.
 De provincie zal aandacht besteden aan de natuurlijke en ecologische verbindingselementen
doorheen het stedelijk gebied en aan de relatie tussen het stedelijk gebied en het buitengebied.
 De aanwezigheid van bijzondere soorten vereist een gebiedsgericht beleid. Via ruimtelijke ordening
kunnen maatregelen genomen worden met betrekking tot de bescherming van diersoorten waarvan het
voortbestaan samenhangt met ruimtelijke randvoorwaarden. Er kunnen initiatieven worden ontplooid
om het voortbestaan van erg kwetsbare soorten, de das, de hamster en de vroedmeesterpad in het
bijzonder, veilig te stellen.
Binnen de natuurlijke structuur worden volgende taakstellingen ingevuld:
 Selectie van de natuurverbindingsgebieden;
 Selectie van ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang
Door de aanduiding van natuurverbindingsgebieden wenst men een verbinding te realiseren tussen grote
eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en de verwevinggebieden. Het betreft aaneengesloten
gebieden waarin de natuurfunctie ondergeschikt is aan de andere functies. De natuurverbindingsgebieden en de
ecologische structuur van bovenlokaal belang met betrekking tot Liedekerkebos en Hertegembos zijn aangeduid
op figuur 2. Het betreffen volgende verbindingen :
 2a : Waalborrebeek, Overnellebeek en Nieuwermolenbeek-Ijzenbeek als belangrijke verbinding naar
Bellebeek
 2b : Hunselbeek-Bellebeek als belangrijk lint, verbinding met Keyeberg-Hussel en Vallei van de Dender
– Liedekerkebos
 2c : Steenvoordbeek als belangrijke verbinding naar Wolfsputten en Bellebeek.
 2d : Keurebeek (Molenbeek) als verbinding naar Steenvoordbeek en Bellebeek.
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Liedekerkebos - Hertigembos

Figuur 3 : Selectie van natuurverbindingen binnen het provinciaal ruimtelijk structuurplan van Vlaams-Brabant.

Toevoegen gemeentelijke structuurplanning & gemeentelijk milieubeleidsplan
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1.7 LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES
1 .7 .1

INTERNATIONALE BESCHERMINGSZONES
Vijf internationale wetgevende initiatieven hebben gevolgen voor het Vlaamse gebiedsgerichte natuurbeleid. Het
betreft twee Europese richtlijnen - de ‘Vogelrichtlijn’ en de ‘Habitatrichtlijn’-. Verder zijn er de Ramsar-Conventie,
de Conventie van Bern en de Benelux-overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming.
De Habitatrichtlijn (92/43/EEG) beoogt het behoud van de biodiversiteit en streeft naar de instandhouding van de
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Deze richtlijn werd in 1992
uitgevaardigd en de afbakening van de Speciale beschermingszones werd in België goedgekeurd in 1996. Deze
zones maken deel uit van het Europese Natura2000-netwerk. In België werden er 40 habitatrichtlijngebieden
afgebakend en één ervan is de ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen’
(BE2300007). Een opsomming van de habitats en de fauna is weergegeven in tabel 6. De Habitatrichtlijn werd
op 29 juli 2002 geïmplementeerd in het decreet op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
In een deel van het onderzoeksgebied is de Habitatrichtlijn van toepassing (zie ook kaart 1.9). Bijna het volledige
domeinbos ligt binnen habitatgebied. Van bosplaats LB is enkel bestand 2a niet opgenomen en bosplaats BR
ligt volledig binnen habitatgebied. Van bosplaats HB zijn volgende percelen opgenomen: het recent aangekochte
weiland en het perceel met de hoeve (bestand HB/12 c en d : beide eigendom Vlaamse Gemeenschap), het
privé-bos van Van Saene (neemt deel aan dit BBP) en het privé-bos van De Pauw (neemt niet deel aan dit
BBP). Tenslotte liggen ten zuiden van het BR nog enkele aren binnen habitatgebied, maar deze vormen
voorlopig nog geen onderdeel van het domeinbos.
Tabel 6 : Lijst van habitats, zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen van de Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse
bossen (bron: www.instnat.be)
Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen

BE2300007
Oppervlakte 5548 ha
Lengtegraad: 3°45'0''E
Breedtegraad: 50°47'30''N
Biogeografische regio: Atlantische regio
Habitats
2310

Vlaamse bostypologie

BWK
Psammofiele heide met Calluna- en Genista- Delen van cg en cgb
soorten

3140

Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met Delen van ae, ao, kn
benthische Characeeënvegetatie

3150

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Ae*, aer*, aev, aev*,

4030

type Magnopotamium of Hydrocharition

delen van ae

Droge heide (alle subtypen)

Cg,

cgb,

cv,

sg

(eventueel cm in mozaïk
met cg)
6210

Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien Hk,
hkb,
sk
met
(Festuco-Brometalia)
zeldzame orchideeën

6230

Soortenrijke heischrale graslanden, op arme
bodems van berggebieden (en van submontane
gebieden in het binnenland van Europa)
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Tabel 6 : vervolg
Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen

BE2300007
Habitats
6430

Vlaamse bostypologie

BWK
Voedselrijke ruigten

Hf, hfb, hfc, hf
Ruigten (delen van hr en
ku) langs waterlopenof
langs randen of in open
vlekken van natte tot
mesofiele

bossen

op

voedselrijke bodem (al
dan niet in complex met
sz en sp)
9110

Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

fl

(in

principe

enkel geen specifiek type

binnen voerstreek)
9120

Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus- Qs en fs op Ferraris-bos; bostype14:
soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
qb op Ferrarisbos op

Typisch
Beukenbos

Wintereiken-

andere dan Z- en Xgronden;

als

fl

gekarteerde
bossen
buiten de voerstreek
9130

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum

Fm, qe, fe

bostype 20:

Hyacinthenrijk

Eiken-

Haagbeukenbos
9160

Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum

Qa, fa

9190

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur Qb binnen grenzen van Bostype 3:
op zandvlakten
Ferraris-bos
op
zandgronden
(bodemkaart Z en X)

91E0

Bostype 18:

Arme Eiken-Haagbeukenbos
Bochtige smele-rijk
Eikenbos

Berken-

Bostype 4:

Bosbesrijk Berken-Eikenbos

Bostype 5:

Typische Berken-Eikenbos

Overblijvende of relictbossen op alluviale grond Va, vo, vm, vc, vf, vn

Bostype 22 :

Essenbronbos

(Alnion-glutinoso-incanae)

Bostype23 :
Bostype 24 :

Droog Iepen-Essenbos

Bostype 25 :

Elzen-Essenbos

Bostype 26 :

Wilgenvloedbos

Bostype 27 :

Moesdistel-Elzenbroek

Bostype 28 :

Ruigt-Elzenbos

Elzenrijkl Iepen-Essenbos

Zoogdieren
1321

Ingekorven Vleermuis

1318

Meervleermuis

Vissen
1096

Beekprik

1163

Rivierdonderpad

Amfibieën en
Reptielen
1166

Kamsalamander

OPMAAK UITGEBREID BEHEERPLAN LIEDEKERKEBOS - HERTIGEMBOS

05/BGL 75 / LIEDEKERKE

DEEL 1 : IDENTIFICATIE VAN HET BOS

1.7.1.1

HABITATS

17

DIE VOORKOMEN IN BOSPLAATSEN

LIEDEKERKEBOS

EN

HERTIGEMBOS : BEDREIGINGEN /

BEHEER

/ HERSTEL- &

ONTWIKKELINGSKANSEN

In Liedekerkebos werden vegetatieopnames gedaan in de loop van 1999 (bestanden 1 tem 13) en 2004 (vanaf
bestand 14). Er zijn drie bostypes van bovenstaande lijst die met zekerheid voorkomen in
Liedekerkebos/Hertigembos. De voornaamste bedreigingen, de beheermogelijkheden en de herstel- en
ontwikkelingskansen van deze drie habitattypes relevant voor Liedekerkebos zijn weergegeven zoals in de
‘beschrijving van habitattypes van bijlage I van de Europese habitatrichtlijn’1::
TYPE 9120: ZUURMINNENDE ATLANTISCHE BEUKENBOSSEN MET ONDERGROEI VAN ILEX OF SOMS TAXUS
(QUERCION ROBORI-PETRAEAE OF ILICI-FAGION)
Deze beukenbossen komen voor op zure bodems in vlakten en montaan gebied, onder een
vochtig Atlantisch klimaat. De variant die in onze streken voorkomt is het ‘subatlantisch
beuken-eikenbos van vlaktes en heuvels met Hulst’. In onze streken beantwoorden de
eikenmengbossen en eiken-beukenbossen op voedselrijkere zand- en zandleemgronden het
best aan dit type. Het betreft de oude bossen op de iets rijkere, hydromorfe, eerder lemige
zandgronden en zandleemgronden van de Vlaamse zandrug, evenals de eikenbeukenbossen op tertiair zand in het Brabants district.
Bij ons is vaak eik (zowel Winter- els Zomereik) dominant aanwezig, maar Beuk verjongt en
groeit er vrij goed en plaatselijk ook Gewone esdoorn, Gewone es en Zoete kers. In de
struiklaag komt vooral veel Hazelaar voor. Gelderse roos en Haagbeuk kunnen ook
voorkomen. Typische plantensoorten uit de kruidlaag zijn o.a. Bochtige smele, Adelaarsvaren,
Blauwe bosbes, Wilde kamperfoelie, Hengel, Valse salie en Gladde witbol. De rijkere
varianten hebben Lelietje-van-dalen en Dalkruid. Bramen overheersen bij recente
verstoring.
De Vlaamse bostypes ‘droog Wintereiken-Beukenbos’ en ‘Gierstgras-beukenbos’ vallen onder
dit habitattype. In Liedekerkebos komt enkel het droog Wintereiken-Beukenbos voor.
Bedreigingen









Dit bostype is uiterst gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities
en voor inspoeling van hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers;
Verdroging door waterwinning, drainage of ontwatering;
Overwoekering van de struiklaag door Amerikaanse vogelkers;
Verlies aan soortenrijkdom door versnippering;
Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met erosie en/of compactie tot gevolg;
Homogene beukenculturen en aanplanten van exoten, grootschalig en/of intensief
kapbeheer met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie waardoor weinig oude
bomen, een kleine hoeveelheid dood hout en een arme structuur aanwezig zijn;
Te hoge wildstand belet verjonging.

Regulier beheer
Het regulier beheer bestaat uit nulbeheer, middelhoutbeheer of kleinschalig hakhoutbeheer.
Bij deze laatste vorm verdwijnt Beuk uit de menging. Een kleinschalig, duurzaam en
multifunctioneel bosbeheer is eveneens geschikt. Belangrijke en waardevolle zones dient men
van exploitatie te onttrekken; dit bostype is gevoelig voor begrazing. Jaarrondbegrazing leidt
reeds bij lage dichtheden tot degradatie en is alleen mogelijk op grotere oppervlakten en lage

1

G Sterckx, D. Paelinckx (2003). Advies van het Instituut voor Natuurbehoud A/2003.20 : beschrijving van habitattypes van
bijlage I van de Europese habitatrichtlijn
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dichtheden. Zones met een waardevolle voorjaarsflora of bronvegetaties mogen niet mee
begraasd worden. Specifieke beheermaatregelen omvatten zoom- en mantelbeheer, openplekken-beheer, vrijstellen van soorten die onderdrukt worden door beukenscherm en/of
recreatieplanning met zonering; natuurlijke wildregulatie en/of jacht.
Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel is mogelijk bij vermindering van atmosferische deposities en luchtvervuiling en door
aanleg van bufferzones. Herstel van een meer natuurlijk bostype is mogelijk door natuurlijke
successie of actieve omvorming van exoten en monotone beukenaanplantingen naar bossen
met een natuurlijke boomsamenstelling. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers en
Amerikaanse eik is een basisvereiste om een succesvolle omvorming te realiseren of
spontane successie kans op slagen te geven. De natuurwaarde van deze bossen stijgt door
een beheer dat streeft naar het verrijken van de structuur en de hoeveelheid dood hout.
Herstel van aaneengesloten eenheden door areaaluitbreiding en verbinding van bestaande
bossen.
TYPE 9160: EIKENBOSSEN VAN HET TYPE STELLARIO-CARPINETUM
In ‘Beschrijving van de Habitattypes’ (IN, 2003) staat dit type omschreven als ‘Sub-Atlantische
en Midden-Europese Wintereikenbossen of Eiken-Haagbeukbossen behorend tot het
Carpinion-betuli’. Het betreft eikenbossen op hydromorfe bodems of bodems met ondiepe
grondwatertafel. Deze bossen komen voor op valleibodems, depressies en bodems grenzend
aan rivier- en beekbegeleidende bossen. Bij deze bossen is de dominantie van eik te wijten
aan het vroeger hak- en middelhoutbeheer, op goed gedraineerde bodems.
De boomlaag bestaat van nature uit Zomereik, of een menging van Zomereik, Wintereik,
Gewone es, Haagbeuk en Linde. De kruidlaag bevat soorten als Grote muur, Gewone
salomonszegel, Slanke sleutelbloem, Gele dovenetel en Bosanemoon. Typische faunaelementen zijn Bonte vliegenvanger, Vliegend hert, Kleine ijsvogelvlinder en Vuursalamander.
Het analoge Vlaamse bostype is het ‘arme Eiken-Haagbeukenbos’.
Bedreigingen






Dit bostype is uiterst gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities
Watervervuiling, aanrijking, verstoring van de bodem met verruiging tot gevolg
Verlies aan soortenrijkdom door versnippering en zeer sporadisch voorkomen;
Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met erosie en/of compactie tot gevolg;
Grootschalige homogene beukenculturen en aanplanten van exoten, grootschalig en/of
intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie waardoor
weinig oude bomen, een kleine hoeveelheid dood hout en een arme structuur aanwezig
zijn;

Regulier beheer



Het regulier beheer bestaat uit nulbeheer- of kleinschalig hakhoutbeheer, de goed
ontwikkelde natuurlijke varianten zijn voor houtexploitatie zeer gevoelig en ongeschikt;
De bodems zijn zeer gevoelig voor compactie. Dit vraagt extra aandacht voor
uitsleepwegen en uittakelen met de kabel.
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Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel is mogelijk bij vermindering van atmosferische deposities en luchtvervuiling en door
areaaluitbreiding en het verbinden van bestaande bossen. Herstel van watertafel bij de natte
variant. Bij het bosbeheer dient men te streven naar spontaan herstel door natuurlijke
processen. Verrijken van de structuur en de hoeveelheid dood hout.

TYPE 91E0:

OVERBLIJVENDE OF RELICTBOSSEN OP ALLUVIALE GROND (ALNION-GLUTINOSO-INCANAE)
Volgens de 'Beschrijving van de Habitattypes’ (IN, 2003) behoort het Elsen-Essenbos tot dit
type. Een andere naamgeving is ‘alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior
‘Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). In Liedekerkebos komt dit type voor langs traag
stromende rivieren.
Bedreigingen






Verdroging door waterwinning, inpoldering, drainage of ontwatering, watervervuiling,
aanrijking en verstoring van de bodem met verruiging tot gevolg;
Beperkt voorkomen in Vlaanderen door ontbossing en beperken van de rivierdynamiek
met versnippering tot gevolg;
Verlies aan soortenrijkdom door versnippering;
Gevoelig voor intensieve recreatie maar voor doorsnee recreant weinig interessant;
Grootschalige homogene beukenculturen, grootschalig en/of intensief kapbeheer met
grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie waardoor weinig oude bomen, een
kleine hoeveelheid dood hout en een arme structuur aanwezig zijn;

Regulier beheer



Het regulier beheer bestaat uit nulbeheer- of kleinschalig hakhoutbeheer, de goed
ontwikkelde natuurlijke varianten zijn voor houtexploitatie zeer gevoelig en ongeschikt;
Natte varianten zijn ongeschikt voor begrazing. Drogere vormen zijn gevoelig voor
begrazing.

Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel is mogelijk door areaaluitbreiding en het verbinden van bestaande bossen, in
combinatie met het voorkomen of ongedaan maken van aanrijking en vervuiling. Herstel van
watertafel en rivierdynamiek. Bij het bosbeheer dient men te streven naar spontaan herstel
door natuurlijke processen. Verrijken van de structuur en de hoeveelheid dood hout.
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HABITATS DIE VOORKOMEN IN HET BOSRESERVAAT:
In het verleden werden er uitgebreide inventarisaties uitgevoerd in het bosreservaat. Op basis van deze
gegevens blijkt het voorkomen van volgende vegetatietypes (Synthesenota B&G, 2002):
 Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus (Quercion roboripetraeae of Ilici-Fagion;
 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior ‘Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae ;
 Droge Europese heide;
 Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden
in het binnenland van Europa).
De eerste twee types komen duidelijk tot uiting in de huidige
vegetatie en werden reeds besproken onder bosplaats LB. Langs
de Hollebeek komen fragmentarisch ook het Atlantisch
eikenmengbos met Boshyacint (Endymio-carpinetum) en een
beekbegeleidend Alno-padion type voor.

Figuur 4
Boshyacint in bloei
Lokaal langs de Hollebeek komt fragmentarisch het Endymio-carpinetum voor

Het derde type (Droge Europese heide) is momenteel in het
bosreservaat niet meer aanwezig. Door spontane verbossing werd de heide terug gedrongen en enkel langs
gemaaide paden getuigen soorten zoals Tormentil en Liggend hertshooi nog van deze vroegere vegetatie.
Omdat er geopteerd wordt om het heideherstel toch een kans te geven, worden hieronder de bedreigingen, de
beheermogelijkheden en de herstel- en ontwikkelingskansen voor dit habitattype (4030, Droge Europese heide)
weergegeven. In het deel 2.3.3 Flora wordt een vergelijking gemaakt van diverse inventarisaties in het verleden
en deze worden getoetst aan de huidige plantensamenstelling en wordt het heideproject uitvoeriger aangehaald.
TYPE 403 :

DROGE EUROPESE HEIDE
Bedreigingen



Zonder actief beheer evolueert heide via spontane successie naar eiken-berkenbos;
Eutrofiëring en verzuring leiden tot achteruitgang van de structuur en soortenrijkdom. Bij
hoge atmosferische stikstofdeposities en accumulatie van stikstof in de bodem treedt, na
het openvallen van het vegetatiedek, vergrassing van de heide op.

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




1.7.1.3

Op korte termijn is heideherstel mogelijk op arme zandgronden die spontaan verbost zijn.
De aanwezigheid van een zaadbank of zaadbronnen in de omgeving is noodzakelijk voor
herstel van en goed ontwikkelde gemeenschap;
Herstel van de oorspronkelijke vegetatie blijft problematisch indien de kenmerkende
soorten reeds enkele jaren voor de aanvang van het herstelbeheer verdwenen zijn. Dit
houdt vermoedelijk verband met de niet-persistente zaadbank (minder dan 5 jaar) van
vele bedreigde heischrale soorten en de beperkte verspreidingsmogelijkheden van de
meest overblijvende plantensoorten.

KAMSALAMANDER
De kamsalamander komt met zekerheid nog voor in Liedekerkebos. Zowel
buiten het bos als in het bos komen diverse poelen voor die een belangrijk
leefgebied zijn voor de Kamsalamander. De belangrijkste oorzaken van de
achteruitgang van de Kamsalamander zijn het verdwijnen, aantasten en
isoleren van zijn leefgebied. Door het moderne landgebruik zijn vele
voortplantingswateren en landhabitats verloren gegaan, er is steeds minder
plaats voor kleine landschapselementen. Door het opknappen en aanleggen
van poelen kan de soort zich beetje bij beetje uitbreiden. Voor het behoud
van de soort op langere termijn dienen de huidige leefgebieden op adequate
wijze te worden beheerd en zoveel mogelijk met elkaar verbonden (Janssen
en Schaminee, 2004).

1 .7 .2
1.7.2.1

Figuur 5
Kamsalamander
(bron : Bauwens et al, 1996)

NATIONALE BESCHERMINGSZONES
VEN



Het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) is de ruggegraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit
gebieden met een hoge natuurkwaliteit. In de VEN-gebieden komen natuurbehoud en
natuurontwikkeling op de eerste plaats. Binnen het VEN moeten minstens de bestaande
natuurkwaliteiten van het gebied bewaard blijven. Op termijn zullen in samenspraak met de
verschillende gebruikers en eigenaars ook specifieke maatregelen worden afgesproken om de
bijzondere natuurwaarden te beschermen en te ontwikkelen. Die afspraken zullen worden vastgelegd in
een natuurrichtplan.

Het deel van Liedekerkebos dat is afgebakend als VEN-gebied (kaart 1.9) komt in grote lijnen overeen met de
afbakening van het Habitatgebied (zie bespreking 1.7.1). Toch zijn er nog enkele percelen bijkomend
afgebakend. Dit zijn de gebieden die op het gewestplan (zie kaart 1.8) gekarteerd staan als ‘Natuurgebied’. Uit
de ‘Ruimtelijke, ecologische en juridische onderbouwing voor de aanduiding van gebieden als “grote eenheid
natuur” (als onderdeel van een Vlaams Ecologisch Netwerk) in de provincie Vlaams-Brabant, 2001’ komt
volgende visie:
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POSITIONERING VAN HET GEN
Het gebied (GEN-nummer 517), Liedekerkebos, is een groot bosgebied op de grens van het Pajottenland en het
Land van Asse. Het is een uitgestrekt gebied bestaande uit een historische boskern, omgeven door een
aaneengesloten weilandencomplex met zeer veel kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, bomenrijen,
poelen, relictbosjes, recente bosaanplantingen, grachtjes). In het bos komen relicten voor van droge heide.





1.7.2.2

Visie en gewenste ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven voor het GEN
Het ontwikkelen van een groot, aaneengesloten natuurgebied. Het is een van de weinige gebieden in
de regio die de mogelijkheid heeft om zowel in het bos als in de volledige omgeving ervan (voornamelijk
niet-bos habitats) een natuurgericht beheer te voeren.
Knelpunten
 Bebouwing
Het gebied wordt vrijwel geheel omringd door bebouwing.
 Landbouw
De aanwezigheid van landbouwgebruik en landbouwbestemmingen bemoeilijkt de uitbouw van
een groot, aaneengesloten gebied met hoofdfunctie natuur. Verspreid rondom het bosgebied
liggen enkele kleinere N-gebiedjes. Door een bestemmingswijziging kunnen deze verbonden
worden met het bosgebied.

BESCHERMDE LANDSCHAPPEN

De Afdeling Monumenten en Landschappen besliste in 1975 (Beschermd: 20/02/1975, Staatsblad: 13/03/1975)
om Liedekerkebos, doelende op het huidige Liedekerkebos, het reservaatgedeelte en het grootste gedeelte van
Hertigembos, te beschermen als landschap (Kaart 1.10).
Wettelijke bepalingen:





Wijziging KB 16/04/1976, BSN 14/05/1976
Gedeeltelijke opheffing KB 04/07/1978, BSB 09/06/1994
Gedeeltelijke intrekking MB 20/11/1985, BSB 10/01/1986

Beknopte inhoud van het oorspronkelijke K.B. dd. 20.02.1975:
Artikel 1.

Als landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 der wet van 7
augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, het Liedekerkebos, gelegen op
het grondgebied van de gemeenten Liedekerke, St. Katharina-Lombeek, Borchtlombeek en
Wambeek.

Artikel 2.

Voor de behartiging van het nationaal belang worden volgende beperkingen aan de rechten van de
eigenaars gesteld: behoudens toelating verleend overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 der
wet van 7 augustus 1931, is het verboden:
1. Nieuwe constructies op te richten;
2. de bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen of het uitzicht ervan te wijzigen;
3. de beplantingen te wijzigen, de bestaande bomen meer dan normaal te snoeien en het
struikgewas te kappen of uit te roeien;
4. reclamepanelen, of gelijk welke publiiteit aan te leggen;
5. lucht- en grondleidingen te plaatsen;
6. vijvers of grachten te dempen;
7. de wegenis te verharden;
8. de natuurlijke configuraties van het terrein te wijzigen door allerhande werken en allerhande
mogelijke activiteiten inbegrepen.
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Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 20 februari 1975
Getekend: Minister R. De Backer

Het volledige beschermingsbesluit is weergegeven in bijlage 1
1.7.2.3

SITUERING TEN AANZIEN VAN DE LANDSCHAPSATLAS
Bosplaatsen Liedekerkebos, het bosreservaat en Hertigembos (uitgezonderd perceel 18) zijn zowel als
relictzone (R20012) als ankerplaats (A20062) grofweg identiek afgebakend als ‘Liedekerkebos’ (kaart 1.11). In
de landschapsatlas wordt het afgebakende gebied als volgt omschreven:
“Liedekerkebos is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Liedekerke, Sint-Katharina-Lombeek,
Borchtlombeek en Wambeek. … Langs het netwerk van meestal loodrecht op elkaar aansluitende wegen
staan vaak bomenrijen met hier en daar devotiekapelletjes. Het gebied is langs alle kanten door bebouwing
ingesloten en grenst in het noorden aan de rechtstreekse spoorlijn Brussel-Gent. Aan de noordzijde van de
afbakening, nabij de Hollebeek ligt een talud met ruïnes en enkele kapelletjes: op deze plaats stond op het
einde van de 18de eeuw nog de priorij van Muylem.
Het westelijk deel van het Liedekerkebos bestaat uit een afwisseling van zuur eikenbos met tamme kastanje
en populier of kleine percelen naaldhout. Dreven met beuk en populier werden aangeplant. In een depressie
naar de Hollebeek toe heeft zich een smalle strook alluviaal bos ontwikkeld, waarin ook populier werd
aangeplant. Op de open plaatsen komen jonge aanplanten van naaldhout of gemengd loofhout voor. In de
omgeving van het Liedekerkebos komen graslandvegetaties voor. Haagkanten, poelen en bomenrijen
komen er voor. De sterk versneden bosranden met talrijke weide-enclaves geven het gebied een hoge
belevingswaarde.”
Tabel 7 : Overzicht vanuit de landschapsatlas voor het bosdomein Liedekerke

Fysisch Geografische streek

Binnen-Vlaanderen, Zandleem- en Leemstreek

Traditioneel Landschap

220140

Pajottenland

Ankerplaats

A20062

Liedekerkebos

Relictzone

R20012

Liedekerkebos

Lijnrelicten

/

/

Puntrelicten

/

/

Lijn- of puntrelicten zijn niet aanwezig binnen de perimeter van het boscomplex.
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BOSRESERVAAT LIEDEKERKEBOS
De bestanden van bosplaats bosreservaat Liedekerkebos werden erkend als bosreservaat bij besluit van 17
februari 2003 door de Vlaamse Minister voor Leefmilieu. Het betreft een integraal bosreservaat met een
oppervlakte van 20 ha 89are 58 ca. Het is kadastraal bekend onder volgend kadastraal perceel :



Liedekerke, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer 12a4(deel).

De aanwijzing als bosreservaat is belangrijk omwille van volgende aspecten :
 Het uniek spontaan en structuurrijk karakter van het gebied afgebakend
als bosreservaat. In het noordelijk deel vindt al 50 jaar geen beheer meer
plaats, met uitzondering van de paden die jaarlijks gemaaid worden. In het
zuidelijk deel viel de instandhouding van open vegetatie reeds 25 jaar
geleden weg.
 De locatie bevat de oudste structuurmonitoringgegevens die in onze
Vlaamse bossen beschikbaar zijn. Bovendien leunt de opzet van deze
monitoring qua methodiek heel sterk aan bij de internationaal gangbaar
gehanteerde methodieken.
 Heiderelicten in het Picardo-Brabants fytosociologisch district zijn
momenteel erg
Het aanwijzingsbesluit van het bosreservaat Liedekerkebos – Hertigembos is
toegevoegd in bijlage 2.

Figuur 6
Enkele beelden uit het bosreservaat Liedekerkebos
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2 ALGEMENE BESCHRIJVING
2.1 CULTUURHISTORISCHE
2 .1 .1

BESCHRIJVING

HISTORISCH OVERZICHT
Ten tijde dat Julius Caesar, Romeins Veldheer, onze streken binnenviel was Liedekerke haast één bos en
maakte deel uit van het groot Kolenwoud dat zich over heel Midden-België van Zuid-Vlaanderen tot Luik
uitstrekte. Liedekerkebos, Neygembos, Zoniënwoud e.a. bossen (Hallerbos, Neigembos, Kravaalbos en
Buggenhoutbos) zijn nog restanten van het Groot Kolenwoud. Liedekerke was toen een zeer moerasachtige
streek met sloten, poelen en natte gronden, els- en wilgenbroek. Het uitgestrekte onherbergzame woud werd
toen “het woud van ongenade” geheten omwille van de baanstropers en sluipmoordenaars welke er zich
verscholen en de streek onveilig maakten. Aldus vermeldt het boekje : “Kort begrip van de historie, ende
oorspronck der Capelle, ende Kercke van Onze Lieve Vrouwe Ter Muylen”, Brussel, 1758 pp. 12-15 : “wat
verworpe, vervaerelijcke, jae schroomelijcke plaetse is geweest den Bosch van Liede-kercken, ende de
omgelege Landen? Men segt gemeynelijck, dat Affligem , niet wijt van desen Bosch gelegen, desen naem
bekomen heeft van AFLYVIGEM, om de menighvuldige moorden, die daer geschiet sijn, soo dat het was een
schuyl-plaetse der moordenaeren.
Uyt de vlaemsche Cronijcke blyckt, dat dese landen te saemen ten tijden van Julius Caesar genoemt wierden :
het Wout van Ongenaden : een deel van dit Wout van Ongenaden heeft Maria Verkosen, om daervan te
maecken “het Wout van genaden ende bermhertigheydt”. Verder zegt de naamloze auteur : “ ’t en is nu geenen
Moortkuyl meer, maer eene plaetse van behoudenisse, eene stadt van toe-vlucht”.
De auteur doelt op het Maria-oord van O.L.Vrouw Ter Mullen.
Volgens aantekeningen uit het Kerkarchief zou Liedekerkebos reeds in de 9e eeuw in het bezit geweest zijn van
de heren van Liedekerke. Aldus zou een Raas van Gavere, heer van Liedekerke en één der dapperste
krijgslieden van de Graaf van Vlaanderen het “Wout van Ongenaden” verkregen hebben. Ofschoon hiervan geen
enkel bewijsstuk bestaat, is het ons bekend dat de heren van Liedekerke reeds in de 11e eeuw leenheren waren
van Liedekerke, Denderleeuw, Borchtlombeek en Strijthem. De genealogie van de heren van Liedekerke klimt
slechts terug tot begin 11e eeuw en vermeldt een Raas van Gavere ( Graaf Guy de Liedekerke : “Historie de la
Maison de Gavre et de Liedekerke”.)
Aangezien de eerste Graaf van Vlaanderen, nl. Boudewijn met den IJzeren Arm in het jaar 879 overleed kan
men de schenking van het “Woud van Ongenaden” niet met zekerheid beamen.
Een eerste oorkonde welke doelt op Liedekerkebos dateert van 1140. Volgens dit document schenkt Iwein,
Graaf van Aalst en Heer van Liedekerke, na de dood van Waltelmus eerste Abt van Dielegem, de kerk van
Liedekerke, de tienden en het hout van het Bos van Liedekerke, alsmede de afhankelijkheden Borcht-Lombeek
en Strijthem, aan de Abdij van Ninove2.
In het jaar 1445 begint Arnold van Gavere met de bouw van een klooster nabij de kapel. De stichting werd
betiteld “Klooster van Onse Vrouwe by Mulum, in het bosch van Liedekercke”, tevens begiftigd met een
schenking van 12 ½ bunders ( 1 bunder = 1,23ha) grond in het bosch van Liedekerke3 (2).

2

3

C. VAN GESTEL : Historia Sacra et Profana Archiepiscopatus Mechliniensis,1725, p. 167: “Iwanus Comes Alostensis, ..
Ecclesiam Liede kerkensem,Decimas, & ligna Silvae Liedekerkensis, cum appendicivis suis Lombeke & Strithem ad usum
Canonicorum Praemonstratensium Ninhoviensium transtulerit anno 1140…”.
VAN GESTEL C., op. Clt. “perdonationem duorem cum dimidio bonariorum terrae insylva Liedekerkana anno 1445,…”.
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Ongetwijfeld heeft de vestiging van de eerste inwoners van Liedekerke aan de huidige Dorpsplaats
plaatsgevonden (nabij het water van de Oude Dender). Ook voelden ze de noodwendigheid aan het land te
bewerken. De eerste rooiing van bomen en struiken gebeurden in de richting van de Warandestraat en
Opperstraat en later in de richting Nederliedekerke en Papenberg. Dit was vooral waar in de 11e en 12e eeuw
toen in Brabant de meeste dorpen ontstaan zijn (Liedekerke had reeds een kerk in 1092).
De kerk van Liedekerke werd in 1140 aan de Abdij van Ninove toegewezen. Onder de bescherming van de
heren van Liedekerke heeft deze Abdij ook heel wat bezittingen verworven.
In 1190 geeft Raas van Gavere de gehele tienden van alle zaailanden en van alle reeds uitgerooide en nog uit te
rooien bossen. In 12110 schenkt Raas van Gavere twee bunder bos te Liedekerke, geheten “Hove”.
In 1292 geeft een andere Raas van Gavere 28 bunder bos op “Esphout” tussen Liedekerke en Pamel, nevens
het bos dat het klooster aldaar reeds bezat (Monnikenbos).
Terloops weze aangestipt dat de Abdij vijf praeters (boswachters) had aangesteld om de bossen en landerijen te
bewaken.
De Bouckhoutbossen werden gedeeltelijk gerooid door de broeders van de hoven te Pamel en te Liedekerke.
In de 18e eeuw moedigde de abdij haar pachters aan om haar bossen tot akkergronden om te vormen. Een
groot deel van het “Muninckbosch” dat aan de Abdij van Ninove toebehoorde, werd omstreeks 1750 gerooid (
gedeeltelijk gelegen tussen Vijfhoek, Loddershoek en St. Gabriël-Instituut, thans nog “Monniksveld” genoemd).
In de 17e eeuw bezat de abdij te Liedekerke 107 bunders bos.
In 1795, laatste tijd van haar bestaan, beschikte de abdij van Ninove, over 467 bunders goederen (Liedekerke
en andere gemeenten) of ongeveer 574 ha.
HOE IS LIEDEKERKEBOS ZO KLEIN GEWORDEN?
De hiernavolgende gegevens over Liedekerkebos houden verband met de gekende geschiedenis van
O.L.Vrouw Ter Mullen. Na hun terugkeer van de zevende kruistocht onder leiding van Willem van Dampierre,
Graaf van Vlaanderen, deden Razo van Gavere, en zijn broers Arnoud en Jan van Gavere, in “hun bos binnen
de heerlijkheid van Liedekerke” een kapel bouwen ter ere van de Heilige Maagd Maria om hun gedane belofte
na te komen.
De eerste inwoners van Liedekerke voelden de nood aan het land te bewerken, om beter in hun
levensonderhoud te kunnen voorzien. De eerste bomen en struiken werden gerooid rond de eerste woningen en
daar waar de grond vruchtbaar was. Aangezien het bevolkingscentrum ontegensprekelijk rond de dorpsplaats
gelegen was, kan men onderstellen dat de eerste bosrooiingen in de richting van de Warandestraat,
Opperstraat, Nederliedekerke en Papenberg plaats vonden.
Vooral in de 11e en 12e eeuw ontstond er een ontginningsrage.
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Later, wanneer de kloosters aandrongen om meer land te bewerken, werden de bossen stelselmatig gerooid en
herschapen in vruchtbare akkers. Op verscheidene plaatsen kwamen grote hoeven tot stand waarrond de
landerijen volop bewerkt werden. Zo kwam er een te Catthem ( nu nog “hof te Catthem”) te Impegem en te
Pijnegem, en waarschijnlijk ook op “de Hoef” en tevens op de Westhoek der Dommelingenstraat .
De Abdij van Ninove kwam stilaan meer en meer in bezit van een groot gedeelte van Liedekerkebos, nl. gelegen
tussen de Opperstraat, Catthem en Impegem. De Abdij van Ninove heeft de voornaamste hoeven ook lange tijd
uitgebaat.
Op de hoeve te Catthem woonden vooreerst “Monniken” (±1100) en heel het bos tussen Liedekerke en Catthem
werd daarom “Monnikbos” genoemd. Eeuwen lang is dit Munninckbos een bron van inkomen geweest voor de
Abdij, door het verkopen van allerhande boomsoorten en schaarhout en het verpachten der ontboste landerijen.
Eén der plaatsen waar de ontbossing het vroegst is begonnen is de tegenwoordige “Heuvelkouter”. Heel
waarschijnlijk werd er daar gedurende vele jaren hout verkocht, vooral op de “Houtmarkt”, waaraan deze
ongetwijfeld zijn naam te danken heeft.
Op het einde van de 19e eeuw bleef er nog 150ha over, links van de Opperstraat en een klein gedeelte rechts
van de “Radio-toren”.
Tijdens de eerste wereldoorlog heeft Liedekerke fel te lijden gehad aan wilde ontginningen van de behoeftige
burgerbevolking. Duizenden sparrebomen werden geveld. In 1926 werd een gedeelte van het bos door de Staat
overgenomen.
Wat de functie van boswachter betreft weze vermeld dat dit ambt sedert een drietal generaties traditiegetrouw
door de familie De Neve wordt waargenomen.
Het tegenwoordige bos en de “Broeken” is al wat nog rest van het groot “Kolenwoud” ten tijde van J. Caesar.
Tot bij het einde van het “Ancien Regime” behoorde Liedekerkebos tot het gebied van de heerlijkheid van de
heren van Liedekerke.
De heerlijkheid Liedekerke, één der oudste van Vlaanderen (Liedekerke behoorde tot in het jaar 1794 tot het
Graafschap Vlaanderen) behoorde tot in 1447 aan het geslacht van de heren van Gavere. Het was Willem van
Gavere, Aartsdiaken te Luik, heer van Liedekerke en Ressegem, Denderleeuw, Eygendomme, Sint-Amand,
Basserode; Burggraaf van Borcht Lombeek die bij gebrek aan een mannelijke erfgenaam al de bovengenoemde
goederen bij schenking overmaakt aan zijn neef Adriaan Vilain. Na twee en half eeuwen van bezit, door een
generatie van zes broers welke geen enkele zoon nalieten, kwam Liedekerke in vreemde handen.
Begin van de 16e eeuw ± 1528 na de dood van Adriaan Vilain II van Gent en zijn echtgenote Josyne van
Reimerswale gingen de bezittingen in de familie Hannaert langs Margareta Vilain die huwde met Jan Hannaert.
De kleindochter Marie Hannaert huwde het jaar 1579 Jacques de Hennin, graaf van Boussu. Tot einde 18e eeuw
bleef het in bezit van de familie van Boussu.
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VERKOOP VAN HET BOS
In het jaar 1771 werd reeds tot een gedeeltelijke verkoop van de eigendommen besloten. Zo werd in de maand
maart 1771 voor 28.638 florijnen bomen en schaarhout uit Liedekerkebos verkocht.
In juli 1772 vond de grote verkoop plaats. Debesien kocht geheel Liedekerkebos voor de som van 265.543
florijnen ( in 1790 verkoopt deze Liedekerkebos opnieuw aan Victor-Maurits Riquet, Graaf van Caraman).
Op 28 juni 1790, bij acte verleden voor notaris Lecomartin te Brussel, werden Liedekerke, Denderleeuw, Kattem
en Borchtlombeek , toegewezen aan Antoon Jozef Nieuwens, die de verklaarde de koop gedaan te hebben ten
voordele van Victor Maurits Riquet, Graaf van Caraman en zijn echtgenote Maria-Anna-Gabriëlla-JozefaFrancisca-Xaveria d’ Alsace, waardoor de oud-heerlijke bezittingen terugkeerden in het huis der voormalige
eigenaars.
Liedekerkebos was toen nog 178 bunder 190 roeden groot : “Item zeker bos, Liedekerkebos genaamd, groot
salvo justo 178 bunder 190 roeden, gelegen in de Baronie van Liedekerke, rakende ten zuiden aan het bos van
het Klooster Ter Muylen en Hertegembos, welke de grenzen van de scheiding van Vlaanderen en Brabant
uitmaakten, ten oosten tegen het bos van Brabant en het Graafschap Vlaanderen, aan de grens van de
scheiding van de Burggraafschap van Lombeke (Borcht-Lombeek) en van de genaamde Baronie van
Liedekerke, ten westen het bos van de Abdij van Ninove, Monnikenbos genaamd en ten noorden de gronden
aan verschillende particulieren toebehorende” ( Bron : Leenboek van ’t Land van Aalst, nr. 132, blz. 137,
Staatsarchief Gent).
De aankondiging van de verkoop verscheen o.m. in de “Gazette van Gend” van 15 februari 1790 : “Avendre à la
chambre d’ Uccle les Terres & Seigneuries de Liedekerke, Denderleeuw… & finalement la Forest de
Liedekerkcke, bien plantée de chênes & des raspes, nommée la forest de Liedekercke, grand 178 bonniers &
190 verges…”.
Door de wet van 15 Fructidor ( 1 september 1796) werden alle kloosters in België afgeschaft.
Op 29 oktober 1796 kwamen een paar Franse officieren, begeleid door een Vlaamssprekend heerschap, in het
klooster-ter-Mullen. Op dat ogenblik waren er in het klooster nog acht Paters en vier lekebroeders. Pater Prior en
Pater Procurator werden verzocht hen te vergezellen om de inventaris op te stellen van datgene wat zou in
beslag genomen worden. Na de opname van alles wat ze nodig hadden, hebben ze gezegd dat dit onder
verzegeling stond en aan hun bewaking was overgelaten.
Enkele dagen later werd alles opgeladen, de kloosterlingen verjaagd, de gebouwen verwoest en in brand
gestoken. De landerijen, in geheel ruim 12 ha, werden tegen een spotprijs verkocht aan een zekere rentenierster
uit Brussel. Dit was het einde van Mullems heerlijkheid.
Alleen het ons zo bekende stuk muur is recht gebleven en trotseert thans gedurende 175 jaar de vernietigende
natuurelementen. Het spreekt tot de mensen die er met eerbied naar opkijken, over voorbije roem en luister. Als
een kostbare relikwie herinnert het de vrome bedevaarder aan vervlogen tijden van boete en gebed. Niemand
zou het wagen dit statig puinstuk af te breken of te verwijderen. Als een monument wordt het in ere gehouden :
het omsluiert immers een heel boekdeel uit Liedekerkes geschiedenis. Voor elkeen blijft het een kostbare
herinnering aan Mullems vermaardheid.
Tijdens de Boerenkrijg, op 5 december 1798 sneuvelden 20 of 21 jongens bij de puinen.
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Voor de “Slag van Waterloo” in 1815, was een Engels kapitein A.C. Mercer gelogeerd in het kasteel van Strijtem.
Deze deed vandaar verschillende ritjes te paard doorheen de streek.
Uit het boek “Van Oostende naar Waterloo” (vertaald door Dr. M. Cordemans) dat deze hiervoor schreef haalden
we het volgende : “Het bois de Liedekerke begon b.v. dicht bij het dorp Paemele en besloeg niet minder dan 400
acres in de richting van Asse. Het is overal twee of drie mijl breed en de bodem is zeer afgewisseld.In
verschillende andere richtingen waren er ettelijke andere die ongeveer even uitgestrekt waren. Het groot Bois de
Liedekercke bezorgde mij een aangenaam terrein voor navorsingen. Ik deed menige behaaglijke rit onder
liefelijke loobomen. Tijdens een daarvan ontdekte ik een open plek in het midden ervan. Ze was enkele acres
groot. Een gedeelte werd ingenomen door de zwartgeworden puinen van een gebouw. Een ander gedeelte
vertoonde het zeer droeve uitzicht van wat eens een aardige tuin was geweest. Deze was een wildernis
geworden en vervallen. Zelfs de puinen waren nagenoeg overwoekerd door struikgewas en onkruid. Een boer,
die ik ontmoette, nadat ik het bos had verlaten, zegde me dat dit de overblijfselen moesten zijn van een
monnikenklooster dat eertijds ergens in het bos had bestaan, maar dat, vele jaren geleden afgebrand was. Daar
ik zijn taal niet kende, kon ik de lange geschiedenis die hij mij vertelde, gedeeltelijk in het Vlaams, gedeeltelijk in
het Frans, niet verstaan”.
Wij moeten niet ver zoeken om tot de overtuiging te komen dat het hier gaat over het in puin liggend klooster ter
Mullen, dat in 1796 door de Fransen werd verwoest na de paters eruit verdreven te hebben (uit het
geschiedkundig boek van Maurits Bronselaer “Liedekerke van vroeger en nu” nog in voorraad).
Na de slag van Waterloo waren de Fransen uit het land en de bedevaart herleefde terug.
In 1884 wordt terug een kapel gebouwd door De Brabanter, broeders en zuster, en J. Prieels-Geeraerts,
burgemeester (zie gedenksteen links voorzijde huidige kapel). Deze kapel stond ongeveer op de plaats van het
vernietigd kerkje.
Deze werd afgebroken in 1958 en op dezelfde plaats werd daarna een mooie landelijke kapel gebouwd door de
familie van de graven de Liedekerke met medewerking van de “Mariavrienden van O.L.Vrouw-ter-Mullen (zie
gedenksteen rechts in de voorgevel van de huidige kapel). Rond die tijd werden ook veertien landelijke
kapelletjes gebouwd ter vervanging van de vroegere houten nissen op een houten paal.
In onze omgeving kunnen we nog het volgende zien, dat uit het kerkje van de Paters-Karmelieten op Termuilen
komt.
De predikstoel met de voorstelling van Elias in de woestijn in de kerk van Essene. (uit de geschiedenis van
Essene, Mertens). De altaren in de linker- en rechterbeuk van de kerk van Teralfene zouden het eerste geheel
en het tweede gedeeltelijk uit het kerkje van Ter Mullen afkomstig zijn (uit de Stergids).
Bij de familie Timmermans, Molenstraat zou nog een landrol zijn die konisch is en afkomstig is van een zuil uit
her kerkje van Termullen.
Volgens een overlevering zouden de zandstenen van de St. Niklaaskerk van Liedekerke uit het eertijds zeer
groot Liedekerkebos, vermoedelijk uit de Vosseputten die zich op het domein va R.T.T. bevinden of achter lange
dreef (± 1.000m) over de Hollebeek in de weide, waar ook een klokkeput is. Hierin zouden de klokken van de St.
Niklaaskerk voor de neus van de Franse Sansculotten ingeworpen geweest zijn in 1796. De hoge dennen zijn
overdag de slaapplaats van een aantal bosuilen.
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WAPENDROPPING IN LIEDEKERKEBOS TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG
In de nacht van 6 op 7 mei (zaterdag op zondag) 1944 greep in Liedekerkebos een belangrijke wapendropping
plaats. Een vliegtuig van de geallieerde strijdkrachten ( een Lancaster, viermotorig vliegtuig) was om 21h. in
Londen opgestegen en vloog langs Bordeaux over Midden-Frankrijk, richtte zich later op de Dender tot aan de
spoorwegbrug van Denderleeuw waar het toen zwenkte naar Liedekerkebos. In de vooravond werd over de
radio de aankondiging van de dropping gemeld onder de geheime code : “La dinde est une grosse dame”.”La
dinde” was het parool van het ondergrondse leger of van de groepering van de weerstand welke zich toen hier
bevond.
De dropping moest plaatsvinden op Kruisbeekveld (Achterhoek) in de hoek van de huidige Populierenlaan en de
Kastanjelaan aan de Kruisbeek;
In die hoek had het ondergronds leger in de vorm van een L lichtsignalen geplaatst. Wanneer het vliegtuig een
eerste keer overvloog werd een wit licht aangestoken. De piloot moest antwoorden met 3 pinksignalen. Bij de
tweede overkomst van het vliegtuig werden drie rode lichten aangezet welke door hun opstelling een driehoek
vomden. Binnen deze rode driehoek gebeurde de dropping en wel op een hoogte van 200 meter.
De dropping bestond uit drie parachutpakketten en de inhoud was verpakt in ronde containers. Volgende inhoud
werd gedropt : brens, stens, mitrailetten, uitzendposten, ontvangposten, munitie (geluidloze revolvers)
stafkaarten, insignes (gele leeuw van het geheim leger) en laders voor batterijen. De parachutage waarin de
geluidloze revolvers zaten miste haar doel en kwam aan ’t Lindeken terecht alwaar zij in de handen van de
Duitse bezetting viel. Met kruiwagens werd de wapenvracht onmiddellijk naar Liedekerkebos overgebracht. Een
eerste maal werd het oorlogsmaterieel dichtbij de Hollebeek verstopt. Kort nadien werd deze naar de boshut
overgebracht. Om veiligheidsredenen werden de wapens en munitie in de afwateringsbeek midden in de weide
geborgen.
Enkele tijd nadien werd de voorraad wapens met paard en kar naar Hekelgem (Bouchout) overgebracht. Toen
de bevrijding in de lucht hing werden de wapens onder de weerstandsgroepen uitgedeeld.

2 .1 .2

EVOLUTIE BOSOPPERVLAKTE
Kaart 2.1 geeft op basis van de historische boskaarten van de ecosysteemvisie Bos Vlaanderen (De
Keersmaker et al, 2001) het bos weer gedurende drie historische perioden. Daartegenover werd het huidige bos
weergegeven. Onderstaande tabel geeft binnen het bosdomein de beboste oppervlakte weer voor deze
tijdsbeelden binnen de contour van het boscomplex. Op de Ferrariskaart van het einde van de 18de eeuw was
Liedekerkebos een uitgestrekt bosgebied tussen Teralfene in het noorden en de lijn Pamel-Strijtem in het
zuiden. De grens tussen Brabant en Vlaanderen liep er midden door. Liedekerke werd in het begin van de 19de
eeuw bij Brabant gevoegd. In het midden van de 19de eeuw was volgens de kaart van Vandermaelen het deel
ten zuiden van de weg van Liedekerke naar Borchtlombeek volledig gerooid. Enkele decennia later geeft de
kaart van het Dépot de la Guerre, herzien in 1879, een situatie weer waarbij nagenoeg het ganse bos op enkele
kleine percelen na, gerooid is. Vermoedelijk was dit een gevolg van de in die periode heersende landbouwcrisis.
Ook na begin 1900 werden er nog resterende losse percelen bos gerooid. Het enigszins dambordvormige
wegenpatroon blijft nog herkenbaar. Bomenrijen accentueren heden nog dit wegenpatroon. In de twintigste eeuw
werd het gebied opnieuw bebost (Landschapsatlas, 2001).
Tabel 8 : Overzicht in cijfers van het aandeel bos volgens vier tijdsbeelden.

Oppervlakte
Bosindex

Ferraris

Vandermaelen

Periode

Huidige toestand

(± 1775)

(± 1850°

1910-1930

(Boskartering 2001)

348,35

306,54

89,45

144,73

87%

77%

22%

36%
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NOOT:
Voorgaande cijfers geven enkel een ruw idee. Daarom moeten ze met enige omzichtigheid gehanteerd worden.
Het bos van toen zal er zeker niet hebben uitgezien zoals het bos van nu. Vroeger werd het bos waarschijnlijk
gebruikt voor geriefhout en werd het begraasd door schapen (toponiem ‘Schepeneisel’ ten noordoosten van het
huidige bosareaal). Het bos van weleer had een opener karakter en er kwam nog veel meer hakhout voor.
Typische getuigen hiervan zijn de oude kastanjehakhoutstoven. Kastanje werd vaak gebruikt als weidepaal.
Opvallend is dat de grootste ontbossing heeft plaatsgevonden in het begin van de 20ste eeuw. Ten tijde van
Ferraris (1775) Vandermaelen (1850) blijft het bos nagenoeg constant. In de huidige toestand is het aandeel bos
weer toegenomen ten aanzien van 1910.
Kaart 2.2 geeft in detail de evolutiegeschiedenis van het bodemgebruik weer voor het bosreservaat (bron :
synthesenota mbt de opdrichting van het bosreservaat Liedekerkebos).
Het huidige bosreservaat was op de Vandermaelenkaart (1865) en de Militaire stafkaart uit 1865 nog volledig
met loofhout bebost. De stafkaart van 1891 geeft een totaal ander beeld: enkele percelen grenzend aan het
huidige domeinbos zijn omgezet in akker, en het loofhout is volledig vervangen door naaldhout. Op de kaart van
1911 is alles terug bos, en is heel wat naaldhout al terug omgezet naar loofhout (Advies IBW, 2001).

2 .1 .3

EIGENSOMSGESCHIEDENIS

2.1.3.1

BOSRESERVAAT
In 1926 werd het R.T.T. gebied (bosreservaat) aangekocht door de Belgische staat om er een zendstation van
de R.T.T. in te richten. Hiertoe werden alle aanwezige bomen gekapt in functie van de plaatsing van antennes
en zendmasten. In 1942 werd het zendstation door de Duitse bezetter afgebroken. Na de tweede wereldoorlog
werden de zendactiviteiten slechts beperkt (één zendmast) hervat. Op 15 januari 1980 werd een concessieovereenkomst gesloten tussen de minister van de Vlaamse Gemeenschap en de R.T.T.-minister betreffende de
huur van het 23 hectare R.T.T.-domein voor de duur van 50 jaar. Op 22 december 1998 werd het R.T.T.-gebied
verkocht door Belgacom aan AMINAL Afdeling
Bos & Groen. Bijlage 3 bevat de
concessieovereenkomst en de aankoopakte.

2.1.3.2

LIEDEKERKEBOS
In 1980 besliste de toenmalige Minister van de
Vlaamse Gemeenschap, de heer M. Galle tot
de aankoop van 54 ha bos te Liedekerke.
Daarmede werd een punt gezet achter de
onrust in verband met geruchten van
eventuele verkavelingen in het domein.
Inderdaad, de eigenaar N.V. Delec en de N.V.
Federale Immobiliën vennootschap hadden
van de Firma Merckx, die een luciferfabriek
had in Ninove, het domein gekocht met als
doel het bos in grote blokken te verkavelen
voor villabouw. Kaart 2.3 geeft de recente
aankoopgeschiedenis weer. In bijlage 3 is de
aankoopakte toegevoegd.
In 1975 werd het gebied geklasseerd als
landschap met alle gevolgen van dien voor de
eigenaar. De verkavelingsplannen gingen niet
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door en de eigenaars zochten het bos te koop aan te bieden. Daarop reageerde de staat dan door de aankoop
in 1980. Het R.T.T.-domein, 23 hectare werd zoals hierboven vermeld door de staat beheerd en was op dat
ogenblik het voorwerp van een huurcontract.
2.1.3.3

HERTIGEMBOS
Hertigembos werd recent aangekocht: in 1995 verwierf de Afdeling Bos en Groen 12 ha weiland in Ternat (SintKatharina-Lombeek) dat de naam ‘Hertigembos’ kreeg. Gedurende de laatste drie jaren werden percelen
aangekocht (kaart 2.3) al dan niet reeds bebost, grenzend aan het bosdomein. In totaal werd ongeveer 30 ha
bos aangekocht. Al deze percelen behoren tot de bosplaats Hertigembos.

2 .1 .4
2.1.4.1

KENMERKEN VAN HET VROEGERE BEHEER
LIEDEKERKEBOS
Uit het document ‘Richtlijnen voor het beheer van het staatsbos te Liedekerke’ (1981) (verder gewoon
‘beheerplan’ genoemd), halen we volgende informatie:
Recent beheer
Het Liedekerkebos heeft een oppervlakte van 54,28 ha en bestond uit hooghoutpercelen, hakhoutpercelen en
een gedeelte weiland. Zonder over schriftelijke documenten te beschikken, openbaart het bos toch zijn
voorgaande behandeling. … Eertijds moet het bos het karakter gehad hebben van een middelhoutstructuur. De
brede boomkronen en korte stammen getuigen hiervan. Door verwaarlozing van het hakhout (hazelaar, els,
kastanje) ontstond een soort ijl hooghout.
De laatste jaren (red. voor 1981) werd het bos grotendeels ongemoeid gelaten, slechts enkele ingrepen werden
uitgevoerd:
 Aanplanting van populieren op plantafstand 6 x 6 m door de suikerfabriek van Ninove (firma Merckx);
 Kaalkap in bepaalde percelen;
 Aanplantingen in functie van de jacht.
De enige bekommernis van de vorige eigenaar was de jacht en de wildverzorging. In dit opzicht zijn de
aanplantingen van Fijnspar te verklaren, evenals de dichtsluiting en verwaarlozing van bepaalde bestanden.
Tenslotte zijn bepaalde bestanden enige jaren voor de aankoop het object geweest van relatief zware
kappingen. De opstand in bedoelde percelen bestaat op dit moment gedeeltelijk uit een vegetatie van
pionierboomsoorten of uit hetgeen overgebleven is van de kappen.
Boomsoortensamenstelling
Hoewel het beheerplan uit 1981 dateert, zijn de beplantingen die in het jaar 1982 werden uitgevoerd reeds
opgenomen in onderstaande berekening.
Tabel 9

Beplantingen 1981 en 1982

Liedekerkebos
Hooghout op basis van eik

Opp. (ha)

%

22.13

41

Oude perceelsnummers

Nieuwe perceelsnummers

1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,14,19,2 01a, 02a, 02b, 02c, 02d,02e, 03a, 03b, 03c, 04a, 05a, 05c,
0,21

06a, 07a, 07b, 07c, 07d, 12x

Gemengd hooghout

10,84

20

4,11,15,16

02c, 02d, 02e ,02f ,03a ,03b ,03c ,05a ,06a ,07d

Populier

6,736

12

1,2,3,4,7,12,16,17,18,19,20,
21

01a ,02a ,02b ,02c ,02d ,03a ,03b ,03c ,04a ,05a ,05b ,05c
,06a ,07a ,07b ,07c, 07d, 12x

Fijnspar (gemengd)

2,676

5

15,20

02c, 02d, 02e, 02f, 03c, 07a, 07b, 07c, 07d

Beplanting 1982

4,143

8

7,12

03c, 04a, 05a, 05b, 06a, 06a, 05c, 06a

Weide 1982

7,757

14

12,18,22,23

01a, 02a, 02c, 03c, 05a, 05b, 05c, 06a, 07a, 07c, 07d

Totaal

54,282

100
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Kaart 2.4 geeft een beeld van de recente aanplantingen.
De beplanting in 1981-82 op 4,14 ha (LB/05/a) van het grasland bestond uit 6500 eiken. Verder werd op dit
perceel Haagbeuk, Lijsterbes en Veldesdoorn geplant (1500 stuks, plantafstand 1,5x1,5m). Eén derde van de
oppervlakte werd beplant met cirkels afwisselend es en wilg en als opvulling els en linde (totaal ongeveer 3000
planten, plantafstand 2x2m). In 1982-83 werd het perceel volledig opgeplant met eik, linde en Lijsterbes, en
nogmaals 700 eiken in 1983-84.
Bijkomend werden in 1982-83 nog in bestand LB/01/a aanplantingen uitgevoerd met 3700 Beuken en 1000
essen (1,9 ha, 1,75x1,75m). In 1983-84 werd de beplanting aangevuld met 1500 stuks linde, lijsterbes, eik en
kers. In bestand LB/05/a werden er in 1982 ook 1000 Boskersen geplant. De bomen waren afkomstig van het
Rijkstation voor populierenteelt te Geraardsbergen (huidige IBW)
In bestand LB/05/b werden in april 1984 1600 lorken geplant. Hiervan bleven er ongeveer 800 in groei, de rest
stierf af door droogte en wildschade van vooral wilde konijnen en hazen. Intussen is de konijnenpopulatie
drastisch gedaald door ziekte.
In het beheerplan werd voorgesteld het volledige bos als één reeks te aanzien, maar op te delen in 6 groepen.
Losstaand werden 6 behandelingsprogramma’s voorgesteld: bebossing, transformatie, selectieve dunning,
hakhoutbeheer, omvorming van hakhout naar hooghout en heidebeheer (beide in het bosreservaat). De
omlooptijd werd vastgezet op 8 jaar met facultatieve dunning op halve omloop. Een toekomstperspectief van
95% loofhout en 5% naaldhout werd beoogd door vooral bebossing van weilanden en eerder gekapte
bestanden. Een beplanting met Abies grandis en Pseudotsuga douglassii werd nooit gerealiseerd. Ook de
omvorming van bestand 7d van verwilderde natuurlijke opslag naar aanplantingen met populier, eik en wilg werd
nooit gerealiseerd. De beplanting van bestand 20 met lork werd wel uitgevoerd met mager resultaat (zie hoger).
Sinds 1981 werd er 3 maal gedund: in 1986, 1999 en 2001. Uit deze gegevens blijkt dat de selectieve dunningen
het doel hadden om Amerikaanse eik geleidelijk terug te dringen ten voordele van de inlandse eik, zoals vermeld
in het beheerplan.
Naar aanleiding van het Poelenplan Pajottenland (een samenwerkingsverband tussen WAP –werkgroep
amfibieën Pajottenland-, Natuurreservaten v.z.w. en regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën) werden drie
bestaande poelen uitgediept. De ligging van deze poelen binnen het bosdomein zijn weergegeven op Kaart 2.5.
2.1.4.2

BOSRESERVAAT
Na de aankoop van het terrein door de RTT in 1926 werd ongeveer het volledige boscomplex gekapt i.f.v. de
plaatsing en functionering van antennes. Tussen 1926 en 1940 werd de vegetatie laag gehouden om de
zendactiviteiten te optimaliseren. Tijdens deze periode werd de vegetatie van het westelijk deel van het RTTdomein volledig door heide gekenmerkt. Tijdens de tweede wereldoorlog werd de zendinstallatie ontmanteld. Er
vond geen heropbouw van de antennes plaats en nadien werd in het overgrote deel van het domein het beheer
stopgezet (19 ha). Enkele percelen die aan het zendstation grenzen en die de zuidgrens van het domein
vormen, (4 ha) werden echter tot in het begin van de jaren ’70 open gehouden. Dit houdt in dat het merendeel
van het gebied reeds meer dan 50 jaar een natuurlijke en ongestoorde bosontwikkeling kent. Uitzondering hierop
vormt het beheer dat beperkt was tot jaarlijks maaibeheer op de paden die het gebied doorkruisen. Kaart2.2
bevat overzichtskaarten met een ruwe schets van de historiek van het bosreservaat. In bijlage 4 wordt de
volledige synthesenota weergegeven.
In het beheerplan van 1981 (Vandenabeele, 1981) werd het bosreservaat (toen nog RTT-domein) opgedeeld in
7 bestanden, waarvan de eerste 6 (19 ha) uit gemengd hakhout bestonden en perceel 7 (4 ha) uit ‘verdrongen
heide’. De voorgestelde beheermaatregel om het hakhout om te vormen naar hooghout werd nooit uitgevoerd.
Over een mogelijk heideherstel werd het volgende gezegd: “Het voorkomen van heide in Brabant kan als een
zeldzaamheid aanzien worden. Sommigen hechten een zeker belang aan het behoud van de heide op deze
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plaats. Daarom kan gepoogd worden de verdrongen heide opnieuw volledig te laten ontwikkelen door een
aangepast beheer. Nochtans lijken de omstandigheden momenteel niet vrij gunstig om op korte termijn het
gedegenereerd heideveld opnieuw te restaureren. De massale aanwezigheid van Pijpestrootje, Adelaarsvaren
en houtachtige pioniersvegetatie vormen in dit verband een ernstige hinder.” Het bleef echter bij intenties, en
inmiddels was ook dit deel van het domein volledig verbost en met bramen begroeid en nauwelijks nog te
onderscheiden van de rest van het domein. Enkel langs de gemaaide paden worden nu nog soorten als
Tormentil gevonden als relict van deze vroegere vegetatie
Toch begon de Afdeling Bos en Groen in het voorjaar 2005 met een kleinschalig heideherstel in het
bosreservaat. De locatie voor het experiment voor heideherstel was voorzien in het bestand waar voormalig
heide groeide (perceel 7, zie ook 2.3.3 Flora). Toch werd de proefopzet in perceel 4 gelegd.
Over een oppervlakte van 1000 m² werd de boomopslag en bramen verwijderd, en ook de strooisellaag
afgeschraapt. Bedoeling is om de kansen op herstel van heide hier te evalueren. Indien de resultaten gunstig
zijn kan bijkomend een grotere oppervlakte van het bestand (totale oppervlakte 4 ha) terug opengemaakt
worden en verder opengehouden worden. Indien het experiment niet veel oplevert kan men de beheeroptie
herstel heide verlaten, en de experimentele zone terug laten dichtgroeien en mee opnemen in het integraal
bosreservaat.
2.1.4.3

HERTIGEMBOS
Eind 1995 verwierf de Afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap 12 ha weiland (huidig bestand
14a, b en c) in Ternat (St.-Katharina-Lombeek), gelegen op ongeveer 500 m in vogelvlucht van het
Liedekerkebos. Tussen de 2 wereldoorlogen werden die 12 ha ontbost om er landbouwgrond van te maken. Het
lag dan ook voor de hand dat het licht hellend
weiland opnieuw bebost zou worden. Bij het
bebossingsplan werden enkele vuistregels naar
voren geschoven zoals:
•
•
•
•

Het
gebruik
van
inheemse
boomsoorten;
Het belang van zoomvegetaties;
Het behoud van een open gedeelte;
Een ringvormig wandelcircuit.

De gevarieerde bebossing werd in twee
plantseizoenen (96/97 en 97/98) gerealiseerd
over 8,5
ha. In functie van
de
bodemeigenschappen
kregen
volgende
hoofdboomsoorten een plaats: Winter- en
Zomereik, es, Zoete kers, Trilpopulier, met
daarbij gemengd haagbeuk, Winterlinde,
Veldesdoorn, Gewone es, wilg, Troskers en
Tamme kastanje. Hiervan nam het Instituut
voor
Bosbouw
en
Wildbeheer
twee
proefaanplanten van Zomereik en es, samen
1,3 ha, voor haar rekening. 4 ha werd
opgeplant met medewerking van The American
Women’s Club of Brussels.
Figuur 8
Krantenartikel ‘Het Nieuwsblad’ 25-11-1997
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Oude
droge
rivierbeddingen
in
het
middengedeelte
(bestand
b)
worden
opengehouden door de begrazing met 2
Fjordenpaarden. De begrazing beoogt zowel
de zichtbaar landschappelijke vormen als de
toenemende ecologische variatie.
Figuur 9
Eén van de eerste inrichtingsschetsen van het
Hertigembos

Bijlage 5 geeft de inrichtingsschetsen van het
Hertigembos weer.
In de recent verworven percelen werd nog geen beheer gevoerd: de populierenbestanden en weilanden werden
ongemoeid gelaten.
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2.2 BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS
2 .2 .1

RELIËF EN HYDROGRAFIE

Reliëf
Het gehele domeinbos is gelegen tussen de 12 en de 50 m. Het geheel helt zachtjes naar het zuiden met het
hoogste punt ter hoogte van bestand 17a. De twee beken die in en langs Liedekerkebos lopen, respectievelijk
de Kruisbeek en de Hollebeek, vormen de laagste lijnen in het landschap. Het landschap is vrij vlak en de helling
bedraagt nergens meer dan 2,5 %.
Het reliëf in Liedekerkebos kent een soort visgraatmotief met de Kruisbeek als centrale as, het laagste punt in
het noorden (15 m) en het hoogste punt in het zuiden (40 m). De Hollebeek met een noord-zuid-verloop vormt
de oostgrens. Langs deze beek komen steile hellingen voor. Bosplaats Bosreservaat ligt ongeveer tussen de 25
en de 35 m. Hertigembos kent de grootste reliëfvariaties: hellingen tot 3% zorgen voor een zacht glooiend reliëf.
Het reliëf van het boscomplex wordt getoond op kaart 2.6.
Hydrografie
De twee belangrijkste waterlopen in het gebied zijn de Hollebeek (categorie
2, synoniem Bosbeek) die de grens tussen bosplaats Liedekerkebos en
Hertigembos vormt en de Kruisbeek (categorie 3, synoniem Bosbeek) die
door deze bosplaats loopt. De Kleine Hollebeek en nog een naamloze beek,
die door Hertigembos lopen, monden uiteindelijk ook uit in de Hollebeek. Uit
een bosbeheerplan uit 1981 bleek toen dat “Beide beken aan regelmatige
vervuiling onderhevig zijn nl. de Kruisbeek, door de bewoners van de
gelijknamige wijk en de Hollebeek door de loodpollutie van het bedrijf in het
Gravenbos (Vandenabeele, 1981).” Uit de gegevens van de Vlaamse Milieu
Maatschappij (site VMM) halen we volgende gegevens:
Figuur 10
Boven : Kruisbeek ten westen van bosplaats Liedekerkebos
Onder : Hollebeek ten oosten van bosplaats Liedekerkebos en het bosreservaat
Tabel 10 Waterkwaliteit van de Hollebeek en de Kruisbeek

Jaartal

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

4.60

2.47

2.98

2.16

2.21

WATERLOOP HOLLEBEEK
Meetpunt 523200 Essenehoek, Bosbaan, thv spoorweg
PIO

(5.93)

6.63

6.32

BBI

7

WATERLOOP KRUISBEEK
Meetpunt 523250 Kruisbeeldveld, E. Schelfhoutstraat
PIO

(6.31)

BBI

2
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De VMM gebruikt voor de beoordeling van de fysico-chemische waterkwaliteit da Prati-index voor
zuurstofverzadiging (PIO). Een belangrijke parameter voor de bespreking van de waterkwaliteit is immers de
opgeloste zuurstof. De aanwezigheid van een voldoende hoge concentratie aan opgeloste zuurstof is van
zeer groot belang voor het leven in het water en speelt een grote rol in zelfzuiverende processen van de
waterloop. Aan de hand van de Prati-index kan de kwaliteitsklasse bepaald worden. Deze index krijgt een
lage score bij lage zuurstofspanningen, maar ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring.
Een hogere index wijst op een slechtere kwaliteit.
Waarden tussen 4 en 8 duiden op de beoordeling ‘verontreinigd’ en waarden tussen 2 en 4 duiden op ‘matig
verontreinigd’. De waterkwaliteit van de Hollebeek is er dus op vooruitgegaan in de laatste 10 jaar, hoewel ze
nog steeds niet het label ‘aanvaardbaar’ krijgt. Van de Kruisbeek bestaat er maar 1 meting in het jaar 1999, die
de kwaliteit als ‘verontreinigd’ aanduidt.
Bij de beoordeling van de biologische waterkwaliteit wordt gebruikt gemaakt van de Belgische Biotische
Index (BBI), steunend op de aan- of afwezigheid van macro-invertebraten in het water. De BBI integreert
twee factoren: de aan- of afwezigheid van verontreinigingsgevoelige soortengroepen en de diversiteit (het
totaal aantal aangetroffen soortengroepen). De BBI geeft een geïntegreerd beeld van de chemische,
biotische en fysische karakteristieken van zowel de waterkolom, als de waterbodem, de oevers, etc. De
indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit).
Het water van de Hollebeek was volgens de BBI in 2002 van goede biologische waterkwaliteit, de Kruisbeek
daarentegen kent een zeer slechte biologische waterkwaliteit in 1999.
Poelen
Naast twee waterlopen kent het boscomplex nog andere waterpartijen (kaart 2.5). In de bosplaats Liedekerkebos
zijn namelijk 5 poelen aanwezig. De meest bekende poel is de meest zuidelijke poel op de grens van LB/03/b en
LB/03/c. Deze poel is ecologisch zeer waardevol (voorkomen van Waterviolier, de zeldzame kamsalamander zit
in deze poel). Deze poel is een voormalige bomenkrater ontstaan tijdens Wereldoorlog II.
Tabel 11 Poelen in bosplaats Liedekerkebos

Naam

Ligging

Poel 1

in het N van LB/03/c

0,123

Poel 2

In het Z van LB/02/e

0,032

Poel 3

meest noordelijk op grens tussen LB/3b en LB/03/c

0,059

Poel 4

meest zuidelijke op grens tussen LB/3b en LB/03/c

0,076

Poel 5

in LB/04/a

0,068

Totaal

Opp. (ha)

0,359
Figuur 11
Poelen in het Liedekerkebos
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BODEM EN GEOLOGIE
BODEM
Figuur 13 geeft de oppervlakteverdeling weer van de
voorkomende bodemtypes zowel voor het boscomplex en de
bosplaatsen. Daaruit kunnen we afleiden dat 95 % van het
boscomplex bestaat uit vochtige tot natte bodemtypes. Kaart
2.7 geeft de ruimtelijke spreiding weer van de bodemtypes.
Het kaartbeeld geeft een duidelijke bodemkundige overgang
weer tussen zandleembodems (iets lager gelegen in het
landschap) en de leembodems. Deze overgang oriënteert
zich volgens een fictieve lijn van zuidwest naar noordoost.
Bijlage 6 geeft alle bodemseries weer.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
BC

BR

LB

HB

Antropogeen

Droge zandleem

Vochtig zandleem

Nat zandleem

Droge leem

Vochtige leem

Natte leem

Droge klei

Figuur 12
Verdeling bodemtypes binnen het boscomplex met verdere opdeling per bosplaats.

Het Liedekerkebos wordt gedomineerd door vochtige zandleem. Te midden van het Liedekerkebos grenzend
aan het bosreservaat komt een natte zandleemlens voor (LB/03/a, b & c en LB/04/a).
Het zuidelijk deel van het bosreservaat heeft vochtige leembodems. Het noordelijk deel bestaat uit dezelfde
vochtige zandleembodems van bosplaats Liedekerkebos.
Textureel bestaat het Hertigembos ongeveer voor de helft uit Leem- en de andere helft uit zandleembodems. De
leembodems vinden we in het zuidelijk gedeelte en sluiten aan op deze van het bosreservaat. Ondermeer een
gedeelte van de recent aangekochte weide (HB/12/c ) en nog meer oostelijk (HB/15/a) hiervan wordt getypeerd
door natte leembodems. Noordelijk komen vochtige zandleembodems die soms lokaal overgaan in natte
zandleembodems.
De grens van bosplaatsen Liedekerkebos, het bosreservaat en hrt Hertigembos wordt gevormd door de
Hollebeek. Nabij de Hollebeek vinden we natte zandleembodems.
2.2.2.2

GEOLOGIE
Het gebied behoort tot het leem- en zandleemgebied van het Picardisch Brabants onderdistrict. Dat onderdistrict
maakt deel uit van een groter geheel, namelijk het Vlaams-Picardisch district dat op zijn beurt gesitueerd ligt in
de meer uitgestrekte Boreo-Atlantische sector.
Kaart 2.8 geeft de tertiaire geologie weer voor het Boscomplex en omgeving. Het zuidelijk deel van het
Hertigembos wordt bedekt door de formatie van Tielt. Deze komt verder nog voor langs de oostzijde en
noordzijde van het boscomplex. Centraal in het Liedekerkebos en een gedeelte van Hertigembos vinden we het
Lid van Aelbeke. Dit lid behoort net als het lid van Moen tot de Formatie van Kortrijk. Het lid van Moen vinden we
op de overgang tussen het lid van Aalbeke en de Formatie van Tielt (Bosreservaat en Hertigembos). Al deze
lagen behoren tot het Ieperiaan die tijdens het tertiair ongeveer 49-55 miljoen jaar geleden door de zee werden
afgezet. Tabel 12 geeft een overzicht van de verschillende tertiaire lagen.

49 – 55 miljoen jaar

Tabel 12 Tertaire geologie voor het boscomplex Liedekerkebos - Hertigembos
Overzicht tertaire geologie Boscomplex

Textuur

IEPERIAAN
Formatie van Tielt

Zand / leem

Formatie van Kortrijk
Lid van Aalbeke

Klei

Lid van Moen

Zandhoudende klei
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2.3 BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU
2 .3 .1

BESTANDSKAART
Op kaart 2.9 is de huidige en de oude bestandsindeling weergegeven. Bijlage 7 maakt de koppeling tussen de
voormalige bestandsnummering en de huidige. In de huidige bestandsindeling zijn zoals reeds eerder aangeven
drie bosplaatsen aanwezig :
 Liedekerkebos
 Hertigembos
 Bosreservaat Liedekerkebos
De drie bosplaatsen zijn opgedeeld in
percelen. De percelen zijn verder
opgedeeld
in
bestanden.
De
bestanden nu reeds aanwezig binnen
de percelen zijn allen domeinbos
(eigendom Vlaamse Gewest). Het
systeem is echter open. In alle
percelen start de bestandsnummering
Figuur 13
weer vanaf het begin. Wanneer in een
Hierarchische bestandsindeling
bepaald perceel nieuwe bossen
worden aangekocht, kunnen de bestanden worden toegevoegd aan de bestaande bestanden van het
desbetreffende perceel (en bosplaats). In onderstaande tabel staan per bosplaats de percelen en bestanden en
hun oppervlaktes. In LB zijn er 7 percelen en 19 bestanden, in HB zijn er 4 percelen en 11 bestanden en in BR
zijn er 7 percelen die overeenkomen met 7 bestanden. Figuur 14 geeft een schematische weergaven van de
hiërarchische indeling.
Tabel 13 Huidige bestandsindeling Liedekerkebos

Bosplaats
LIEDEKERKEBOS

Bestand

Opp. (ha)

1a

1,5710

2b
2f

Bestand

Opp. (ha)

12x

0,4119

0,6469

12a

1,3748

0,3656

12b

1,3376

2e

1,9719

12c

8,1620

2d

1,7794

12d

4,2415

2c

3,0941

13a

1,1197

2a

2,2714

14a

6,0444

3c

5,6170

14c

2,0519

3a

1,5174

14b

3,8091

3b

3,7179

15a

7,1997

4a

4,0885

16a

7,2407

5c

0,6250

1a

3,3949

5a

7,7291

2a

4,1396

5b

1,4718

3a

2,7210

6a

5,9583

4a

3,3648

7b

0,5455

5a

3,0051

7c

1,3503

6a

2,8972

7d

7,3927

7a

2,3252

7a

4,8306
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BESTANDSBESCHRIJVING EN DENDROMETRISCHE GEGEVENS
Nog tabellen invoegen op niveau bosplaats(oa inheems / exoot)

2.3.2.1

BESTANDSKENMERKEN
In onderstaande grafieken wordt per bosplaats de oppervlakteverdeling van de verschillende
bestandskenmerken op niveau van de boomlaag weergegeven. De gegevens worden ook weergegeven op
kaart:
 Kaart 2.10 : Bestandstype
 Kaart 2.11 : Leeftijd
 Kaart 2.12 : Sluitingsgraad
 Kaart 2.13 : Bedrijfsvorm
 Kaart 2.14 : Mengingsvorm
Bosplaats LB
Liedekerkebos telt in totaal 19 bestanden met een totale oppervlakte (GIS-berekening) van 56,5444 ha. Alle
bestanden zijn bebost, behalve bestand 5c, de speelweide (0,6250 ha). Dit is telkens de 1% oppervlakte ‘NVT,
niet van toepassing’. Bij de leeftijdsklasse werd voor bestand 1a enkel ‘gelijkjarig’ opgegeven, maar werd geen
leeftijdsklasse bepaald, deze oppervlakte werd dus onder de 4% ‘niet bepaald’ ondergebracht.
Bestandstype LB (%)

3%

Leeftijdsklasse LB (%)
1%

4%

Sluitingsgraad LB (%)
4%

1%

2%

20%
13%

4%

58%
1%

92%
1-20
LH

N+L

NH

NVT

81-100

Bedrijfsvorm LB (%)
1%

1%

21-40
Ongelijkjarig

97%

41-60
> 2/3

Niet bepaald

< 1/3

NVT

Mengingsvorm LB (%)
1%

26%

49%
24%

98%

Hakhout

Hooghout

NVT

Groepsgewijs

Homogeen

Stamsgewijs

NVT

Figuur 14
Bestandskenmerken Bosplaats Liedekerkebos

Bosplaats HB
Hertigembos telt in totaal 11 bestanden waarvan 2 volwassen bestanden (13a en 15a, in totaal 8,3194 ha) en 6
bestanden met jonge aanplantingen (bestanden 12a, 12b, 12x, 14a, 14c en 16a, in totaal 18,4612 ha). Hoewel
bestand 12x (0,4119 ha) in Bosdat nog staat aangegeven als een onbebost perceel, werd het intussen bebost
en zijn de bestandsparameters aangepast aan de beboste situatie. Bestanden 12c en 12d (in totaal 12,4035 ha)
zijn weilanden waarvan ongeveer 50 % van de oppervlakte bebost zal worden.
In de bestanden 14a en 14c werd reeds 8,5 ha bebost van 1996 tot 1998. Daarnaast heeft het IBW twee
proefaanplantingen van Zomereik en Es, samen 1,3 ha, voor haar rekening genomen. Bestand 14b wordt
begraasd door twee fjordenpaarden en behoort dus tot de open ruimte. Door dit bestand loopt ook een beek,
waardoor het reliëf nogal varieert.
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Figuur 15
Bestand HB/14/b betreft een open ruimte die begraasd wordt door fjorden

Doorheen de drie bestanden werd een wandellus aangelegd, waarbij langs de paden een struikengordel met
inheemse soorten werd geplant.
Bestandstype HB (%)

Leeftijdsklasse HB (%)

Sluitingsgraad HB (%)

19%

29%

36%

37%
43%

62%

9%

3%

38%

LH

pOp

NVT

1-20

Bedrijfsvorm HB (%)

24%

NVT

> 2/3

Ongelijkjarig

1/3 tot 2/3

< 1/3

NVT

Mengingsvorm HB (%)
18%

26%
44%

38%

17%
38%

19%

Hooghout

NVT

Te Bepalen

Groepsgewijs

Homogeen

Stamsgewijs

NVT

Figuur 16
Bestandskenmerken Hertigembos
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Bosplaats BR
In het bosreservaat werden geen bijkomende bestandsbeschrijvingen opgemaakt. Aangezien er in het grootste gedeelte geen
beheerwerken meer werden uitgevoerd sinds de jaren ’40, kan
ervan uitgegaan worden dat de gegevens uit het beheerplan van
1981 nog steeds geldig zijn mits extrapolatie. Een
terreinwandeling (29/04/2005) leert dat dit inderdaad het geval is.
Zo kunnen we voor de sluitingsgraad stellen dat de 19 ha
onbehandeld gemengd hakhout een bedekkingsgraad van meer
dan 2/3 hebben, terwijl de 4% ‘verdrongen heide’ nu herschapen
is tot verbost perceel met sluitingsgraad die ook al neigt naar 2/3
Figuur 17
bedekking. Hieruit valt ook af te leiden dat er twee gelijkjarige
Afgezette hakhoutstoven hebben zich
kunnen ontwikkelen over een tijdspanne
groepen zijn: 19 % van de oppervlakte is 50 à 60 jaar oud en 4%
van meer dan 50 jaar
is 30 à 35 jaar oud. De bestaande afgezette hakhoutstoven van
loofhout hebben zich verder kunnen ontwikkelen over een
tijdsspanne van meer dan 50 jaar, terwijl daar tussenin vooral berk kon verjongen en ook de ontwikkeling van
een struiklaag van vooral Spork, Vlier, soms Lijsterbes, meidoorn en wilg mogelijk was. Alle percelen kunnen nu
aanzien worden als hooghout. Uit de soortensamenstelling leiden we af dat alles loofhout is.
Zoals vermeld onder 2.3.3 loopt er een kleinschalig heideherstelproject over een oppervlakte van 1.000m². Deze
oppervlakte is dus te beschouwen als ‘open ruimte’. Meer info over het heideherstelproject wordt weergegeven
bij deel 2.3.3 (bespreking Flora).
2.3.2.2

BOOMSOORTENSAMENSTELLING
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van dendrometrische metingen verricht in LB, HB en BR. De drie
bosplaatsen verschillen aanzienlijk qua inventarisatiefrequentie en –methode.
De bosplaatsen LB en HB werden geïnventariseerd volgens de huidige gangbare methode (opgesteld door Bos
en Groen, Aminal) in de loop van 1999 en 2004. In bijna alle beboste bestanden werden representatieve
proefcirkels gelegd, enkel zeer jonge aanplanten werden niet opgemeten. De dreven werden apart opgemeten
en verwerkt.
In 1985 werd het BR (voormalig RTT-domein) door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer uitgekozen als
studieterrein voor methodologisch en bosecologisch onderzoek in het kader van een doctoraatsstudie door ir.
Bart De Cuyper. Hiertoe werden in 1985 66 cirkelvormige plots (straal = 15 m) uitgezet in een raster van ± 40 ×
50 m in de percelen 2a, 3, 4, 5a en 6 (Figuur 19). Dit net werd in 1992 uitgebreid met nog eens 46 analoge
cirkelvormige plots in de percelen 1, 2b, 5b en 7. Daarnaast werden 2 bandtransecten met een breedte van 10 m
en een lengte van respectievelijk 345 m (perceel 2a en 2b; transect 1) en 195 m (perceel 1 en 7; transect 2)
uitgezet (Van Den Meerschaut et al, 1997). In 1996 werden de proefvlakken uit 1985 opnieuw opgemeten. In
onderstaande besprekingen zullen enkel de dendrometrische gegevens van de proefcirkels bemonsterd in 1996
aan bod komen. De studie toonde aan dat de transecten niet representatief bleken voor de percelen die ze
doorkruisten. Ze gaven echter wel een eerste indicatie (Van Den Meerschaut et al, 1997).
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Figuur 18
Inrichting van het RTT-domein met een raster van cirkelplots en transecten (Van den Meerschaut et al, 1997)

BOSPLAATS LIEDEKERKEBOS
In totaal werden er 58 dendrometrische proefvlakken gelegd in Liedekerkebos, verdeeld over alle beboste
bestanden. In bestand 5c werd geen proefvlak gelegd omdat dit een permanente open plek is. Onderstaande
inventarisatiegegevens geven dus enkel een beeld van de bemonsterde bestanden. Het stamtal, grondvlak en
volume per ha wordt adhv het Bosdatprogramma berekend over de totale oppervlakte, dwz de oppervlakte van
alle bestanden die ingevoerd zijn onder deze bosplaats. In het geval van Liedekerkebos zijn alle bestanden, ook
diegene die niet bebost zijn ingegeven en tellen dus mee voor de totale oppervlakte, die 56,5444 ha bedraagt.
De dreven werden ook opgemeten, maar de oppervlakte werd telkens herleid naar 0,001 zodat de afwijking per
ha te verwaarlozen is. Kaart 2.15 geeft de opnamepunten weer.
Tabel 14 Opnamepunten binnen het Liedekerkebos

OPN-PT

Volgnr

OPN-PT

Volgnr

OPN-PT

Volgnr

OPN-PT

Volgnr

1a1

1

3b1

16

5a2

31

7a1

46

1a2

2

3b2

17

5a3

32

7a2

47

2a1

3

3b3

18

5a4

33

7a3

48

2a2

4

3b4

19

5a5

34

7a4

49

2b1

5

3c1

20

5a6

35

7a5

50

2c1

6

3c2

21

5a7

36

7b1

51

2c2

7

3c3

22

5a8

37

7c1

52

2c3

8

3c4

23

5b1

38

7d1

53

2d1

9

3c5

24

5b2

39

7d2

54

2d2

10

3c6

25

6a1

40

7d3

55

2e1

11

4a1

26

6a2

41

7d4

56

2e2

12

4a2

27

6a3

42

7d5

57

2f1

13

4a3

28

6a4

43

7d6

58

3a1

14

4a4

29

6a5

44

3a2

15

5a1

30

6a6

45
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ZAAILINGEN
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 m. In onderstaande tabel is per
boomsoort het gemiddeld aantal zaailingen per hectare per hoogteklasse weergegeven. Het gemiddeld aantal
zaailingen over het ganse bos bedraagt 1170 per hectare, maar men mag hieruit echter niet afleiden dat
natuurlijke verjonging van de gewenste boomsoorten overal mogelijk is.
Tabel 15 Zaailingen binnen het Liedekerkebos

Gemiddelde hoogte (cm)

Boomsoort

150-199

Hazelaar

Stamtal (/ha)
136

Gewone vlier
100-149

27

Hazelaar

179

Gewone vlier

50-99

0-49

98

Zomerlinde

35

Gewone esdoorn

11

Hazelaar

68

Spaanse aak

21

Gewone esdoorn

11

Gewone vlier

218

Gewone es

113

Gewone esdoorn

83

Zomereik

66

Hazelaar

31

Tamme kastanje

22

Zwarte els

21

Hulst

17

Ratelpopulier

10

Totaal

1170

STRUIKLAAG
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 m en een omtrek kleiner dan 20 cm.
In onderstaande tabel is per boomsoort het gemiddeld aantal struiken per ha weergegeven. Het gemiddeld
aantal struiken per hectare voor het ganse bos bedraagt 1067.
Tabel 16 Striksoorten binnen het Liedekerkebos

Gemiddelde hoogte (cm)

Boomsoort

600-800

Hazelaar

Stamtal levend (/ha)

Stamtal dood (/ha)

193

35

Gewone esdoorn

32

3

Berk

21

0

Amerikaanse eik

8

3

Lijsterbes

6

0

Zoete kers

3

0

Zomereik

3

0

Gewone es

0

3
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Tabel 16 : vervolg

Gemiddelde hoogte (cm)

Boomsoort

Stamtal levend

Stamtal dood (/ha)

(/ha)
400-600

200-400

Hazelaar

320

27

Gewone vlier

28

3

Haagbeuk

26

6

Vuilboom

37

21

Gewone es

20

0

Gewone esdoorn

11

0

Lijsterbes

7

0

Zomereik

3

3

Larix

2

2

Gewone es

2

0

Hazelaar

198

34

Gewone vlier

41

0

Lijsterbes

38

0

Tamme kastanje

24

0

Vuilboom

24

0

Zomereik

7

0

Berk

6

0

Gewone esdoorn

4

3

Haagbeuk

3

0

1067

141

Totaal

BOOMLAAG
De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. Zowel op basis van grondvlak als
op basis van volume zijn Zomereik en Populier de meest voorkomende soorten. De overige boomsoorten maken
elk minder dan 10% van de boomlaag uit op basis van grondvlak en volume. Op basis van stamtal kunnen we
stellen dat Zwarte els en Gewone es ook een belangrijke plaats innemen, vooral door het voorkomen in de
lagere diameterklassen.
Op niveau van het bosdomein nemen de inheemse boomsoorten 64% en de exoten 36% van het gemiddeld
bestandsgrondvlak in, op basis van volume is dit respectievelijk 36% en 39%.
In onderstaande tabellen zijn per boomsoort het aantal, het grondvlak en het volume per hectare weergegeven.
In de tweede tabel staan enkel de exoten vermeld.
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Tabel 17 Boomsorten in het Liedekerkebos volgens aantal, grondvlak en volume

Boomsoort

Stamtal /ha

Grondvlak (m²/ha)

Volume (m³/ha)

Zomereik

126

6,29

72,25

Populier

21

2,79

34,15

148

2,35

16,55

38

1,91

20,95

Zwarte els
Fijnspar
Gewone es

122

1,91

15,44

Tamme kastanje

44

1,63

15,05

Amerikaanse eik

11

1,42

16,44

Berk

48

1,13

9,95

Gewone esdoorn

82

1,09

8,78

6

1,05

13,68

Wintereik
Japanse larix

27

0,69

5,50

Ratelpopulier

25

0,52

3,74

Zoete kers

45

0,43

2,57

Beuk

14

0,31

3,36

Winterlinde

18

0,31

1,80

Boswilg

4

0,26

1,96

22

0,20

1,09

Grauwe abeel

2

0,19

1,62

Robinia

1

0,16

1,54

Wilg

3

0,15

1,29

Hazelaar

25

0,13

0,34

Haagbeuk

17

0,12

0,63

Europese larix

0

0,07

0,91

Schietwilg

0

0,06

0,54

Zomerlinde

2

0,03

0,17

Vuilboom

6

0,03

0,06

Lijsterbes

Eenstijlige meidoorn

4

0,02

0,04

Gewone vlier

2

0,01

0,05

Witte els

1

0,01

0,04

Spaanse aak

1

0,00

0,02

864

25,28

250,51

Totaal
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Tabel 18 Exoten binnen het Liedekerkebos

Boomsoort

Stamtal /ha

Grondvlak (m²/ha)

Volume (m³/ha)

Populier

21

2,79

34,15

Fijnspar

38

1,91

20,95

Tamme kastanje

44

1,63

15,05

Amerikaanse eik

11

1,42

16,44

Japanse larix

27

0,69

5,50

Ratelpopulier

25

0,52

3,74

Robinia

1

0,16

1,54

Europese larix

0

0,07

0,91

168

9,19

98,28

19

36

39

Subtotaal
% van Totaal

GRAFIEKEN BOOMSOORTENSAMENSTELLING LIEDEKERKEBOS
Boomsoortensamenstelling naar stamtal

Boomsoortensamenstelling naar grondvlak

Tamme
kastanje
5%

Berk
6%

Amerikaanse
eik
1%

Gewone es
14%
Fijnspar
4%

Gewone
esdoorn
9%
Lork
3%

Overig
41%

Zwarte els
18%
Populier
2%
Inlandse eik
15%

Tamme
kastanje
6%

Gewone es
8%
Fijnspar
8%

Berk
4%
Gewone
esdoorn
4%

Amerikaanse
eik
6%

Zwarte els
9%

Lork
3%

Ratelpopulier
3%
inheems LH
20%
Uitheems LH
<1%
<1%

Boomsoortensamenstelling naar volume

Overig
23%

Ratelpopulier
2%

Populier
11%

Fijnspar
8%

Tamme
Gewone es kastanje
6%
6%

Berk
4%

Zwarte els
7%

Amerikaanse
eik
7%

Populier
14%

Overig
18%

Lork
3%

inheems LH
<2%
9%
Uitheems LH
<1%
1%

Inlandse eik
29%

Gewone
esdoorn
4%

Ratelpopulier
1%
inheems LH
6%
Uitheems LH
<1%
1%

Inlandse eik
33%

Figuur 19
Boomsoortenverdeling Liedekerkebos volgens stamtal, grondvlak en volume

Exotengegevens naar grondvlak

Amerikaanse
eik
6%
Tamme
kastanje
6%

Exotengegevens naar volume

Lork
3%

Amerikaanse
eik
7%
Tamme
kastanje
6%

Robinia
1%

Fijnspar
8%
Populier
11%

Lork
3%

Robinia
1%

Fijnspar
8%

Inheems LH
65%

Populier
14%

Inheems LH
61%

Figuur 20
Verdeling exoten
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HOOFDBOOMSOORTEN EN LEEFTIJDEN
Tabel 19 Hoofdboomsoorten en leeftijdsklasse per bestand

Bestand

Hoofdboomsoort

Leeftijdklasse

01a

Gewone es/Zoete kers

02a

Ratelpopulier/Gewone es

Niet bepaald
1-20

02b

Zomereik/Amerikaanse eik

81-100

02c

Populier/Zomereik/Beuk

02d

Tamme kastanje

Ongelijkjarig
41-60

02e

Fijnspar

21-40

02f

Berk

Ongelijkjarig

03a

Zomereik

Ongelijkjarig

03b

Populier

21-40

03c

Zomereik

Ongelijkjarig

04a

Gewone esdoorn

Ongelijkjarig

05a

Zomereik

1-20

05b

Japanse larix

21-40

05c

Speelweide

06a

Amerikaanse eik/Zomereik/Wintereik

Ongelijkjarig

07a

Zomereik/Populier

Ongelijkjarig

07b

Fijnspar

41-60

07c

Populier/Zomereik

1-20

07d

Zwarte els/Berk

Ongelijkjarig

DREVEN100

Populier

Niet bepaald

DREVEN101

Populier

Niet bepaald

DREVEN102

Populier

Niet bepaald

DREVEN103

Populier

Niet bepaald

DREVEN104

Populier

Niet bepaald

DREVEN105

Populier

Niet bepaald

DREVEN106

Populier

Niet bepaald

DREVEN107

Beuk/Zomereik

Niet bepaald

DREVEN108

Populier

Niet bepaald
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BOSPLAATS HERTIGEMBOS
In HB zijn er 9 bestanden in het domeinbos, waarvan er 2 niet bebost zijn (12x en 14b). Onderstaande gegevens
zijn gebaseerd op de metingen in de overige bestanden. De oppervlakte van de bestanden 12x en 14 b werd wel
in rekening gebracht. 12x is 0,4119 ha groot en 14b is 3,8091 ha groot.
Kaart 2.15 geeft de opnamepunten weer.
Tabel 20 Opnamepunten binnen het Hertigembos

OPN-PT

Volgnr

OPN-PT

Volgnr

OPN-PT

Volgnr

OPN-PT

Volgnr

13a1

1

14a2

14a1

2

14c1

4

14c3

7

16a1

10

5

15a1

8

16a2

11

14a1

3

14c2

6

15a2

9

ZAAILINGEN
Tabel 21 Zaailingen binnen het Hertigembos

Gemiddelde hoogte (cm)

Boomsoort

150-199

Zomereik

0-49

Vogelkers (Europese)

Stamtal (/ha)
74
1498

Zomereik

346

Totaal

1918

STRUIKLAAG
Tabel 22 Struiksoorten binnen het Hertigembos

Gemiddelde hoogte (cm)

Boomsoort

600-800

Populier

1316

Boswilg

Stamtal dood (/ha)
93

111

0

Geoorde wilg

37

0

Zwarte els

37

0

Vogelkers (Europese)

17

12

6

0

Zwarte els

556

56

Gewone es

278

0

Wintereik

125

0

Tamme kastanje
400-600

Stamtal levend (/ha)

Boswilg

56

0

Hazelaar

49

0

Grauwe wilg

37

0

Vogelkers (Europese)

28

0

Spaanse aak

16

0

Gewone vlier

14

0

Zoete kers

11

0
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Tabel 22 : Struiksoorten binnen het Hertigembos
Gemiddelde hoogte (cm)

Boomsoort

400-600

Wegedoorn

7

0

Gewone es

4

0

Meidoorn

148

0

Zomereik

111

0

Vuilboom

56

0

Schietwilg

18

0

3037

160

200-400

Stamtal levend (/ha)

Totaal

Stamtal dood (/ha)

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van de proefvlakgegevens. Een belangrijk detail vormen de
struikengordels die in perceel 14 langsheen de paden op splitsingen werden aangelegd. Soorten die werden
aangeplant, zijn: Haagbeuk, Veldesdoorn, meidoorn, Gele kornoelje, Rode kornoelje, Hazelaar, Kardinaalsmuts,
Klimop, Boskers, Europese vogelkers, Sleedoorn, Wegedoorn, Hondsroos, Egelantier, Schietwilg, Gewone vlier,
Bergvlier, Gewone lijsterbes en Gelderse roos en enkele hoogstammen Wilde appel.
BOOMLAAG
Tabel 23 Boomsoorten van het Hertigembos
Boomsoort
Gewone es

Stamtal /ha

Grondvlak (m²/ha)

Volume (m³/ha)

310

1,67

4,84

3

0,74

8,55

102

0,65

0,93

Schietwilg

36

0,58

3,15

Wintereik

109

0,54

1,28

Zwarte els

44

0,37

1,64

Ratelpopulier

27

0,23

0,62

Zoete kers

37

0,22

0,68

Zomereik
Populier

Amerikaanse vogelkers

17

0,16

0,52

Spaanse aak

23

0,13

0,30

Haagbeuk

16

0,10

0,26

Boswilg

19

0,09

0,21

Winterlinde

8

0,04

0,05

Tamme kastanje

1

0,01

0,05

Wilde lijsterbes

1

0,01

0,01

754

5,55

23,10

Totaal
Tabel 24 Exoten in het Hertigembos
Boomsoort

Stamtal /ha

Grondvlak (m²/ha)

Volume (m³/ha)

Populier

102

0,65

0,93

Amerikaanse vogelkers

17

0,16

0,52

Tamme kastanje

1

0,01

0,05

Subtotaal

121

0,82

1,50

% van Totaal

16

15

6
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GRAFIEKEN BOOMSOORTENSAMENSTELLING HERTIGEMBOS
Boomsoortensamenstelling naar stamtal
(in volgorde van belangrijkheid)

Populier
14%
Wintereik
14%

Boomsoortensamenstelling naar grondvlak
(in volgorde van belangrijkheid)

Zoete kers
5%

Overig
20%

Schietwilg
7%

Zwarte els
7%

Ratelpopulier
4%

Overig
33%

Spaanse aak
3%

Haagbeuk
2%

Wilg
14%

Wintereik
10%

Zomereik
13%

Amerikaanse
vogelkers
2%
Gewone es
41%

Wilg
12%

Populier
12%

Zwarte els
6%

Boomsoortensamenstelling naar volume
(in volgorde van belangrijkheid)

Zwarte e
7%

Gewone es
21%

Ratelpopulier
4%

Ove
21

Zoete kers
4%
Gewone es
30%

Amerikaanse
vogelkers
3%

Zomereik
36%

Overige
5%

Overige <2%
2%

Figuur 21
Boomsoortenverdeling Hertigembos volgens stamtal, grondvlak en volume

HOOFDBOOMSOORTEN EN LEEFTIJDEN
Tabel 25 Hoofdboomsoorten en Leeftijden Hertigembos

Bestand

Hoofdboomsoort

12a

Gemengd LH

1-20

12b

Gemengd LH

1-20

12x

Gemengd LH

1-20

13a

Zomereik

14a

Gewone es/Wintereik

14b

Open

14c

Schietwilg/Gewone es/Zoete kers

1-20

15a

Populier

1-20

16a

Gemengd LH

1-20
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BOSPLAATS BOSRESERVAAT LIEDEKERKEBOS
In het bosreservaat werden zoals eerder vermeld niet dezelfde methode voor inventarisatie gebruikt als in LB en
HB. Bovendien werd voor de steekproefcirkels van bij de aanvang een onderscheid gemaakt tussen de 66
cirkelplots in de percelen 2a, 3, 4, 5a en 6 en de 46 cirkelplots in de percelen 1, 2b, 5b en 7 om de eenvoudige
reden dat de tijdstippen van de eerste inventaris, door ir. Bart De Cuyper, met zes jaar verschillen (zie figuur 19).
Voor de eerstgenoemde plots was dat in het najaar van 1986 en voor de laatstgenoemde plots in het najaar van
1992. Door deze temporele scheiding konden beide datasets dus onmogelijk gecombineerd worden. Voor de
tweede inventaris, exact tien jaar later dan de eerste (1986-1996) werden at random 31 van de 66 aanwezige
steekproefcirkels weerhouden uit de percelen 2a, 3, 4, 5a en 6. Het is dus uitsluitend op basis van deze
cirkelplots dat de bosdynamiek in de periode 1986-1996 werd nagegaan. In dit rapport komen enkel de relevante
gegevens uit 1996 aan bod, de vergelijking 1986-1996 wordt uitvoerig besproken in de Methodologische studie.
De steekproefcirkels uit de percelen 1, 2b, 5b en 7 werden pas in 1992 voor het eerst geïnventariseerd. Het
werd dan ook niet zinvol geacht reeds een tweede inventaris uit te voeren in 1996. De
boomsoortensamenstelling van deze percelen in 1992 wordt apart behandeld.
Voor de kwantitatieve beschrijving van de houtige vegetatie van dit bosecosysteem wordt gebruik gemaakt van
twee belangrijke bosbouwkundige parameters : stamtal en grondvlak. Dit zijn ook de enige parameters die
konden gebruikt worden, rekening houdende met de gegevens die destijds verzameld werden. Houtvolume
wordt in deze studie niet aangewend daar deze parameter afhankelijk is van de gekozen cuberingstarieven en
daardoor teveel onderhevig is aan fouten.
Data van zaailingen en struiklaag werden niet apart opgenomen, waardoor gemiddeldes zoals stamtal en
grondvlak per ha hoger zullen liggen dan moesten enkel de bomen (omtrek > 20 cm) opgemeten zijn.

STAMTAL- EN DIAMETERVERDELING
Het gemiddeld stamtal per ha bedroeg in 1996 1124 bomen/ha (Tabel 26 en Figuur 23). De meeste bomen
bevinden zich in diameterklasse 10 cm (5-15 cm). Dikke bomen met een dbh > 40 cm zijn zeldzaam in dit nog
jonge bos. Slechts een handvol inlandse en Amerikaanse eiken bereiken reeds dergelijke proporties.
Tabel 26 Het gemiddeld stamtal per boomsoort en voor alle boomsoorten in 1996

Boomsoort

Stamtal per ha

Boomsoort

Stamtal per ha

berk

658

Es

1

inlandse eik

163

Sporkehout

79

Amerikaanse eik

52

Lijsterbes

25

wilg

21

Hazelaar

33

Zwarte els

13

Amerikaanse vogelkers

9

Grauwe els

3

meidoorn

6

Tamme kastanje

39

Vlier

7

Trilpopulier

14

Laurierkers

1

Totaal

1124

Wat niet tot uiting komt in deze cijfers, maar in situ duidelijk zichtbaar
is, is de enorme toename van gevestigde verjonging met dbh < 2 cm
van Amerikaanse vogelkers.
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Hazelaar
3%
Lijsterbes andere
2%
Sporkehout 2%
Zw. els 7%
1%
T. kastanje
3%
wilg
Trilpopulier 2%
1%
Am. eik
5%

berk
59%

inl. eik
15%

1996
Figuur 22
Boomsoortensamenstelling naar
stamtal in 1996
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Uit figuur 23 blijkt dat berk en inlandse eik naar stamtal domineren. Hun aandeel in het totale stamtal nam zelfs
toe, samen met dat van Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Lijsterbes en Hazelaar.

GRONDVLAK
Tabel 27 Het gemiddeld grondvlak per boomsoort en voor alle boomsoorten in 1996

Boomsoort

Grondvlak (m²/ha)

Boomsoort

Grondvlak
(m²/ha)

berk

15,20

Es

0,08

inlandse eik

5,36

Sporkehout

0,14

Amerikaanse eik

4,09

Lijsterbes

0,26

wilg

0,45

Hazelaar

0,18

Zwarte els

0,17

Amerikaanse vogelkers

0,14

T. kastanjeandere
4%
w ilg5%
Trilpopulier 2%
1%
Am. eik
15%
berk
54%

Grauwe els

0,03

meidoorn

0,03

Tamme kastanje

1,49

Vlier

0,01

Trilpopulier

0,41

Hazelaar

0,18

Es

0,08

Amerikaanse vogelkers

0,14

Sporkehout

0,14

meidoorn

0,03

Figuur 23

0,01

Boomsoortensamenstelling naar
grondvlak in 1996

Lijsterbes

0,26

Vlier

Totaal

28,06

inlandse eik
19%

1996

Ook voor wat betreft het gemiddeld grondvlak blijven berk en inlandse eik domineren (figuur 24). Alleen
Trilpopulier en wilg behouden nog een aandeel van ≥ 1%. Zwarte els, Sporkehout en Lijsterbes bereiken dit
niveau niet.

BESLUIT
Hieronder worden de conclusies van de vergelijkingsstudie (Van Den Meersschaut et al, 1997) tussen 1986 en
1996 weergegeven. Het volledige rapport van Van Den Meersschaut et al is terug te vinden in bijlage 8.
De monitoring van de spontane ontwikkeling, die zich gedurende de laatste tien jaar heeft kunnen voordoen, in
de percelen 2a, 3, 4, 5a en 6 van het RTT-domein hebben geleid tot volgende conclusies (zie ook figuur 19) :









Het gemiddeld stamtal is met 33,6% of 687 bomen per ha afgenomen.
Het gemiddeld grondvlak is daarentegen met 20,9% of 4,9 m²/ha gestegen.
Berk en inlandse eik blijven dominant naar stamtal en grondvlak. Berk neemt daarbij procentueel meer
dan de helft van het aandeel in. Het zijn tevens de enige twee boomsoorten die in alle cirkelplots
teruggevonden worden.
Het grondvlak van Amerikaanse eik en Tamme kastanje is verdubbeld. Hun stamtal en verspreiding
blijven relatief ongewijzigd.
Trilpopulier, wilg, Zwarte en Grauwe els gaan er in het algemeen op achteruit. Hun stamtal en
grondvlak zijn drastisch afgenomen. Voor Grauwe els kon dit voor de parameter stamtal echter niet
statistisch gefundeerd worden. Ook hun verspreidingsareaal krimpt in.
Het stamtal en het grondvlak van Sporkehout is spectaculair teruggelopen. Ook haar verspreiding is
lichtjes gedaald.
Lijsterbes komt meer verspreid voor.
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De verspreiding van Amerikaanse vogelkers is verdubbeld. Niettegenstaande het grondvlak van de
soort niet spectaculair toenam, doet er zich opvallende stamtaltoename voor in de kleinste
diameterklasse. Indien ook de kleinere gevestigde verjonging zou worden opgenomen zou dit nog
duidelijker zijn.
Het stamtal van Vlier is verzevenvoudigd terwijl de soort in acht keer meer cirkelplots voorkomt. Toch
blijft haar aanwezigheid nog eerder beperkt.

Figuur 25

Figuur 24

Het stamtal van Amerikaanse eik neemt
niet toe, de bomen worden alleen zwaarder

De verspreidinng van Amerikaanse vogelkers
is verdubbeld

Op basis van deze vaststellingen kunnen op middellange termijn een aantal prognoses gemaakt worden :









Berk en inlandse eik zullen de eerste tientallen jaren het bosbeeld blijven bepalen. Verwacht wordt dat
het aandeel aan berk, als pionierboomsoort, verder zal inkrimpen naarmate het bosecosysteem ouder
wordt.
De aanwezige individuen van tolerantere boomsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers en Tamme
kastanje, zullen vooral naar grondvlak een groter aandeel innemen. Tot nog toe blijft een grootschalige
natuurlijke verjonging van deze soorten uit. Op langere termijn kan dit zich nog wijzigen.
Trilpopulier, wilg, Zwarte en Grauwe els zullen verder aan belang inboeten.
In de neven- en onderetage zal ook het aandeel aan Sporkehout verder teruglopen.
Vlier, maar vooral ook Amerikaanse vogelkers en Lijsterbes, breiden stelselmatig uit. Rekening
houdende met de locale massale verjonging van Amerikaanse vogelkers, kan bijna met zekerheid
aangenomen worden dat deze soort een belangrijk aandeel van de neven- en onderetage zal gaan
innemen. Ook Lijsterbes verjongt zich blijkbaar prima. Beide gevolgtrekkingen zijn gebaseerd op louter
veldwaarnemingen, die slechts deels konden gestaafd worden door de behandelde datasets.
Beuk en Haagbeuk blijven tot nog toe afwezig in het bosecosysteem. Beide soorten beperken zich tot
een paar individuen langs de Hollebeek. Op langere termijn kan hun aandeel stijgen.
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BOOMSOORTENSAMENSTELLING VAN DE PERCELEN 1,2B, 5B EN 7
Het gemiddeld stamtal voor de percelen 1, 2b, 5b en 7 bedraagt
1294 bomen per ha. In figuur 27 wordt duidelijk dat, net zoals in
de percelen 2a, 3, 4, 5a en 6, de boomsoortensamenstelling naar
stamtal in de neven- en onderetage wordt gedomineerd door
Sporkehout. Deze soort neemt zelfs het grootste aandeel van het
globale stamtal in. Ook Hazelaar en Vlier eisen een belangrijk
aandeel op in deze etage. In de bovenetage zijn dan opnieuw
berk en inlandse eik dominant. Opmerkelijk is dat het gemiddeld
stamtal ook verdeeld is over een groter aantal boomsoorten. Dit
wijst erop dat deze percelen rijker en gevarieerder zijn. Dit komt
deels door de aanwezigheid van de Hollebeek en het
geaccidenteerder terrein met zijn vochtiger valleitjes en

meidoorn
Valse acacia 3% andere
2%
2%
T. kastanje
4%

berk
16%

inlandse eik
10%
Sporkehout
29%
Am. eik
4%
Zw . els
2%
Gr. els
6%
w ilg
4% Es
2%

Lijsterbes
Am. vogelkers 3%

Hazelaar
8%

Vlier
4%

1%

depresssies. Bovendien is perceel 7 het meest recent
Figuur 26
ontwikkelde heideterrein, dat waarschijnlijk aan een plagbeheer
Boomsoortensamenstelling naar stamtal van de
werd onderworpen. Valse acacia is geconcentreerd aanwezig aan
percelen 1, 2b, 5b en 7 in 1992.
de grens van perceel 1. In tegenstelling tot de andere percelen
komt Grauwe els hier drie keer meer voor dan Zwarte els. Amerikaanse eik en Tamme kastanje zijn daarentegen
over het integrale RTT-domein naar stamtal gelijk vertegenwoordigd. Het aandeel van Trilpopulier in het globale
stamtal blijft onder de 1%.
Het gemiddeld grondvlak voor deze percelen bedraagt 32,8
m²/ha. Het ligt ongeveer 5 m² hoger dan dat voor de percelen 2a,
3, 4, 5a en 6 in 1996. De boomsoortensamenstelling naar
grondvlak ziet er heel anders uit dan die naar stamtal (figuur 28).
Berk, Amerikaanse en inlandse eik domineren het gemiddeld
grondvlak. De laatste twee zijn over het integrale RTT-domein
naar grondvlak gelijk vertegenwoordigd. Hun aandelen zijn
vergelijkbaar met de andere percelen. Vochtminnende soorten
als wilg en Es nemen een belangrijk aandeel in. Ook naar
grondvlak neemt Grauwe els een belangrijker aandeel in dan
Zwarte els. Het gemiddeld grondvlak is ook hier verdeeld over
een groter aantal boomsoorten in vergelijking met de andere
percelen. De neven- en onderetage worden in dit geval niet
gedomineerd door één boomsoort. Meidoorn neemt 3% in, terwijl
deze soort naar stamtal de 1% niet overschrijdt. Hetzelfde geldt
voor Trilpopulier.

meidoorn
Valse acacia 3% andere
2%
2%
T. kastanje
4%

berk
16%

inlandse eik
10%
Sporkehout
29%
Am. eik
4%
Zw . els
2%
Gr. els
6%
w ilg
4% Es
2%

Lijsterbes
Am. vogelkers 3%

Hazelaar
8%

Vlier
4%

1%

Figuur 27
Boomsoortensamenstelling naar grondvlak van de
percelen 1, 2b, 5b en 7 in 1992.

In deze percelen werden bovendien ook nog Gewone esdoorn, Haagbeuk, Rode kornoelje, Beuk, appel, Zoete
kers en Gelderse roos aangetroffen.
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HOOFDBOOMSOORTEN EN LEEFTIJDEN
De toekenning van hoofdboomsoorten in het BR gebeurde niet op basis van dendrometrische gegevens (zoals
voor LB en HB), maar op basis van notities tijdens terreinwandelingen (mei 2005).
Tabel 28 Hoofdboomsoorten en leeftijden bosreservaat

Bestand

Hoofdboomsoort

1a

2.3.2.3

Leeftijdklasse

Gemengd LH (zE, aE, tKa, Be)

40-60

2a

aE

40-60

3a

Be met zE en aE

40-60

4a

aE, Be en zE

40-60

5a

Gemengd LH (zE, aE, tKa, Be)

40-60

6a

Be met zE en aE

40-60

7a

Be en aE

20-40

DENDROMETRISCHE GEGEVENS
Om de gemiddelde dendrometrische gegevens (stamtal, grondvlak en volume) op niveau van het bos te
berekenen, werden enkel de bestanden waar metingen verricht werden, opgenomen in de totale oppervlakte.
Het algemeen gemiddelde werd verkregen door het gewogen gemiddelde op basis van de beboste oppervlakte
te berekenen.
BOSPLAATS LIEDEKERKEBOS
Liedekerkebos wordt gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 874/ha, een gemiddeld bestandsgrondvlak
van 25,56 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 253,31 m³/ha. Onderstaande tabellen geven een
samenvatting van de belangrijkste dendrometrische parameters. De gegevens zijn enkel afkomstig van de
bemonsterde bestanden en zijn per hectare weergegeven. De gegevens over dood hout zijn te vinden onder
4.11 Dood hout en oude bomen.
Tabel 29 Dendrometrische parameters per bestand

Bestand

Oppervlakte (ha)

Stamtal (/ha)

Grondvlak (m²/ha)

Volume (m³/ha)

1a

1,571

1986

19,84

115,82

2a

2,2714

1326

20,67

148,63

2b

0,6469

540

27,18

312,23

2c

3,0941

354

16,93

211,72

2d

1,7794

909

36,34

336,27

2e

1,9719

982

47,61

524,97

2f

0,3656

1248

29,66

237,17

3a

1,5174

447

23,35

260,97

3b

3,7179

1003

36,66

406,67

3c

5,617

535

25,24

289,13

4a

4,0885

710

34,20

368,99

5a

7,7291

1577

18,49

115,65

5b

1,4718

1356

29,11

226,61

6a

5,9583

476

26,52

304,29
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Tabel 29: vervolg
Bestand

Oppervlakte (ha)

Stamtal (/ha)

Grondvlak (m²/ha)

Volume (m³/ha)

7a

4,8306

470

25,72

277,75

7b

0,5455

550

32,32

338,02

7c

1,3503

118

1,77

7,98

7d

7,3927

974

23,08

196,15

Gemiddelde/ha

55,9194

874

25,56

253,31

GEGEVENS DOOD HOUT
Tabel 30 Volumes staand dood hout

Bestand

Opp (ha)

Vol LH (m³/ha)

Vol LH (m³/bnd)

Vol DH (m³/ha)

Vol DH (m³/bnd)

% DH/LH

1a

1,5710

115,82

181,96

0,00

0,00

0,0

2a

2,2714

148,63

337,61

0,12

0,27

0,1

2b

0,6469

312,23

201,98

0,00

0,00

0,0

2c

3,0941

211,72

655,07

0,13

0,41

0,1

2d

1,7794

336,27

598,36

0,57

1,01

0,2

2e

1,9719

524,97

1035,20

30,18

59,52

5,7

2f

0,3656

237,17

86,71

0,71

0,26

0,3

3a

1,5174

260,97

396,00

6,09

9,24

2,3

3b

3,7179

406,67

1511,98

15,02

55,84

3,7

3c

5,6170

289,13

1624,06

0,05

0,29

0,0

4a

4,0885

368,99

1508,60

1,67

6,85

0,5

5a

7,7291

115,65

893,85

0,64

4,94

0,6

5b

1,4718

226,61

333,53

1,97

2,90

0,9

6a

5,9583

304,29

1813,06

0,81

4,84

0,3

7a

4,8306

277,75

1341,72

1,75

8,44

0,6

7b

0,5455

338,02

184,39

4,76

2,60

1,4

7c

1,3503

7,98

10,77

0,00

0,00

0,0

7d

7,3927

196,15

1450,08

3,18

23,48

1,6

Totaal

55,9194

4679,04

14164,92

67,66

180,89

1,3

Opmerking: bestand 5c, speelweide, werd niet mee opgenomen voor de verrekening van de oppervlakte.
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Tabel 31 Aantallen liggend dood hout

Bestand

Opp (ha)

dun

dik

zeer dik

01a

1,571

geen

geen

geen

02a

2,2714

<5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

02b

0,6469

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

02c

3,0941

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

02d

1,7794

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

02e

1,9719

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

02f

0,3656

<5 stuks/ha

geen

geen

03a

1,5174

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

03b

3,7179

<5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

03c

5,617

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

04a

4,0885

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

05a

7,7291

5-100 stuks/ha

geen

geen

05b

1,4718

geen

geen

geen

06a

5,9583

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

07a

4,8306

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

07b

0,5455

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

07c

1,3503

<5 stuks/ha

geen

geen

07d

7,3927

5-100 stuks/ha

geen

geen

Het streefcijfer van 4% staand en liggend dood houtvolume, uitgedrukt tov het totale levende houtvolume in het
ganse bos, is volgens inventarisatiecijfers nog niet bereikt. Het staand dood hout dat geïnventariseerd werd in de
proeflakken geeft een volume aan van 1,3 % staand dood hout. Vooral in de bestanden 2e (vooral Fijnspar), 3a
en 3b (verschillende soorten) staat er reeds een aanzienlijk volume dood hout. In alle andere bestanden werd
(bijna) geen dood staand hout opgemeten. Nochtans blijkt uit terreinwandelingen dat in bijna alle bestanden
staan dood hout aanwezig is

Figuur 28

Figuur 29

Staand dood hout

Liggend dood hout
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Wat het liggend dood hout betreft, is de dunste klasse (tussen 20 en 60 cm omtrek) overal vrij goed
vertegenwoordigd, zelfs de tussenklasse van 60 tot 120 cm omtrek blijkt in bijna alle bestanden aanwezig. Enkel
het zeer dik hout (omtrek >120 cm) is in slechts 6 bestanden teruggevonden. Aangezien er bij het liggend dood
hout geen volumemetingen gedaan zijn, is het moeilijk een volume te schatten, maar er wordt aangenomen dat
de som van het staand en liggend dood hout toereikend is om de 4% dood –houtvolume in LB te behalen.

BOSPLAATS HERTIGEMBOS
Hertigembos wordt gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 7414/ha, een gemiddeld bestandsgrondvlak
van 10,33 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 43,01 m³/ha.
Tabel 32 Dendrometrische parameters per bestand

Bestand

Oppervlakte (ha)

Stamtal (ha)

Grondvlak (m²/ha)

Volume (m³/ha)

13a

1,1197

649

26,59

263,61

14a

6,0444

2281

13,44

41,47

14c

2,0519

2083

15,59

55,08

15a

7,1997

590

3,68

6,53

Gemiddelde/ha

16,4157

7414

10,33

43,01

GEGEVENS DOOD HOUT
Tabel 33 Aantallen liggend dood hout

Bestand

Opp (ha)

dun

dik

zeer dik

12a

1,3748

geen

geen

geen

12b

1,3376

geen

geen

geen

12x

0,4119

geen

geen

geen

13a

1,1197

<5 stuks/ha

geen

geen

14a

6,0444

<5 stuks/ha

geen

geen

14b

3,8091

geen

geen

geen

14c

2,0519

geen

geen

geen

15a

7,1997

<5 stuks/ha

geen

geen

16a

7,2074

geen

geen

geen

In HB werd er geen staand dood hout opgemeten in de bestanden. Dit is niet verwonderlijk aangezien de meeste
bestanden nog zeer jong zijn. Naarmate de bestanden ouder worden, zal er gestreefd worden naar het
minimumpercentage van 4% dood hout. Slechts in een aantal bestanden is er een beetje liggend dood hout in
de kleinste klasse genoteerd.
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BOSPLAATS BOSRESERVAAT
In het BR kon niet worden nagegaan wat het gemiddelde stamtal, grondvlak en volume per ha per bestand of
voor het ganse bos is, aangezien er geen inventarisaties werden uitgevoerd over de ganse oppervlakte.
Afgaande op de gegevens vermeld onder 2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling ligt het gemiddelde stamtal per ha
ergens tussen de 1124 en de 1294 bomen (cijfers respectievelijk van de inventarisatie van 1996 en van 1992)en
het gemiddelde grondvlak tussen de 28,06 en 32,08 m² per ha (cijfers respectievelijk van de inventarisatie van
1996 en van 1992).

GEGEVENS DOOD HOUT
Cijfers van dood hout zijn niet beschikbaar. Uit terreinwandelingen
(mei 2005) blijkt echter dat er voldoende liggend dood hout aanwezig
is in de kleinere klassen (omtrekken tussen de 20 en de 60 cm), maar
dat in de hogere omtrekklassen slechts enkele exemplaren per ha
aanwezig zijn. Het staand dood hout is vrij goed vertegenwoordigd,
zelfs in de omtrekklassen boven de 60 cm. Dit is te verwachten in een
bos dat reeds gedurende 50 niet meer beheerd werd. Met het statuut
van bosreservaat zal deze tendens alleen nog maar versterkt worden
en evalueren naar een nog hoger dood-houtvolume.
Figuur 30
Liggend dood hout in het bosreservaat
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FLORA
De bespreking van de floragegevens wordt opgesplitst per bosplaats. In Liedekerkebos en Hertigembos is de
vegetatietypering gebaseerd op vegetatieopnames, aangeleverd door Bos & Groen. In het bosreservaat werden
er geen recente vegetatieproefvlakken gelegd. Alle gegevens aldaar zijn geabseerd op literatuurwerken. Kaart
2.15 geeft de opnamepunten weer. Deze opnamepunten zijn vervat in tabellen 14 en 20.

2.3.3.1

BESPREKING FLORA DOMEINBOS LIEDEKERKEBOS EN HERTIGEMBOS
METHODE

INVENTARISATIE EN VERWERKING

De vegetatietypering is gebaseerd op vegetatieopnames, aangeleverd door Bos &Groen. De bestanden 1-10
werden geïnventariseerd in 1999, de overige in 2004. De opnames gebeurden proefvlaksgewijs (16m x16m)
waarbij als bedekkingsschaal de Braun-Blanquetschaal werd gebruikt.
Braun-Blanquet schaal :











r : zeer weinig individuen (1-2) in het proefvlak
+: weinig individuen (2-20), bedekking kleiner dan 5%
1: individuen talrijk (20-100), bedekking kleiner dan 5%
2m: individuen zeer talrijk (“ontelbaar”), bedekking kleiner dan 5%
2a: individuen willekeurig, bedekking tussen 5 - 12.5%
2b: individuen willekeurig, bedekking tussen 12.5 - 25%
3: individuen willekeurig, bedekking tussen 25 - 50%
4: individuen willekeurig, bedekking tussen 50 - 75%
5: individuen willekeurig, bedekking tussen 75 - 100%

Voor de verwerking van de gegevens worden verschillende hulpprogramma’s gebruikt. Enerzijds zijn er de
vegetatietools die ontwikkeld zijn bij Bos&Groen in het kader van de ‘Bosinventarisatie van het Vlaamse gewest’
(Roelandt B., 2001).
Op basis van de plantengegevens verzameld in het kader van de bosinventarisatie van het Vlaamse gewest,
werden voor Vlaanderen 32 bostypen onderscheiden (figuur 32). Met behulp van de ‘Tropresanalyse’ kan men
per opname of per groep van opnames de mate van verwantschap met elk van deze 32 bostypes visueel
voorstellen. Tevens kunnen een aantal synoptische tabellen gegenereerd worden die karakteristieke soorten per
groep overzichtelijk weergeven. Verder laten de verwerkingsprogramma’s van Bos & Groen toe ecogrammen te

moerasbossen

R o d o d e nd ro n- b o s
1
s o o rt e na rm B e rke n- Ei ke nb o s
El z e n- Ei ke nb o s
Elz e nb ro e kb o s
B o c ht i g e s me l e - ri jk B e rke n- Ei ke nb o s
0 ,9
B o s b e s rijk B e rke n- Eike nb o s
R uig t - El z e nb o s
0 ,8
t y p i s c h B e rke n- Eike nb o s
M o e s d i s t e l- El z e nb ro e k
0 ,7
0 ,6

W il g e nv l o e d b o s

Eiken-Berkenbos

A me rika a ns e v o g e l ke rs B e rke n- Ei ke nb o s

0 ,5
D uinb o s

0 ,4

W it b o l B e rke n- Ei ke nb o s

0 ,3
0 ,2

P o p ul ie re n- b e e md

W i t b o l Ei ke n- B e uke nb o s

0 ,1
0

P o p uli e re n- ruig t e

A me rika a ns e v o g e l ke rs Eike n- B e uke nb o s
B ra me nrijk Eike n- B e uke nb o s

B ra nd ne t e l - V l ie re nb o s
El z e n- Es s e nb o s

valleibossen

Eiken-Beukenbos

A me ri ka a ns e e i k- Ka s t a nje b o s

El z e nri jk Ie p e n- Es s e nb o s

t y p is c he W int e re ike n- B e uke nb o s

d ro o g Ie p e n- Es s e nb o s
Es s e nb ro nb o s

A d e la a rs v a re nri jk W int e re ike n- B e uke nb o s
M e iklo kje s ri jk G ie rs t g ra s - B e uke nb o s

v o c ht i g Ei ke n- Ha a g b e uke nb o s
t y p is c h G ie rs t g ra s - B e uke nb o s
Hy a c i nt ri jk Eike n- Ha a g b e uke nb o s
a rme Eike n- Ha a g b e uke nb o s
d ro o g Eike n- Ha a g b e uke nb o s

Eiken-Haagbeukenbossen
Figuur 31
32 Vlaamse bostypes uit de Bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest
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construeren die gebaseerd zijn op Ellenbergwaarden van de verschillende aangetroffen planten in de opnames.
Voor verdere uitleg i.v.m. deze vegetatietools verwijzen we naar ‘De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest’
(Roelandt B., 2001).
Anderzijds wordt gebruik gemaakt van Twinspan en bijhorend identificatieprogramma Associa. Twinspan
rangschikt vegetatieopnames in groepen, op basis van gelijkende plantensoortencombinaties. Associa geeft per
opname de meest verwante (bos)vegetatietypes uit de ‘Vegetatie van Nederland’ (Schaminée et al., 1996 –
2001) weer.
Ten slotte worden individuele opnames manueel gecontroleerd en geïnterpreteerd. Het gebruik van
verschillende methodes samen heeft als voordeel dat bij twijfelgevallen (bv. zwak ontwikkelde gemeenschappen
met weinig typische soorten of overgangsvormen tussen meerdere bostypes) zoveel mogelijk informatie kan
geraadpleegd worden alvorens een bepaald bostype toe te kennen aan een vegetatieopname.

VEGETATIETYPERING BRAUN – BLANQUETOPNAMES: RESULTATEN
In eerste instantie werd op basis van hoger vermelde verwerkingstools aan elk vegetatieproefvlak een
vegetatietype toegekend. Vertrekkende van deze ‘voorlopige’ vegetatiekaart (kaart 2.17) werd een correctie
en/of verfijning uitgevoerd en werden homogene vegetatiezones afgebakend (kaart 2.18). De weerhouden types
zijn voorgesteld in figuur 33 en op kaart 2.18. Belangrijkste verschil met de voorlopige vegetatiekaart is dat het
‘arm Eiken-Haagbeukenbos’ toch tot het ‘Eiken-Beuken’ gerekend werd omdat typische soorten van rijkere
Eiken-Haagbeukenbossen zeer weinig aanwezig zijn. Tevens werden de natte zones met ElzenVogelkersbostypes op basis van aanwezige vegetaties correcter ingetekend. Immers na de twinspananalyse
werd met de bodemkaart, de PNV en de voorlopige vegetatiekaart de toestand nagekeken op het terrein. Aan de

vochtig Eiken-Haagbeukenbos

Elzen-Essenbos

Elzen-Eikenbos

Bramenrijk Wintereiken-Beukenbos

Wintereiken-Beukenbos met veel Ruwe berk

Brandnetel-Vlierenbos

Jonge (populier)aanplant

Figuur 32
Twinspandiagram Liedekerkebos op basis van de inventarisaties door Bos & Groen (1999 en 2004)
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hand van de voorkomende vegetatie bleek o.a. dat natte zones met ElzenVogelkersbostypes uitgebreider aanwezig zijn dan aangegeven op de PNV.
De bodemkaart en ook de PNV (kaart 2.16) wijken op bepaalde plaatsen
immers af van de reële situatie op het terrein. Op deze manier werden alle
vegetatietypes van devoorlopige vegetatieanalyse geverifieerd op het terrein.
Via een snelsurvey werd voor het reservaatsdeel vastgesteld dat de bossen
hier behoren tot het ‘Bramenrijk Eiken-Beukenbostype’, maar opvallend veel
Ruwe berk bevatten. Dit wijst mogelijk op iets armer bodemtype. We hebben
deze bossen dan ook getypeerd als ‘Wintereiken-Beukenbos met veel Ruwe
berk’.
De ruimtelijke spreiding van de uiteindelijke vegetatietypes wordt
weergegeven op kaart 2.18
Figuur 33

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de bostypes in Liedekerkebos sterk
Het bosreservaat bevat opvallend
gevarieerd zijn. We vinden zowel types van natte en drogere bodems (bv
veel Ruwe berk.
Elzen-Essenbos vs Wintereiken-Beukenbos) en zowel gerijpte bostypes als
zeer jonge nitrofiele bostypes ( bv vochtig Eiken-Haagbeukenbos vs Brandnetel-Vlierenbos). Tevens zit er een
variant in van relatief voedselarme types (Eiken-Beukenbossen, al of niet mer Ruwe berk) naar voedselrijke
types (Eiken-Haagbeukenbossen).
Deze variatie blijkt ook uit het ecogram dat werd opgesteld op basis van Ellenbergwaarden voor vocht en
voedselbeschikbaarheid van de bodem. Op het diagram zijn naast de opnames van Liedekerkebos (punten) ook
de ecologische ruimtes weergegeven van de Vlaamse bostypes uit de ‘Bosinventarisatie van het Vlaamse
Gewest’.
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Figuur 34
Rogister-Ecogram per opname van domeinbos Liedekerke
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Tabel 34 Gebruikte codes van het Rogister-ecogram

Code

Latijnse Naam

Vlaamse bostypes

FQ

Fago-Quercetum

(Winter)Eiken-Beukenbos

SC

Stellario-Carpinetum

Arm Eiken-Haagbeukenbos

MF

Milio-Fagetum

Gierstgras-Beukenbos

EC

Edymio-Carpinetum

Hyacinthrijk Eiken-Haagbeukenbos

PC

Primulo-Carpinetum

Vochtig Eiken-Haagbeukenbos

Fa

Filipendulo-Alnetum

Ruigte-Elzenbos

Ufa

Ulmo-Fraxinetum alnetosum

Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos

Pf

Pruno-Fraxinetum

Elzen-Essenbos

In het ecogram komt het Wintereiken-Beukenbos (FQ) duidelijk tot uiting. Het hiermee verwante arm EikenHaagbeukenbos (SC) is eveneens aanwezig, alsook overgangen tussen Eiken-Beukenbostypes en arm EikenHaagbeukenbos. Heel wat opnames worden geplaatst in de ecologische niche van de rijke EikenHaagbeukentypes (vooral PC en ook EC). Tot slot vinden we enkele opnames die binnen de valleibossen
worden gerangschikt.

BESPREKING

VAN DE ONDERSCHEIDE BOSTYPES

Bijlage 9 bevat een totaallijst van alle bostypes per opnamepunt. De voorkomende bostypes worden
gevisualiseerd op kaart 2.18
BRANDNETEL-VLIERENBOS
Op figuur 35 wordt in het rood de Tropres-analyse weergegeven die gebaseerd is op de boom-, struik-, kruid- en
moslaag. In het groen dezelfde analyse waarbij enkel met de kruid- en moslaag rekening gehouden werd.
Het Brandnetel-Vlierenbos omvat voornamelijk relatief recente aanplantingen op akkers en grasland. Er worden
slechts heel weinig bossoorten aangetroffen. Het bostype wordt vooral getypeerd door zeer algemene nitrofiele
en ruderale soorten. Het lijkt het meest verwant met de Iepen-Essen, Elzen-Essen en ruigt-Elzenbossen, die
vermoedelijk na verloop van tijd hieruit kunnen ontstaan (Roelandt, 2001).
Typerende soorten voor dit lokaal bostype in Liedekerke-bos (berekend via de indvalscore-analyse (Roelandt,
2001)) zijn Grote brandnetel, Gestreepte witbol, Gewone braam, Robertskruid en Pitrus.

Figuur 35
Typisch Tropresdiagram voor lokaal bostype ‘Brandnetel-Vlierenbos’
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(WINTER)EIKEN-BEUKENBOSTYPES
Dit bostype, in de literatuur
Fago-quercetum,
heeft
een zeer hoge natuurhistorische waarde door
zijn lange ontwikkelingstijd
en door zijn specifieke
flora. Het doet zich
voornamelijk voor als een
door Zomereik gedomineerd bos met bijmenging
van Beuk, voornamelijk
een gevolg van het
hakhout of middelhout beheer dat de Beuk benadeelt (Roelandt, 2001).
Figuur 36
Van dit bostype worden
Typisch
Tropresdiagram
voor
lokaal
bostype
‘Eiken-Beukenbos’
verschillende
subtypes
onderscheiden. De relevantste subtypes voor Liedekerkebos zijn, naast het typisch Eiken-Beukenbos, het Bramenrijk- en
Adelaarsvarenrijk Eiken - Beukenbos. Het typische Wintereiken Beukenbos en het Adelaarsvarenrijk Eiken - Beukenbos worden
beschouwd als de best ontwikkelde en/of oudste vormen van het
Wintereiken - Beukenbos. In Liederkebos neemt de Bramenrijke variant
duidelijk de bovenhand. De andere types komen vleksgewijs voor.

Het Bramenrijk Eiken - Beukenbos is een rompgemeenschap die een
voorloper kan zijn van het Gierstgras - Beukenbos of het arme Eiken Haagbeukenbos. In Liedekerke zijn er zowel heel mooie voorbeelden
van typisch Wintereiken-Beukenbos met Lelietje – van - Dalen en/of
Dalkruid als van overgangsvormen tussen Wintereiken - Beukenbos en
arm Eiken – Haagbeukenbos.
Typische soorten voor de ‘Eiken - Beukenbosgroep’ in Liedekerkebos
zijn o.a. Gewone braam, Adelaarsvaren, Wilde kamperfoelie, Brede
stekelvaren, Zomereik en Lelietje – van - Dalen.
Figuur 37
Eiken-Beukenbos in bestand LB/07/a
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ELZEN - EIKENBOS
Volgens velen heeft het
Elzen - Eikenbos geen
recht op de status van
associatie omdat echte
kensoorten ontbreken. Het
Elzen-Eikenbos wordt namelijk getypeerd door een
combinatie van zuurminnende soorten typisch
voor het Quercion
(Berken - Eikenbos en
Wintereiken - beukenbos)
en vochtminnende soorten
uit het Elzenbroek. Het is
een echt overgangstype
tussen 2 gemeenschapFiguur 38
Typisch
Tropresdiagram
voor
lokaal
bostype
‘Elzen
Eikenbos’
pen. In Liedekerke manifesteert het zich als een
natte tegenhanger van het Wintereiken - beukenbos. Zomereik en Zwarte els komen door mekaar voor. De
typische moerasplanten in de kruidlaag komen slechts sporadisch voor en de kruidlaag wordt gedomineerd door
Gewone braam.
Typerende soorten (op basis van Indvalscore-analyse) zijn o.a. Gewone
braam, Smalle stekelvaren, Brede stekelvaren, Gestreepte witbol,
Zomereik, Hop, Wilde lijsterbes, Valse salie, Grote brandnetel, Gewone
hennepnetel en Gewone engelwortel.
Figuur 39
Elzen-Eikenbos in bestand LB/07/d

VOCHTIG EIKEN-HAAGBEUKENBOS
Het vochtig Eiken-Haagbeukenbos is een rijk bostype dat zich zowel
ruimtelijk als floristisch situeert tussen de Eiken-Haagbeukenbossen en
de valleibossen (Elzen-Essenbos of Iepen-Essenbos) (Roelandt, 2001).
Ten opzichte van het Elzen-Essenbos telt het vochtige EikenHaagbeukenbos minder vochtminnende soorten en meer soorten van
rijke bodems. De soorten van rijkere bodems zijn opgesomd bij het
Elzen-Essenbos. Donkersporig bosviooltje en Groot heksenkruid zijn
zeer typisch voor vochtig Eiken - haagbeukenbos.
Typerende soorten van dit lokaal bostype (op basis van Indvalscoreanalyse) zijn o.a.:Bosanemoon, Hondsdraf, Gele dovenetel,
Dagkoekoeksbloem, Gewone salomonszegel, Dagkoekoeksbloem,
Figuur 40
Beide foto’s zijn voorbeelden van het Vochtig Eiken-Haagbeukenbos in bestand
LB/03/b

OPMAAK UITGEBREID BEHEERPLAN LIEDEKERKEBOS - HERTIGEMBOS

05/BGL 75 / LIEDEKERKE

DEEL 2 : ALGEMENE BESCHRIJVING

Groot heksenkruid, Muskuskruid, Speenkruid, Gewone braam, Donkersporig bosviooltje, Kruipend zenegroen, Wijfjesvaren, Geel nagelkruid,
Wilde kamperfoelie, Drienerfmuur, Eenbes, Brede
stekelvaren, Gestreepte
witbol, Ruige veldbies,
Grote brandnetel, Gevlekte aronskelk, Pinksterbloem, Boszegge, Lelietjevan-dalen, Smalle stekelvaren, Kleefkruid, Slanke
sleutelbloem en Grote
muur.
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Figuur 41
Typisch Tropresdiagram voor lokaal bostype ‘arme Eiken-Haagbeukenbos’

ELZEN-ESSENBOS
Het Elzen-Essenbos is het
beekbegeleidend bostype
bij
uitstek.
Het
is
gekenmerkt door een
watertafel die altijd vrij
ondiep blijft en het bostype
is
gekenmerkt
door
overstroming.
In de kruidlaag vinden we
een combinatie van
1.

2.
3.

Min of meer
nitrofiele soorten
van het AlnoFiguur 42
Padion: Geel naTypisch Tropresdiagram voor lokaal bostype ‘Elzen-Essenbos’
gelkruid, Speenkruid, Hondsdraf, Grote brandnetel en Kleefkruid
Vochtminnende soorten: Ruwe smele, Grote wederik, Moerasspirea, Hennegras, Kale jonker,
Pinksterbloem, Rietgras, Gele lis, Moeraszegge enz.
Soorten van bossen op rijpere voedselrijkere bodems zoals Slanke sleutelbloem, Groot heksenkruid,
Bosandoorn, Bosanemoon, Gevlekte aronskelk, Boskortsteel, Gele dovenetel, Groot springzaad,
Kruipend zenegroen, Donkersporig bosviooltje en soms Muskuskruid (Vanderwerf,1999).

Typerende soorten van dit lokaal bostype (op basis van Indvalscore-analyse) zijn: Gewone braam,
Dagkoekoeksbloem, Grote brandnetel, Muskuskruid, Wijfjesvaren, Groot heksenkruid, Gewone es, Gewone
hennepnetel, Kleefkruid, Hondsdraf, Gestreepte witbol, Drienerfmuur, Grote muur, Bosandoorn, Brede
stekelvaren, Klimop, Gele dovenetel, Wilde kamperfoelie, Gewone salomonszegel, Adelaarsvaren, Speenkruid,
Framboos, Wilde lijsterbes en Bosandoorn.
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Dit bostype komt in Liedekerke voor langs de Hollebeek en in zeer
zwak ontwikkelde vorm langs de Kruisbeek. Lokaal is er inmenging
van het Essen-bronbos, dat zich manifesteert door het voorkomen van
beide Goudveilsoorten (Verspreid – en Paarbladig).

Figuur 43
Voorkomen van Goudveil

2.3.3.2

BESPREKING FLORA BOSRESERVAAT
Het bos vertoont momenteel een sterke gelijkenis met een Querco-betuletum (coryletosum) (Noirfalise, 1984)
doordat de leem- en de zandleemgronden in de loop van de geschiedenis door intensief hakhoutbeheer en
heidebeheer sterk verarmd werden. Sinds de laatste grote kappingen van WOII kon de bodem zich herstellen.
Vandaar dat de potentieel natuurlijke vegetatie, zoals gehanteerd door Van der Werf (1991) niet met een
Berken-Zomereikenbos (Betulo-Quercetum roboris) maar eerder met een Wintereiken-Beukenbos (FagoQuercetum petraea) overeenstemt. Naast het bodemtype zelf, wijst ook de aanwezigheid van soorten zoals
Adelaarsvaren en Valse salie in die richting. Langs de Hollebeek zijn fragmentair ook Atlantisch eikenmengbos
met Boshyacint (Endymio-Carpinetum) en een beekbegeleidend Alno-Padion-type aanwezig.
De aanwezigheid van oud-bosplanten is vrij sterk gelokaliseerd in het BR en de voorjaarsbloeiers komen
hoofdzakelijk in de depressies langs de Hollebeek voor. Langs de beek worden onder meer Muskuskruid,
Boshyacint, Bosanemoon, Slanke sleutelbloem, Daslook, Gele dovenetle, Maarts viooltje evenels Paar- en
Verspreidbladig goudveil aangetroffen. Momenteel zijn ruwe berk en
Zachte berk, Zomereik, Amerikaanse eik, Ratelpopulier en diverse
wilgesoorten (Boswilg, Grauwe, Witte en Goorde wilg) de
voornaamste boomsoorten op de drogere gronden. De kruidlaag
wordt er volledig gedomineerd door bramen. Langs de Hollebeek zijn
Gewone esdoorn en Gewone es aspectbepalend.

Figuur 44
Voorkomen van Boshyacint langs de Hollebeek
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PROJECT HEIDEHERSTEL (IBW-ADVIES, VANDEKERKHOVE K., 2005)
De Afdeling Bos en Groen heeft voor het voorjaar 2005 een kleinschalig experiment voor heideherstel uitgevoerd
in het bosreservaat Liedekerkebos (voormalige RTT-domein). Daartoe werd in bestand 4a een terrein met een
oppervlakte van 10 are opengemaakt. De strooisellaag werd hier verwijderd. De bedoeling van het experiment
bestaat er in na te gaan of het mogelijk is de heide die vroeger voorkwam in dit gebied terug te herstellen. Het
project heeft een looptijd van vijf jaar.
VOORKOMEN VAN HEIDE
In 1926 werd dit gebied, dat op dat moment volledig uit loofbos bestond, aangekocht door de Belgische staat om
er een zendstation van de RTT in te richten. Hiertoe werden alle aanwezige bomen gekapt in functie van de
plaatsing van antennes en zendmasten. In functie van een goede ‘reflectie’ en het vrijhouden van de
zendinstallaties werd de vegetatie laag gehouden en evolueerde het domein tot een heide/heischrale vegetatie
met boomopslag.
In 1942 werd het zendstation door de Duitse bezetter afgebroken. Na de tweede wereldoorlog werden de
zendactiviteiten slechts beperkt hervat (één mast) en werd het overgrote deel van het domein (ca 19 ha) niet
langer beheerd, met uitzondering van het maaien van de paden.
Enkele percelen die aan het zendstation grenzen en die de zuidgrens van het domein vormen (4 ha), werden wel
nog tot in het begin van de jaren 70 open gehouden.
In 1970 beschrijft Rammeloo het gebied als volgt : ‘1/3 van het gebied is begroeid met heide die aan het
verbossen is; op de paden komt een mooi ontwikkeld Nardo-Galium voor. In deze nota worden ook Grote
wolfsklauw en Kruipbrem vermeld als zijnde aanwezig in het gebied (Rammeloo, 1970).
De heidevegetatie wordt getypeerd als een Calluneto- Sieglingietum (verarmde vorm van voorgaande), zoals
beschreven in Heinemann (1956).
Calluneto-Sieglingietum : het vegetatietype van de ‘Brabantse heides’ (Heinemann, 1956)
Dit zijn de typische heidevegetaties van de lemige zandgronden in het Brabants district, vegetatietypes die het midden
houden tussen een heide en heischraal grasland, of zoals Heinemann ze noemt ‘une bruyère herbeuse’. Ze is duidelijk
soortenrijker dan de Kempische heidevegetaties (Calluneto-Genistetum). Ze is de resultante van degradatie van bossen van
het Fagion. Tandjesgras (Sieglingia), Liggende vleugeltjesbloem en Hondsviooltje worden als typische soorten genoemd.
De associatie bevat weinig karakteristieke soorten, en differentieert zich van de Kempische heides door het voorkomen van
soorten als Gewone veldbies, Herfstleeuwetand, Fraai haarmos, Valse salie, Glad biggenkruid, Muizenoor, Schapengras,
Bramen , Gewoon struisgras, groot laddermos en Guldenroede.
Ook andere soorten als Pilzegge, Borstelgras, Liggend walstro, Schapezuring en Zandblauwtje kunnen als differentierende
soorten worden beschouwd.

Tot het begin van de jaren 80 hielden op de zuidelijke percelen en op enkele paden nog typische heidesoorten
en heischrale graslandsoorten (Nardo-Galion) stand. Hiertoe behoren onder meer Struikhei, Brem, Bochtige
smele, Hazenzegge en Pijpenstrootje maar ook zeldzame soorten, typisch voor de zeer zeldzame, iets
voedselrijkere Brabantse heiden en heischrale graslanden zoals Guldenroede, Grote wolfsklauw,
Heidekartelblad, etc. (De Tré, 1986).
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Zo stelde Stieperaere in 1976 nog volgende soorten vast (locatie opnames : zie kaartje) :
 op het pad doorheen perceel 6 : Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem, Blauwe knoop, Fraai
hertshooi, Mannetjesereprijs, Kruipganzerik, Tormentil en andere soorten van heischrale vegetaties
 in de verbossende heide (binnen Belgacom-zone): vrij soortenarm, met weinig bijzondere soorten (wel
struikhei en Tormentil)
 grazige vegetatie (binnen Belgacom-zone) : Liggende vleugeltjesbloem, Guldenroede en
Struikhei
In 1981 werden door Paul Vandenbremt nog
volgende soorten die refereren naar heide en
heischrale vegetaties en zomen in het gebied
aangetroffen : Zandhoornbloem, tormentil,
Brem, Liggend en Fraai hertshooi, Goorde
wilg, Struikhei, Liggende en Gewone
vleugeltjesbloem, Echt duizendguldenkruid,
Mannetjesereprijs, Heidekartelblad, Blauwe
knoop,
Schermhavikskruid,
Biggekruid,
Hazezegge, Pilzegge, Pijpenstrootje en
Bochtige smele (Vandenbremt, 2001). Er
wordt echter geen verdere ruimtelijke
precisering meegegeven.
In het beheerplan van 1981 (Vandenabeele,
1981) was voorzien om het bestand waar
toen nog ‘verdrongen heide’ aanwezig was,
terug open te zetten. Het bleef echter bij
intenties, en inmiddels is ook dit deel van het
domein volledig verbost en met bramen
begroeid en nauwelijks nog te onderscheiden
van de rest van het domein. Enkel langs de
gemaaide paden worden nu nog soorten als
Tormentil gevonden als relict van deze
vroegere vegetatie.

Figuur 45
Kaart van het gebied met de grenzen van het bosreservaat (groen), en met
vermelding van de perceelsnummers en de proefvlakken van de studies van
Decuyper en Van Den Meersschaut Rode bollen : Locatie van de
vegetatieopnames van Stieperaere (1976)
Gearceerde zone : locatie van het bestand dat in 1981 nog werd getypeerd
als ‘verdrongen heide’.

EXPERIMENT
De locatie voor het experiment voor
heideherstel over een oppervlakte van 1.000
m² is specifiek gekozen in bestand 4a.
Bedoeling is om de kansen op herstel van
heide hier te evalueren en mits gunstige
resultaten de oppervlakte eventueel uit te
breiden tot 4 ha. Indien het experiment niet
de gewenste resultaten oplevert kan men de
experimentele zone terug laten dichtgroeien
en mee opnemen in het integraal
bosreservaat. Kaart 2.5 geeft de ligging weer
van het heideexperiment.
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De evaluatie van het heide-experiment gebeurt aan de hand van volgende onderzoeken:





Zaadbankanalyses
Opvolging vegetatieontwikkeling in situ
Evaluatie fauna (vooral invertebraten, o.a spinnen en loopkevers)

De evaluatie van het al dan niet slagen van een dergelijk experiment kan uiteraard niet op één jaar gebeuren :
kieming en ontwikkeling van vegetaties, ook van veeleer pioniervegetaties zoals heides, vergt toch enkele jaren.
Zo wordt de kieming en ontwikkeling van struikheide zelf vaak pas na een drietal jaar goed zichtbaar op het
terrein. Vandaar dat geopteerd wordt om de eindevaluatie pas te maken na 5 jaar. Uiteraard zullen ook jaarlijks
tussentijds evaluaties gebeuren, die reeds een indicatie geven van de mogelijkheden tot herstel. Indien
bijvoorbeeld reeds na twee jaar duidelijk zou worden dat de resultaten zeer goed zijn en de verwachtingen ver
overstijgen, kan al eerder met een uitbreiding gestart worden.
Tijdens de evaluatieperiode kan ook jaarlijks beheer worden uitgevoerd indien nodig : indien blijkt dat het terrein
zeer snel weer overwoekert met bramen en boomopslag, waardoor de kiemende planten verdrongen worden,
zal die selectief verwijderd worden.
De evaluatiecriteria worden uitgebreid weergegeven in bijlage 10. Bijlage 10 bevat de integrale tekst opgemaakt
door het IBW met een voorstel tot methodiek ter evaluatie van het heide-experiment (Vandekerkhove K, 2005)
2.3.3.3

BESPREKING VAN DE BWK EN VERGELIJKING MET VEGETATIETYPERING
Kaart 2.20 geeft de biologische waarderingskaart weer. Hieronder worden zeer waardevolle en waardevolle
vegetaties die volgens de Biologische Waarderingskaart voorkomen in het domeinbos opgesomd. Beschermde
vegetaties conform het Besluit van 23 juli 1998 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter
uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en conform
het Bosdecreet zijn aangegeven in vet.
MOERASSEN
Mc grote zeggenvegetatie (Magnocaricion)
GRASLANDEN
Ha
struisgrasvegetatie op zure bodem (Buntgras- en Struisgras-orde en verwante
gemeenschappen)
Hc
vochtig, licht bemest grasland (dotterbloemhooiland, Calthion)
Hf
natte ruigte met Moerasspirea (Filipendulion)
Hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden
Hr
verruigd grasland
STRUWELEN
Sf
vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem
Sz
opslag van allerlei aard (vaak op sterk gestoorde gronden)
MESOFIELE EIKENBOSSEN
Qa
eiken-haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum)
Qb eiken-berkenbos (Querco-Betuletum)
Qs
zuur eikenbos (vaak met ruderale ondergroei)
VALLEI-, MOERAS- EN VEENBOSSEN
Va
alluviaal essen-olmenbos (Ulmo-Fraxinetum)
Vn
nitrofiel alluviaal elzenbos (Macrophorbio-Alnetum)
NAALDHOUTAANPLANTEN
Pms naaldhoutaanplant met lage ondergroei (bramen, brem, heide, varens)
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POPULIERENAANPLANTEN
Lh
populierenaanplant op vochtige grond
Lhb populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of wilgenondergroei
ANDERE LOOFHOUTAANPLANTEN
N
loofhoutaanplant (vaak worden de dominante boomsoorten weergegeven)
KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
Kj
hoogstamboomgaard
Kb
bomenrij (tussen haakjes kunnen de dominante boomsoorten weergegeven worden)
Kh
houtkant of oude heg (tussen haakjes kunnen de dominante boomsoorten
weergegeven worden)
Kn
veedrinkpoel
BESPREKING
De boszone tussen de Kruisbeek en de Hollebeek (Liedekerkebos en bosreservaat) wordt gekarteerd als zeer
waardevol. De grootste oppervlakte wordt ingenomen door het Eiken-Beukenbos (qs en qs-). Verder werden
ook alluviale bostypes aangetroffen (va en vn). Tenslotte komt er hier en daar nog een kleine oppervlakte met
naaldhout of canadapopulier voor (pms en lh). In dit deel van het bos liggen verspreid ook enkele weilandjes
(hp+) die gekarteerd zijn als waardevol.
De uitbreidingszone ten westen van de Kruisbeek is momenteel niet bebost en bestaat uit waardevolle en
minder waardevolle weilanden met enkele akkers. Hetzelfde geldt voor Hertighembos waar bovendien verspreid
wat populieraanplanten voorkomen.
Het grootste deel van het bos wordt gekarteerd als qs (Wintereiken - Beukenbos) hetgeen overeenkomt met de
vegetatiekaart. Het Elzen-Eikenbos werd gekarteerd als Vn, een verdroogd Elzenbroektype. De Va-zones (met
Vc-fragmenten) zijn niet gedetailleerd gelocaliseerd via de BWK en komen beter tot uiting op de vegetatiekaart.
2.3.3.4

BESPREKING VAN
HERTIGEMBOS

DE

PNV

EN VERGELIJKING MET VEGETATIETYPERING

–POTENTIËLE VEGETATIEKAART BOSDOMEIN LIEDEKERKEBOS -

Hetzelfde komt tot uiting in de PNV-kaart (kaart 2.16). Elzen-Vogelkerszones zijn niet allemaal aangeduid op de
PNV. Het noordelijk deel heeft als PNV-type ‘typisch Wintereiken-Beukenbos, natte variant’, waarvan het door
ons gekarteerde ‘Bramenrijk Wintereiken-Beukenbos’ een mogelijke voorloper is.
Het zuidelijk deel van Liedekerkebos, zijnde het bosreservaat, wordt op de PNV aangeduid als een bostype van
duidelijk rijkere bodem. Dit is in tegenstelling met de waarneming op terrein dat zich in dit deel opvallend veel
Ruwe berk gevestigd heeft in het Winter-Eikenbeukenbos en dus eerder een ‘iets armer’ uitzicht heeft.
Waarschijnlijk heeft er door de jaren heen een afspoeling van nutriëten plaatsgevonden in dit reliëfrijk bosdeel,
zodat de leemgronden momenteel iets voedselarmer zijn.
Uitgaande van de actuele vegetatiekaart (kaart 2.18 -opgesteld op basis van de vegetatie-opnames) en rekening
houdend met de bodem en de hydrografie van het gebied werd ook een potentiële vegetatiekaart opgesteld.
De potentiële vegetatiekaart (PV) is voor Liedekerkebos niet volledig hetzelfde als de PNV-kaart opgemaakt
door het IBW op niveau Vlaanderen. Terreinwaarnemingen leerden dat de vochtige zones uitgebreider zijn dan
de PNV laat vermoeden. Onder meer in bestanden 2c, 3b en 4a werden vochtige tot natte zones aangetroffen
die nu reeds kenmerken vertonen van rijkere bostypes dan de Eiken –Beukenbossen. Meer concreet zijn de na
te streven vegetatietypes voor deze zones het vochtig Eiken-Haagbeukenbos met in de natste zones lokale
potenties voor Elzen-Vogelkersbos (zie kaart 2.19).
Dergelijke vochtige zones zijn zeer gevoelig voor bodemcompactie en verstoring. Daarom wordt er in deel 4
voorgesteld bij de exploitatie te werken met een lier. Men zal voor deze zones geleidelijk overgaan naar een
middelhoutbeheer waarbij de huidige populieren fungeren als hooghout. Deze populieren gaan vanzelf afsterven
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en fungeren als staand en liggend dood hout. Afhankelijk van spontane verjongingsprocessen (opschot van
Gewone es) kan het hooghout van deze bestanden op lange termijn omgevormd worden van populier naar
gewone es. Struiklaagsoorten als Zwarte els en Hazelaar worden in hakhoutbeheer gezet, zodat de reeds
aanwezige bosplanten voldoende licht krijgen om zich verder optimaal te ontwikkelen.
2.3.3.5

OUD-BOSPLANTEN
Dat het Liedekerkebos en het Bosreservaat mooi ontwikkelde bosvegetaties bezitten blijkt uit de relatief
omvangrijke lijst van oud-bosplanten. De voorkomende soorten zijn aangegeven in onderstaande tabel
Tabel 35 Lijst met oud-bosplanten in Liedekerke (inventaris van 1999)

Nederlandse naam

Latijnse naam

Adelaarsvaren

Pteridium aquilinum

Bosandoorn

Stachys sylvatica

Bosanemoon

Anemone nemorosa

Boszegge

Carex sylvatica

Dalkruid

Maianthemum bifolium

Daslook

Allium ursinum

Donkersporig bosviooltje

Viola reichenbachiana

Eenbes

Paris quadrifolia

Gelderse roos

Viburnum opulus

Gele dovenetel

Galeobdolon luteum

Gewone salomonszegel

Polygonatum multiflorum

Groot heksenkruid

Circaea lutetiana

Grote muur

Stellaria holostea

Hazelaar

Corylus avellana

Hulst

Ilex aquifolium

IJle zegge

Carex remota

Knopig helmkruid

Scrophularia nodosa

Lelietje-van-dalen

Convallaria majalis

Mannetjesvaren

Dryopteris filix-mas

Muskuskruid

Adoxa moschatellina

Rode kornoelje

Cornus sanguinea

Ruige veldbies

Luzula pilosa

Slanke sleutelbloem

Primula elatior

Smalle stekelvaren

Dryopteris carthusiana

Spaanse aak

Acer campestre

Verspreidbladig goudveil

Chrysoplenium alternifolium

Wilde hyacinth

Hyacinthoides non-scripta

Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum

Wilde kardinaalsmuts

Evonymus europaeus

Wilde narcis s.l.

Narcissus pseudonarcissus

Witte klaverzuring

Oxalis acetosella

Figuur 49
Donkersporig bosviooltje

Figuur 48
Slanke sleutelbloem

Figuur 47
Wilde narcis s.l.

Opm. In andere studies (zie hieronder) wordt zowel Witte als Zwartblauwe rapunzel vermeld voor
Liedekerkebos. Witte rapunzel is een oud-bosplant.
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RODELIJSTSOORTEN
In het huidige Liedekerkebos komen twee soorten voor die als rodelijstsoort genoteerd zijn :




Verspreidbladig goudveil (Chrysoplenium alternifolium)
Paarbladig goudveil (Chrysoplenium oppositifolium)

Beide hebben hebben rodelijststatus ‘vrij zeldzaam’.
2.3.3.7

BESPREKING VAN EERDER UITGEVOERDE VEGETATIEANALYSES
FYTOSOCIOLOGISCHE INVENTARIS VAN HET LIEDEKERKEBOS
PARK VAN GAASBEEK (SANDRO VAN OPDENBOSCH, 1999)

EN HET

In 1998 werden vegetatieopnames gemaakt in het Liedekerkebos en het Park van Gaasbeek om een overzicht
te krijgen van de aanwezige vegetaties en de spreiding ervan.
De resultaten van deze studie komen goed overeen met de vegetatietypering die door AEOLUS werd
uitgevoerd.
Men onderscheidde toen het Fago-Quercetum petraeae hetgeen door ons wordt gekarteerd als ‘Bramenrijk
Wintereiken-Beukenbos’. Het Carpinion betuli wordt door ons gekarteerd als ‘vochtig Eiken-Haagbeukenbos’.
Hun Pruno-Fraxinetum komt overeens met het Vogelkers-Essenbos op de huidige vegetatiekaart en het
Brandnetel-Vlierenbos werd destijds getypeerd als ‘Alno-Padion’.
Terecht wordt in het rapport vermeld dat er overgangen zijn tussen het Carpinion en het Alno-Padion. Dergelijke
gevallen hebben wij meestal ondergebracht bij het ‘vochtig Eiken-Haagbeukenbos’.
Tenslotte vestigen we er de aandacht op dat in 1998 Zwartblauwe rapunzel (Phyteuma spicatum ssp. nigrum)
werd waargenomen, een ‘zeer zeldzame’ rode lijst soort.
BWK-KARTERING
Tijdens de BWK-kartering van 1998 werden tevens
soortenlijsten van hogere planten gemaakt. De
soorten komen overeen met de gegevens van
Bos&Groen. Wel werd door de BWK-karteerders
bijkomend Witte rapunzel (Phyteuma spicatum ssp.
spicatum) gevonden, een ‘zeer zeldzame’ rode lijst
soort.
In de buurt van het Liedekerkebos ligt een waardevol
schraal grasland dat kenmerken vertoont van het
Dwerghaververbond (soorten als Gewoon biggenkruid
en Schapezuring). Rood zwenkgras, Gewone veldbies
en Reukgras bevestigen het schrale karakter ervan.
Figuur 50
Binnen het visiegebied voor bosuitbreiding zijn
In blauwe omlijning wordt het perceel aangegeven met typische
dergelijke schrale graslanden op verschillende
soorten van het Dwerghaververbond
plaatsen terug te vinden (mededeling Inge Brichau,
afd Natuur Vlaams Brabant). Tijdens de ontwikkeling
van de beheervisie van Liedekerkebos wordt vanuit afd. Natuur dan ook voldoende aandacht gevraagd voor
reeds aanwezige en potentiële schrale graslandvegetatietypes.
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OVERZICHT

EERDER

BOSCOMPLEX

LIEDEKERKEBOS

UITGEVOERDE

VEGETATIEOPNAMES

IN

HET

Hieronder wordt een overzicht gegeven van vroeger uitgevoerde inventarisaties. Deze zijn opgenomen in de
synthesenota mbt de oprichting van het bosreservaat Liedekerkebos en terug te vinden in bijlage 4.








Flora – Liedekerkebos 25/05/1971 – 09/10/1972
Streeplijst vaatplanten 1974 en 1983 in de kilometerhokken E4-21-14
01/06/1976 : Opnames van Herman Stieperaere in het bosreservaat Liedekerke
1981 : Van Den Bremt Paul
1997 : Uit Van Den Meersschaut et al,1997.
1999 : Vegetatieopnames Bos & Groen

In Liedekerkebos en omgeving zijn in het verleden heel wat plantenopnames gemaakt. Omdat het soms
totaallijsten betreft, dus niet gelocaliseerd op proefvlakniveau, en omdat er niet altijd bedekkingscodes werden
toegekend is het niet mogelijk deze gegevens om te zetten naar een vegetatiekaart. Vergelijking van
(momenteel verdwenen) zeldzame soorten over de jaren heen is wel mogelijk. Hierna wordt voor wat betreft
oud-bosplanten en zeldzame planten getracht een evolutiebeeld te schetsen. Dit moet met enige omzichtigheid
worden gehanteerd aangezien inventarisatiemethodes verschillen van elkaar en niet alle inventarisaties
gebiedsdekkend zijn gebeurd.
EVOLUTIE OUD-BOSPLANTEN
Op volgende pagina wordt een tabel weergegeven die aangeeft welke soorten werden gevonden tijdens de
verschillende vegetatieopnames.
Uit de vergelijking van aanwezige oud-bosplanten blijkt dat een aantal zeldzame oud-bosplanten verdwenen zijn.
Het betreft Bosorchis, Witte en Zwartblauwe rapunzel, Gulden boterbloem en Fraai hertshooi.
Witte en Zwartblauwe rapunzel, alsook Gulden boterbloem zijn algemene klassekensoorten van de ‘Klasse der
eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond’ (Querco-Fagetea).
Omdat beide rapunzelsoorten frequent kruisen worden ze soms als 1 soort beschouwd. Witte rapunzel
(Phyteuma spicatum) komt bij ons meestal voor in beekbegeleidend loofbos op sterk beschaduwde plaatsen.
Zwartblauwe rapunzel (Phyteuma nigrum) heeft een ruimer verspreidingspatroon en kan, behalve als bosplant,
ook in graslanden voorkomen. Als bosplant komt Zwartblauwe rapunzel vaak voor langs paden in hellingbossen.
Op die plaatsen is de soort meestal uit het bos verdwenen doordat het staken van hakhoutcultuur tot doodse
schaduw en strooiselophoping leidde. Zwartblauwe rapunzel kan wel in opgaand bos met een gesloten
bladerdek voorkomen zelfs onder Beuken, als hij maar genoeg indirect zonlicht ontvangt – hetgeen in
doorgeschoten hakhout niet het geval is. Zwartblauwe rapunzel kan tevens voorkomen in hetzelfde biotoop als
Witte rapunzel, zijnde beekbegeleidend bos.
Gulden boterbloem (Ranunculus auricomus) groeit als bosplant vaak in kleine laagtes in het bos, waar in het
voorjaar wat water op de lemige grond blijft staan. Wellicht is verdroging van beekbegeleidend bos de
voornaamste oorzaak voor het kwetsbaar worden van deze drie soorten in Liedekerkebos.
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Tabel 36 Oud-Bosplanten waargenomen tijdens verschillende inventarisaties

Latijnse naam

Nederlandse naam

Potentilla sterilis

Aardbeiganzerik

Pteridiumaquilinum

Adelaarsvaren

Stachys sylvatica

Bosandoorn

Anemone nemorosa

Bosanemoon

Dactylorhiza fuchsii

Bosorchis

Lysimachia nemorum

Boswederik

1971-1972 1974 1976 1981 (B&G)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Boszegge

x

x

Dalkruid

x

x

Alliumursinum

Daslook

x

Viola reichenbachiana

Donkersporig bosviooltje

x

Paris quadrifolia

Eenbes

Hypericumpulchrum

Fraai hertshooi

x

x

Gelderse roos

Galeobdolon luteum

Gele dovenetel

Lamiumgaleobdolon

Gele dovenetel

Polygonatummultiflorum

Gewone salomonszegel

Circaea lutetiana

Groot heksenkruid

Stellaria holostea

Grote muur

Ranunculus auricomus

Gulden boterbloem

Corylus avellana

Hazelaar

Ilex aquifolium

Hulst

x

Carex remota

IJle zegge

x

x

x

x

x
x

x

x

Mannetjesvaren

Adoxa moschatellina

Muskuskruid

Wijfjesvaren

Hyacinthoides non-scripta

Wilde hyacinth

Lonicera periclymenum

Wilde kamperfoelie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

Chrysopleniumoppositifolium Paarbladig goudveil

Athyriumfilix-femina

x
x

x

Dryopteris filix-mas

Verspreidbladig goudveil

x
x

x

x

Chrysopleniumalternifolium

x

x

x

Spaanse aak

x

x

Lelietje-van-dalen

Acer campestre

x

x

Convallaria majalis

Slanke sleutelbloem

x

x

x

Smalle stekelvaren

x

x
x
x

x

Dryopteris carthusiana

x

x

x

x

Keverorchis

Primula elatior

x

x

x

x

Knopig helmkruid

Schaduwgras

x

x

x

x

Scrophularia nodosa

Poa nemoralis

x

x

x

Listeria ovata

Ruige veldbies

1999 & 2005

x

x
x

Viburnumopulus

Luzula pilosa

1997

x

Maianthemumbifolium

Rode kornoelje

x

1983

x

Carex sylvatica

Cornus sanguinea

1981 (RTT)

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

Evonymus europaeus

Wilde kardinaalsmuts

Narcissus pseudonarcissus

Wilde narcis s.l.

Oxalis acetosella

Witte klaverzuring

x

Phyteuma spicatum

Witte rapunzel

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

Fraai hertshooi (Hypericum pulchrum) is een kensoort van de associatie van Hengel en Gladde witbol (Hyperico
pulchri-Melampyretum pratensis). Het betreft hier een typische zoomvegetatiegemeenschap. Mooi ontwikkelde
mantel- en zoomvegetaties worden zeldzaam aan de Vlaamse bosranden. Vaak is de overgang tussen opgaand
bos en open ruimte zeer scherp, zodat de typische overgangsgemeenschappen verdwijnen. In bossen komt
Fraai hertshooi nu nog voornamelijk voor langs paden en op kapvlakten. Beëindiging van de hakhoutcultuur
heeft veel groeiplaatsen verloren doen gaan. De soort wordt vaak vergezeld door andere zoomplanten van
voedselarme grond, zoals Mannetjesereprijs, Bleke zegge en Havikskruiden. Beëindiging van hakhoutbeheer en
teloorgang van mantel – en zoomstructuur heeft als gevolg dat bepaalde soorten van dit specifieke biotoop
kwetsbaar zijn geworden.
Zoals reeds eerder besproken komen er relatief veel kensoorten voor van typische bosgemeenschappen. Deze
kensoorten zijn vaak oud-bosplanten. Uit vergelijking van de verschillende plantenlijsten blijkt dat het aantal oudbosplanten de laatste decennia niet afgenomen is, maar dat een aantal zeldzame bossoorten zich niet of moeilijk
hebben kunnen handhaven.
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EVOLUTIE RODE-LIJSTSOORTEN
Tabel 37 Rode-Lijst-soorten waargenomen tijdens verschillende inventarisaties

Latijnse naam

Nederlandse naam

Succisa pratensis

Blauwe knoop

Dactylorhiza fuchsii

Bosorchis

Alliumursium

Daslook

Hypericumpulchrum

Fraai hertshooi

status

1971-1972 1974 1976 1981 B&G 1981 RTT 1983 1997 1999 & 2005

achteruitgaand

x

zeldzaam

x

kwetsbaar

x

kwetsbaar

x

x

x

x

x
x
x

x

Dactylorrhiza maculata

Gevlekte orchis

Ranunculus auricomus

Gulden boterbloem

Pedicularis sylvatica

Heidekartelblad

kwetsbaar

x

Polygala serpyllifolia

Liggende vleugeltjesbloem

kwetsbaar

x

Chrysopleniumoppositifolium

Paarbladig goudveil

Potentilla erecta

Tormentil

Chrysopleniumalternifolium

Verspreidbladig goudveil

Phyteuma spicatum

Witte rapunzel

Phyteuma nigrum

Zwartblauwe rapunzel

zeer zeldzaam

vrij zeldzaam

x
x
x

x
x

vrij zeldzaam

x

achteruitgaand

x

vrij zeldzaam

x

zeer zeldzaam

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

Het aantal rode lijstsoorten is wel sterk achteruitgegaan. In 1997 en 2005 werden enkel nog de beide
Goudveilsoorten aangetroffen. Tijdens een terreinbezoek in 2005 werd vastgesteld dat Goudveil slechts zeer
sporadisch aanwezig, mede door de slechte structuur van de Hollebeek.
Opvallend veel soorten van heide/heischrale vegetaties zijn verdwenen. Soorten als Tormentil, Heidekartelblad
en Liggende vleugeltjesbloem zijn de meest typische. Gevlekte orchis en Blauwe knoop komen ook voor in
heischraal grasland, maar overlappen ook met Blauwgraslandvegetaties.
In 1956 kwam op het RTT tevens Grote wolfsklauw voor, een soort die in Vlaanderen nagenoeg verdwenen is. .
Met het verdwijnen van open schrale heidebiotopen zijn heel wat soorten verdwenen in Liedekerke die
momenteel op Vlaams niveau zeer zeldzaam zijn.

2 .3 .4
2.3.4.1

FAUNA
AMFIBIEËN EN REPTIELEN
Het bos is zowel VEN- als habitatrichtlijngebied en dit laatste hebben we te danken aan de Kamsalamander.
Deze soort is op de Vlaamse Rode Lijst opgenomen als ‘zeldzaam’ maar veel belangrijker is de Europse
bescherming die ze geniet door haar voorkomen op bijlage II van de Habitatrichtlijn. De Kamsalamander komt
voor in de poel die ligt op de grens van bestand 2/e en 3c. Kaart 2.5 geeft de ligging weer van de poelen binnen
de bosplaats Liedekerkebos.
In alle andere poelen, maar ook in deze bommenkrater komen andere salamandersoorten voor :
 Kleine watersalamander (RL: momenteel niet bedreigd)
 Alpenwatersalamander (RL: momenteel niet bedreigd)
 Vinpootsalamander (RL: zeldzaam)
De leefwijze en biotoopvereisten voor deze soorten worden in het kaderstuk besproken.
De Kleine watersalamander komt in onze streken voor in een brede waaier van zowel water- als landbiotopen: duinen,
polders, voedselrijke en –arme graslanden, heiden, moerassen en bossen. De soort wordt echter zelden en dan in erg lage
aantallen gevonden in bospoelen en bronnen. Ze hebben een voorkeur voor zonbeschenen waterpartijen, die minstens 40
cm diep zijn, een weelderige groei van ondergedoken waterplanten en overstroomde oevervegetatie hebben. Ook nieuw
aangelegde poelen worden snel gekoloniseerd.
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De Alpenwatersalamander heeft een voorkeur voor een berg- of heuvelachtige omgeving en is daar vaak aan te treffen in
beek- en rivierdalen, altijd in de nabijheid van een bos. De Vinpootsalamander wordt vaak in zwak zuur water aangetroffen,
ook in de directe nabijheid van een bos. Door zowel de Alpenwater- als de Vinpootsalamander worden er aan de
voortplantingsbiotoop weinig eisen gesteld: zelfs sterk beschaduwde poelen worden als voortplantingswater gebruikt. De
eieren worden afgezet op waterplanten of, in extremis, zelfs op bladeren op de bodem. Beide soorten overwinteren onder
steenhopen, vermolmde boomstammen, houtstapels, in muren, kelders en verlaten holen van kleine zoogdieren.
Vinpootsalamanders kunnen echter ook in het water overwinteren; het is dan van belang dat de poel voldoende diep is.
Kamsalamanders blijken erg honkvast te zijn en zoeken veelal jaar na jaar dezelfde poel op voor de voortplanting. Soms
bezoeken ze ook nabijgelegen poelen, maar verplaatsingen over grote afstanden zijn eerder uitzonderlijk (D. Bauwens en K.
Claus, 1996). Het water is bij voorkeur voedselrijk en heeft een minimumdiepte van 40 cm. Boomstronken, wortels en holten
onder water worden gebruikt als schuilplaats. Verder verkiest de Kamsalamander waters met een nagenoeg neutrale pH
(5,5-7,5) en die weinig of niet beschaduwd worden (Bauwens en Claus, 1996).

Andere amfibieën die worden waargenomen in het bosdomein zijn Bruine kikker en Gewone pad. Kaart 2.20
geeft de verspreiding weer van amfibieën op het niveau van uurhokken.
De Bruine kikker is de meest verbreide en ook talrijkste kikkersoort in onze streken. Hij bewoont de meest uiteenlopende
milieus en wordt soms op grote afstand van water aangetroffen. Ook de Gewone pad is een zeer algemene soort die men in
bijna elk type terrein kan terugvinden. Ze blijkt niet gebonden aan een bepaalde grondsoort of landschapstype. Als
voortplantingsplaats komen allerlei typen water in aanmerking: poelen, sloten, grachten, vijvers, etc. Toch lijkt de Gewone
pad een voorkeur te hebben voor vrij diepe en grote waterpartijen. Belangrijk is de aanwezigheid van vrij diepe plaatsen (0.51m) met verticale vegetatie (Bauwens en Claus, 1996).

De 2 meest voorkomende reptielensoorten in Vlaanderen, Hazelworm en Levendbarende hagedis, zijn bekend
van het studiegebied. Beide zijn op de Rode lijst opgenomen als ‘zeldzaam’ (Bauwens & Claus, 1996).
Hazelworm is waargenomen in Hertigembos op 13/04/2003 en in een tuin aan het einde van de Veldstraat in
2004. Vroeger kwam Levendbarende hagedis frequent voor, vooral op het voormalig heidegebied in het
bosreservaat. Ze komt nu nog in het gebied voor, zeker ter hoogte van de recent aangekochte weide (bestand
12/c) en ter hoogte van Gravenbos (Van Den Meersschaut en Vandekerkhove, z.d.).
De Hazelworm is een pootloze hagedis die in onze streken vooral voorkomt in loofbossen, gemengde bossen en
broekbossen. De soort houdt van open plekken (open vegetaties, bospaden, kapvlakten) in zijn leefgebied waar hij in de zon
kan liggen (Bauwens & Claus, 1996). De Levendbarende hagedis komt in bijna elk biotoop voor, van bos en heide tot
begroeide oevers en cultuurgronden, met een voorkeur voor niet te droge gebieden. De hoogste dichtheden vindt men op de
overgang van bos naar heide of grasland. Open plekken in het bos, brede dreven, heidepercelen en zuidgeoriënteerde
bosranden zijn uitverkoren plekken. De aanwezigheid van zonbeschenen en beschaduwde plekken vlakbij elkaar is
noodzakelijk.
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VOGELS
Op verzoek van de vereniging Opbouwwerk Pajottenland werd in 1981 de inventaris gemaakt van de
broedvogels en van het voorkomen van doortrekkers en wintergasten in de bosplaatsen BR en LB. Het volledige
rapport is te vinden in bijlage 4. Er werden in totaal 48 soorten broedvogels, 4 zomervogels en 32 doortrekkers
en/of wintergasten aangetroffen. 11 zeldzamere soorten die niet elk jaar gezien werden, zijn Wespendief, Zwarte
wouw (doortrekker), Rode wouw (doortrekker), Havik, Smelleken (doortrekker / wintergast), Boomvalk, Bokje
(doortrekker / wintergast), Draaihals (doortrekker), Zwarte specht en Beflijster (doortrekker).
In 1995-1996-1997 werden de jonge vogels in de nestkasten in Liedekerkebos geringd. De ringresultaten en het
volledige verslag zijn eveneens te vinden in bijlage 4 De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn:





Alleen Pimpelmees en Koolmees maakten gebruik van de nestkasten.
Alhoewel speciale nestkasten voor Boomklever, Boomkruiper, Gekraagde roodstaart, Grauwe
vliegenvanger, Spreeuw en diverse mezensoorten aangebracht werden, maaken deze soorten er geen
gebruik van.
Het totaal aantal door vogels bewoonde nestkasten bedroeg 46; inclusief de gebruikte nestkasten
(nestkasten met nestmateriaal of eieren, maar geen jongen), werd een bezettingsgraad van 60%
bereikt (1996).

In 1998 werden Steenuil en Bosuil in de Langen Hei in kaart gebracht door Natuurpunt. Een kaartje van de
territoria zit in bijlage 11.
Inventarisaties van Natuurpunt op de Langen Hei in 2003 leverde volgende gegevens op in onderstaande tabel.
Tabel 38 Vogelwaarnemingen Natuurpunt 2003

Soortnaam

Territoria

Soortnaam

Territoria

Soortnaam

Territoria

Merel

42

Koekoek

2

Ringmus

1

Zanglijster

18

Grote bonte specht

11

Torenvalk

1

Bosrietzanger

3

Goudhaantje

5

Kievit

0

Zwartkop

13

Spreeuw

14

Holenduif

0

Houtduif

28

Huismus

9

Steenuil

8

Vink

4

Vlaamse gaai

6

Boerenzwaluw

0

Tjiftjaf

27

Grote lijster

2

Witte kwik

0

Koolmees

40

Matkop

2

Winterkoning

54

Turkse tortel

16

Ekster

9

Grasmus

0

Roodborst

22

Groene specht

5

Tuinfluiter

0

Heggemus

12

Staartmees

2

Wielewaal

0

Wilde eend

3

Fitis

1

Groenling

0

Winterkoning

54

Boomkruiper

3

Sperwer

0

Halsbandparkiet

1

Zwarte roodstaart

1

Zwarte kraai

5

Pimpelmees

11

Nijlgans

1

Kneu

0

OPMAAK UITGEBREID BEHEERPLAN LIEDEKERKEBOS - HERTIGEMBOS

05/BGL 75 / LIEDEKERKE

DEEL 2 : ALGEMENE BESCHRIJVING

80

Tabel 39 Losse waarnemingen voor het Liedekerkebos

Enkele losse waarnemingen

Datum

Aantal

5/12/2004

2 ex

Goudvink

6/03/2005

6 ex

Grote lijster

13/02/2005

Koekoek

24/04/2005

1m

Nijlgans

24/04/2005

1m

Kramsvogel

5/03/2005

11 ex

Matkopmees

Opm.

1W + 5 M
2 m zingend

Sperwer en Buizerd komen er tegenwoordig jaarlijks tot broeden, en tijdens de winter pleisteren er zeer veel
Houtsnippen. Tijdens een recent terreinbezoek werden o.a. ook Grauwe Vliegenvanger en Appelvink
waargenomen.
In het kader van de Vlaamse broedvogelatlas zijn er in het 5x5 kilometerhok ES73B 90 broedvogels vastgesteld
(bijlage 11 ). Hiervan zijn vooral de soorten van bosrijke omgeving relevant. We delen deze soorten in
‘ecologische groepen’ in:








Soorten van loofhout, met binding aan oude, holle bomen: Glanskop, Boomklever, Holenduif, Bosuil,
Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Groene specht, Gekraagde roodstaart en Wespendief.
Spreeuw en Kauw worden doorgaans met bebouwde omgeving geassocieerd, maar zij broeden zeer
graag in parken en loofbossen rijk aan oude bomen waar ze zich als holenbroeder gedragen (Kauw
vaak in kolonieverband); Appelvink kunnen we nog toevoegen aan de lijst (eigen waarneming);
Soorten van loofhout, zonder specifieke binding aan oud bos: Kramsvogel, Grote lijster, Zwartkop,
Grauwe vliegenvanger, Staartmees, Boomkruiper, Wielewaal, Gaai, Vink, Buizerd, Boomvalk, Sperwer,
Houtduif, Koekoek, Ransuil;
Soorten van naaldhout: Goudhaantje, Zwarte mees;
Soorten van struwelen: Nachtegaal, Spotvogel, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Fitis, Tjiftjaf,
Ringmus, Geelgors, Matkop en Zomertortel;
Soorten van graslanden (en akkers): Graspieper, Patrijs en Kievit. Deze soorten krijgen meer kansen
als graslanden aanpalend aan het bos in natuurbeheer komen.

Van deze soorten zijn de volgende opgenomen in de meest recente Rode lijst van Vlaamse broedvogels (Devos
et al., 2004):





Categorie ‘bedreigd’: Zomertortel, Kramsvogel, Graspieper, Wielewaal, Geelgors;
Categorie ‘kwetsbaar’: Patrijs, Gekraagde roodstaart, Nachtegaal en Matkop;
Categorie ‘achteruitgaand’: Koekoek, Ringmus

Opvallend is dat de soorten gebonden aan oud bos momenteel niet bedreigd zijn in hun voorkomen in
Vlaanderen, uitgezonderd de Gekraagde roodstaart. Inderdaad doet deze groep van soorten het over het
algemeen goed door het ouder worden van bossen. Toch zijn soorten als Wespendief en Kleine bonte specht
niet erg algemeen op Vlaams niveau en dus blijven het belangrijke soorten. Daarenboven ontbreken er een
aantal soorten als broedvogel die in de toekomst kunnen verwacht worden indien er een voldoende oppervlakte
oud bos aanwezig is. Het gaat dan om soorten als Zwarte specht en Middelste bonte specht.
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Onder de overige loofhoutsoorten zijn Wielewaal en Kramsvogel op de Rode lijst opgenomen. De 2 soorten
broeden in Vlaanderen vooral in populieren. Wielewaal komt ook in andere alluviale bossen voor (evenals
parken en hoogstamboomgaarden), als er maar een groot bladvolume en gesloten bladerdek is. Het voorkomen
van grote insecten als voedsel is belangrijk (Vermeersch et al., 2004). Voor Kramsvogel heeft de achteruitgang
mogelijk met natuurlijke populatieschommelingen te maken.
Vooral opvallend is dat veel soorten van struwelen en jonge bossen bedreigd zijn. De meeste hiervan zijn
duidelijk achteruit gegaan door de teloorgang van het kleinschalig cultuurlandschap (verdwijnen houtkanten,
hagen, landwegen) en door de scherpe overgang tussen bos en open ecotopen (vb. Geelgors, Ringmus,
Zomertortel). Voor Matkop en Nachtegaal speelt daarenboven ook het lager aanbod aan jonge bosstadia mee.
In oudere bossen is een goed ontwikkelde ondergroei en staand dood hout belangrijk voor Matkop (Vermeersch
et al., 2004).
2.3.4.3

VISSEN
De scheidingslijn tussen het Liedekerkebos en de weilandcomplexen wordt gevormd door de Kruisbeek en De
Hollebeek. De goede waterkwaliteit van de Hollebeek verklaart het voorkomen van het Driedoornige stekelbaars
(mondelinge mededeling Erik De Block, locale natuurpuntafdeling). De Driedoornige stekelbaars is terug van
weggeweest want bij de afvissingen in 1997 door het IBW (Van Thuyne, G et al, 1999) werden geen vissen
gevonden. De waterkwaliteit van de Kruisbeek is slecht. Hier komt geen vis voor.

2.3.4.4

ZOOGDIEREN
Een inventarisatie van de Langen Hei in 1997 leverde waarnemingen op van volgende soorten: Dwergvleermuis,
Bosspitsmuis, Bosmuis, Dwergmuis, Mol, Muskusrat, Rosse woelmuis, Bunzing, Wezel, Konijn, Haas en Vos.
Aantallen van deze soorten zijn niet gekend.
In de bosplaatsen LB en BR kom met zekerheid de Eikelmuis (Eliomys quercinus) voor; deze soort werd
aangetroffen in nestkasten voor mezen (mondelinge med. E. De Block). De Eikelmuis gedraagt zich vaak als
cultuurvolger, maar in Vlaanderen worden toch vooral loofbossen bewoond. Ongelijkjarigheid en de
aanwezigheid van een struiklaag zijn daarbij belangrijke elementen. Naast nestkasten worden ook boomholtes of
nesten bewoond. De soort komt vooral in de zuidelijke helft van Vlaanderen voor en dat is de noordgrens van
haar areaal (Verkem et al., 2003).
Aan de hand van vossenuitwerpselen (terreinwaarneming E. De Block, 2005) weten we dat ook de vos er
vertoeft, de locatie van een vossenburcht is echter niet gekend. Ook de Rosse eekhoorn werd meermaals
gezien tijdens terreinwandelingen (terreinwaarneming E. De Block).
Gericht onderzoek naar vleermuizen is vereist om te weten welke soorten er nog voorkomen naast de
Dwergvleermuis, welke een echte cultuurvolger is. De meeste vleermuizen zijn Europees beschermd
(Habitatrichtlijn).

2.3.4.5

ONGEWERVELDEN
In het Bosreservaat werd een uitgebreid faunistisch onderzoeksproject van de afdeling Bos en Groen (AMINAL)
getiteld ‘Bodemclassificatie door middel van bodemfauna’ uitgevoerd. Het BR vormt één van de 50 punten waar
volgende diergroepen uitgebreid geïnventariseerd werden: spinnen, loopkevers, hooiwagens, pissebedden,
duizend- en miljoenpoten, vliegen (zweefvliegen, bladmineerders, Sphaeroceridae, Lonchopteridae, Empididea)
en nematoden.
Een inventarisatie van de Langen Hei (gebied gelegen tussen Nieuwbaan, Veldstraat, spoorweg, Bossstraat,
Kattestraat, wijk Gravenbos, Liedekerkebos en Hollebeek, komt in grote mate overeen met bosplaats HB en het
uitbreidingsgebied ten oosten van de Kruisbeek) in 1997 leverde waarnemingen op van verschillende families.
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LIBELLEN
Uit de databank van het Instituut voor Natuurbehoud halen we volgende gegevens:
Tabel 40 Waargenomen libellen

Wet. Naam

Ned. Naam

Gemeente

Toponiem

UTM1long

Pyrrhosoma nymphula

Vuurjuffer

Liedekerke

Valier

ES7737

Aeshna cyanea

Blauwe glazenmaker

Liedekerke

Liedekerkebos

ES7835

De data zijn afkomstig uit de databank van de Libellenwerkgroep Gomphus.
Bij een inventarisatie an de Langen Hei in 1997 werden Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea), Lantaarntje
(Ischnura elegans), Grote keizerlibel (Anax imperator) en Platbuik (Libellula depressa) waargenomen.
Deze 5 soorten zijn zeer algemeen in Vlaanderen en momenteel niet bedreigd.
De aanleg van grote poelen in de nabijheid van bos kan zeker nog heel wat extra soorten aantrekken. De beste
ligging is als de waterpartij niet beschaduwd is maar wel beschut. Dat betekent dat er aan de zuidzijde ervan
best geen bomen staan (geen schaduw) maar aan de noordzijde kan dit wel, hoewel bladval ook een negatieve
impact heeft. Ideaal is een grote poel midden in een weiland dat omsloten is door bos.
SPRINKHANEN
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het Instituut voor Natuurbehoud:
Tabel 41 Waargenomen sprinkhanen

Wet. Naam

Nederlandse naam

Gemeente

Toponiem

Utm1km

Jaar

Aantal

Chorthippus parallelus

krasser

Liedekerke

Rtt

ES7835

1981

1

Pholidoptera griseoaptera

bramensprinkhaan

Liedekerke

Rtt

ES7835

1981

Beide soorten zijn zeer algemeen in Vlaanderen en momenteel niet bedreigd. Gericht onderzoek in het
studiegebied is nog niet gebeurd en noodzakelijk om tot een vollediger soortenlijst te komen.
In de wijdere omgeving van het studiegebied (Denderleeuw, Oost-Vlaanderen) komt 1 Rode-lijstsoort voor,
namelijk de Veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa). Deze soort heeft een voorkeur voor vochtige, humusrijke bodem
en komt graag in moestuinen voor. De soort leeft niet in bossen en is dus minder relevant voor het studiegebied.
LOOPKEVERS
Bodembewonende invertebraten werden recent nog geïnventariseerd in het kader van het bodemfaunaproject
(De Bakker et al., 2000). Hieruit bleek dat in het gebied voor een aantal groepen zeer bijzonder is :
Er werden in de loop van 1997-1999 38 loopkeversoorten genoteerd, waaronder 5 rode-lijstsoorten. De volledige
lijst is toegevoegd in bijlage 4
We bespreken kort deze Rode-lijstsoorten om hun habitatvoorkeur te kennen en zo mogelijk gepaste
beheermaatregelen te nemen.
Agonum livens is opgenomen in de categorie ‘bedreigd’ wegens een sterke achteruitgang in Vlaanderen. Voor
1950 is deze soort in 17 UTM-hokken (van 10x10 km) aangetroffen, na 1950 slechts in 8 UTM-hokken. Het is
een soort van oude vochtige bossen bossen, zoals elzenbroekbossen en valleibossen (Desender et al, 1995).
Verdroging is de voornaamste reden van achteruitgang.
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De 4 overige soorten zijn opgenomen in de categorie ‘zeldzaam’. Dat betekent dat ze een beperkte verspreiding
hebben in Vlaanderen, maar dat ze niet noodzakelijk achteruitgegaan zijn.
Abax parallelus is een zeldzame (8 UTM-hokken van 5X5 km voor 1950, 12 na 1950) bossoort in Vlaanderen
(Desender et al., 1995). In Nederland is ze vrij zeldzaam en komt ze vooral in Zuid-Limburg en op de Veluwe
voor. Daar leeft ze vooral in Eiken-Haagbeukenbossen resp. in dichte naaldbossen of Eiken-Berkenbossen met
dichte ondergroei van Adelaarsvaren. De soort wordt zelden buiten het bos aangetroffen en is brachypteer
(kortvleugelig), maar wel een goede loper. Ze is gevoelig voor versnippering van bossen en een goede indicator
van oude stabiele bossen (Turin, 2000).
Bembidion clarki was voor 1950 slechts van 2 UTM-hokken (van 10x10 km) bekend in Vlaanderen terwijl ze
sinds 1950 in 8 UTM-hokken gevonden is. Het is een stenotope bossoort, dat wil zeggen dat ze nauw gebonden
is aan bepaalde bostypes (Desender et al., 1995). De soort is (nog) niet bekend van Nederland (Turin, 2000).
Bembidion stephensii is voor 1950 in 6 UTM-hokken (van 10x10 km) gevonden in Vlaanderen en sinds 1950 in
5 UTM-hokken. De soort zou typisch zijn voor oevers van stilstaand, oligotroof (=voedselarm) water (Desender
et al., 1995). In Nederland is de soort praktisch beperkt tot de kalkrijke leembodems van Zuid-limburg. Het is een
macroptere soort die zich goed zou kunnen verspreiden. Deze loopkever is zeer vochtminnend, met een
voorkeur voor kale tot schaars begroeide bodem liefst met enige beschaduwing (Turin, 2000).
Bradycellus sharpi is voor 1950 in 11 UTM-hokken (van 10x10 km) gevonden in Vlaanderen en sinds 1950 in
22 UTM-hokken, vooral in het westen. Het is een eurytope bossoort, wat betekent dat ze in een ruime waaier
aan bostypes voorkomt (Desender et al., 1995). In Nederland beperkt tot bosrijke streken in het zuiden en
oosten en daar plaatselijk niet zeldzaam, in vochtige bossen en bosranden. In Groot-Brittanië op schaduwrijke
plaatsen, vaak in de buurt van water (Turin, 2000).
Andere typische bossoorten onder de aangetroffen loopkevers zijn Abax ater, Pterostichus oblongopunctatus en
Calathus rotundicollis. De 2 eerstgenoemde soorten zijn brachypteer en gevoelig voor versnippering.
Eén soort is bij wet beschermd, de Kettingschallebijter (Carabus granulatus). Deze is nochtans zeer algemeen in
Vlaanderen, maar het is een grote en ‘aaibare’ soort.
Besluit naar beheer: vooral aandacht besteden aan het beperken van verstoring in de natte bossen. Verdroging
en verruiging (overwoekering door brandnetels) tegengaan. Langs de waterlopen en waterpartijen zijn
geleidelijke oevers interessant voor Bembidion-soorten, die graag op natte modderplaten voorkomen. Algemeen
voor bosbewonende kevers is voldoende dood hout belangrijk en een afwisseling van donkere en lichtrijke
plaatsen.
OVERIGE

KEVERS

Inventarisatie van Langen Hei (1997) toonde het voorkomen van 2 lieveheersbeesten aan: 22-stippelig
lieveheerbeestje (Psyllobora 22-punctata) en 7-stippelig lieveheerbeestje (Coccinella 7-punctata) evenals 1 soort
snuitkever: de Hazelnootboorder (Curculio nucum).
Overige kevers zijn geinventariseerd in het kader van het bodemfaunaproject (De Bakker et al., 2000):
In onderstaande tabel geven we aan hoeveel vertegenwoordigers van elke familie er in deze studie gevonden
zijn. Ook vermelden we het aantal houtbewonende (xylobionte) soorten dat er van Vlaanderen en Limburg
bekend is (overgenomen uit Crevecoeur, 2004). Deze cijfers dienen als erg voorlopig behandeld, gezien de
beperkte kennis van deze groep in Vlaanderen.
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Tabel 42 Aantal aangetroffen keversoorten per familie in het Konenbos

Keverfamilie

# soorten Liedekerkebos

# xylobionten Vlaanderen

Catopidae:

6

?

Cerambycidae: Boktorren

1

52

Chrysomelidae: Bladhaantjes

2

0

Coccinellidae: Lieveheersbeestjes

1

0

Cryptophagidae:Dwergschimmelvreters

1

6

Curculionidae: Snuitkevers

1

18

Elateridae: Kniptorren

4

12

Histeridae: Spiegelkevers

1

10

Lagriidae: Wolkevers

1

0

Leiodidae: Truffelkevers

4

5

Nitidulidae: Glanskevertjes

1

11

Scarabaeidae: Bladsprietkevers

1

4

Scolytidae: Schorskevers

1

50

Staphilinidae: Kortschildkevers

4

65

Throscidae

1

?

DANSVLIEGEN
Een inventarisatie van de Dansvliegen (Empididae) uit 1997 leverde 21 soorten op waarvan 4 zeldzame soorten,
één kwetsbare soort en één soort met uitsterven bedreigd (Empis ciliata). Daarmee was de site (BR) in dit
gebied één van de beste uit het project (over een totaal van 56 locaties, verspreid over Vlaanderen). De
volledige lijst is opgenomen in bijlage 4.
SPINNEN
Inventarisatie van spinnen in het BR (1997) leverde 66 spinnensoorten op, waarvan 6 rode-lijst-soorten:
Coelotes inermis, Coelotes terrestris, Euryopis flavomaculata, Hahnia helveola, Histopona torpida en
Pachygnatha listeri. De volledige lijst is opgenomen in bijlage 4. Vijf van de zes Rode-lijstsoorten zijn echte
bossoorten, enkel E. flavomaculata komt zowel in bos als in diverse open ecotopen voor (zie Lambrechts &
Janssen, 2001 voor uitgebreide bespreking).
We bespreken kort enkele Rode-lijstsoorten:
Coelotes terrestris, de Gewone bostrechterspin, is ondanks zijn Rode-lijststatus vaak zeer talrijk in bossen en
tevens wijdverspreid in Vlaanderen. Ze heeft een voorkeur voor een dikke strooisellaag en veel dood hout
(Roberts, 1998).
Coelotes inermis, de Leemtrechterspin, komt in de zuidelijke helft van Vlaanderen voor, bijvoorbeeld in het
Wijngaardbos (Alt-Hoeselt) en de bossen van de Voerstreek (Aeolus, 2004). Ze komt vooral op leembodems
voor en is in Nederland enkel algemeen in Zuid-Limburg.
Histopona torpida, de Slanke bostrechterspin, is in 2 recent onderzochte bossen in de Voerstreek
(Vrouwenbos, Konenbos) één der talrijkste soorten, na Coelotes terrestris, zonder een duidelijke voorkeur voor
een bepaald bostype (Aeolus, 2004).
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SLAKKEN
In 1981 werd door H. Devrieze een inventarisatie van landmollusken uitgevoerd in een deel van LB en BR. Er
komen in het gebied zo’n 20 soorten slakken voor. Collumella aspera is hier voor het eerst in belgië
aangetroffen, in het voedselarm Eiken-Berkenbos, samen met het vrij zeldzame Knoflookglansslakje, Oxychilus
alliarius. In de vallei van de Hollebeek is eveneens een zeldzame soort aangetroffen: Azeca goodalli.
Het volledige artikel (Devrieze, 1981) is te vinden in bijlage 4.
Inventarisatie Langen Hei (1997): bosslak, diepslak, poelslak, posthoornslak en de tuinslak.
BIJEN

EN WESPEN

Tijdens de inventarisatie van nestkasten in 1996 werden drie nestkasten bewoond door bijen aangetroffen. De
inventarisatie op de Langen Hei (1997) leverde volgende soorten op: Honingbij, Steenhommel, Aardhommel,
Gewone wesp, Duitse wesp en de Eikengalwesp.
VLINDERS
In de databank van het Instituut voor natuurbehoud zitten merkwaardigerwijs nauwelijks waarnemingen voor dit
zeer waardevolle bosgebied: enkel Landkaartje, Bont zandoogje en Klein koolwitje.
Gericht onderzoek in het studiegebied is nog niet gebeurd en noodzakelijk om tot een vollediger soortenlijst te
komen.
Nochtans wordt ook regelmatig Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) waargenomen (Advies van het
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer aangaande de opportuniteit van de aanwijzing tot bosreservaat van het
voormalige RTT-domein te Liedekerke, 2001). Deze soort is in de Rode lijst-soort opgenomen als ‘Kwetsbaar’
(Maes & Van Dyck, 1996 & 1999).
De Kleine ijsvogelvlinder is in Vlaanderen grotendeels beperkt tot de Kempen en een beperkt aantal populaties
daarbuiten (enkele populaties in Vlaams-Brabant en enkele in Oost-Vlaanderen). Zelfs in het Zoniënbos en
Hallerbos is de soort verdwenen (geen waarnemingen na 1971). Ze leeft in vrij open bossen en aan bosranden
met Wilde kamperfoelie waar schaduw en zon elkaar pleksgewijs afwisselen. De eitjes worden afgezet op
bladeren van vrij kleine kamperfoelieplanten, meestal op ca. 1 m hoog en op plaatsen met vrij hoge
luchtvochtigheid. De favoriete ei-afzetplanten staan aan de rand van brede bospaden of in licht beschaduwde
delen van het bos (Maes & Van Dyck, 1999).
Geschikt beheer zorgt voor voldoende licht in het bos (brede paden, open plekken) en gevarieerde bosranden
(met veel nectarplanten).
Inventarisatie van de Langen Hei (1997) leverde waarnemingen op van volgende soorten dagvlinders: Atalanta,
‘Blauwtje’, Bont zandoogje, Bruin zandoogje, Citroenvlinder, Distelvlinder, Groot koolwitje, Klein koolwitje, Kleine
vos, Koevinkje, ‘Dikkopje’. Daarnaast zijn er ook 4 soorten nachtvlinders gevonden: Eikebladroller, Harlekijn,
Populierenpijlstaart en Rood weeskind.
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FAUNA: BESLUITEN EN AANBEVELINGEN VOOR HET BEHEER
Eerst overlopen we nog eens de voornaamste faunawaarden:
Vogels:
Zeldzame prooivogels: Wespendief en Boomvalk
Bedreigde soorten van houtkanten, struwelen, bosranden, jonge bosopslag: Zomertortel, Geelgors, Ringmus
Nachtegaal en Matkop;
Interessante oud-bossoorten: Gekraagde roodstaart, Kleine bonte specht
Overige bijzondere soorten: Wielewaal
Zoogdieren: Eikelmuis
Amfibieën: Kamsalamander (Habitatrichtlijn bijlage II) en Vinpootsalamander
Reptielen: Hazelworm en Levendbarende hagedis
Dagvlinders: Kleine ijsvogelvlinder
Loopkevers: 5 Rode-lijstsoorten, met als meest bijzondere de bedreigde Agonum livens;
Spinnen: 6 Rode-lijstsoorten die allen nog verspreid over Vlaanderen voorkomen en vaak algemeen zijn in oude
bossen.
Dansvliegen: één soort met uitsterven bedreigd (Empis ciliata);
Slakken: 3 zeldzame soorten: Collumella aspera, Knoflookglansslakje (Oxychilus alliarius) en Azeca goodalli;
Dit zijn de soorten die op Vlaams niveau zeldzaam zijn of in meer of mindere mate bedreigd. Het bosbeheer
moet zich in eerste instantie op die soorten richten. Volgende maatregelen komen in aanmerking:
Î Een algemene regel is dat de aanwezige (terrein)heterogeniteit moet beschermd en versterkt. De
afwisseling van nat en droog terrein enerzijds en open plekken, ijle bossen en dichte gesloten bossen
anderzijds biedt de beste garantie voor hoge diversiteit en bijzondere soorten. Daarvoor moet het bos
voldoende groot zijn.
Î Bosuitbreiding in eerste instantie positief voor Nachtegaal, Matkop, Zomertortel, Geelgors, Fitis en andere
soorten die graag in jonge bosopslag vertoeven.
Op lange termijn biedt het mogelijkheden voor oud-bossoorten gebonden aan grote bosoppervlaktes.
Î Het ijler maken van bosbestanden in de droge sfeer, bij voorkeur deze waar vroeger heidevegetatie
voorkwam, is positief voor diverse soorten. Een belangrijke doelsoort hier is Boompieper, maar ook
Gekraagde roodstaart, Geelgors, Levendbarende hagedis en lichtminnende insectensoorten zullen er van
profiteren. Heideherstel, de aanleg van open plekken en brede dreven heeft eveneens een positief effect op
deze soortgroep.
Î Het ijler maken van bosbestanden in de vochtige tot natte sfeer, op plaatsen waar Kamperfoelie groeit, is
belangrijk voor Kleine ijsvogelvlinder;
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Î Het laten oud worden van bestanden, met als gevolg veel dood hout (liggend en staand), veel strooisel en
zeer oude bomen is positief voor veel bosbewonende diersoorten: spechten en andere holenbroeders zoals
Boomklever en Glanskop, voor roofvogels, Appelvink, Eikelmuis, Hazelworm en vele loopkevers en
spinnen.
Î het aanleggen van poelen is zeer belangrijk voor amfibieën, libellen en vele andere ongewervelden
(waterkevers, loopkevers, …). De voornaamste doelsoort is hier natuurlijk Kamsalamander. Voor loopkevers
benadrukken we het belang van zeer geleidelijke oevers zodat er ‘strandjes’ ontstaan; vooral
pioniersituaties in de natte sfeer zijn voor loopkevers belangrijk, dus regelmatig de oevers afschrapen heeft
voor deze diergroep een positieve impact.
Waar en hoe legt men die poelen best aan? Men kiest best locaties die botanisch minder waardevol zijn.
Graslanden ingesloten door bos of vlakbij het bos zijn ideaal. De poelen liggen bij voorkeur in de nabijheid
van, maar niet in de schaduw van bosjes (voor overzomering en overwintering van amfibieën); dus aan de
zuidrand van bosjes. De zone tussen de poel en het bosje dient men uit te rasteren en nulbeheer toe te
passen zodat er zich een ruigte en struweel kan vormen. Op lange termijn dient men wel de boomopslag te
kappen. Het aanleggen van poelen en beheren van bestaande poelen komt ruim aan bod in deel 4.
Belangrijk voor Kamsalamander is dat er een groep van poelen kort bij elkaar ligt.
Î Geleidelijke overgangen van bos naar open ecotopen (mantelzoomvegetaties) creëren, aan de zuidzijde
van het bos (zonbeschenen): voor vlinders, zweefvliegen, boktorren en andere bloembezoekende insecten;
probeer ook inhammen in het bos te maken, zodat er een golvende bosrand ontstaat (windluwe plaatsen
zijn ideaal voor insecten);
Een belangrijke leemte in de kennis is de vraag of er op de heiderelicten nog typische heidesoorten
aanwezig zijn qua ongewervelden. In droge en vochtige heide komt een zeer rijke levensgemeenschap aan
spinnen, loopkevers en mieren voor, die soms op kleine geschikte oppervlakte standhouden. Het IBW
onderzocht enkele bosbestanden op deze diergroepen, maar een gericht onderzoek in de heiderelicten
dringt zich op. Dit zal dan ook het heide-experiment moeten uitwijzen.
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2.4 OPBRENGSTEN EN DIENSTEN

In de dienstjaren 1986, 1999 en
2003 vonder er drie houtverkopen
plaats. De respectievelijke aantallen
en volumes van boomsoorten die
verkocht werden, zijn hieronder in
een tabel weergegeven.
Figuur 51
Opbrengsten en diensten in Liedekerkebos

300
250

Volume (m

Sinds de aankoop van de
bosplaatsen
Liedekerkebos,
Bosreservaat en Hertigembos, werd
er enkel in LB hout gekapt en
zodoende zijn de opbrengsten
beperkt tot deze bosplaats.

200
150
100
50
0
1986

1999

Eik/Es

allerhande

Inl. eik

Allerh. NH

Lork

Populier

2003
Am. Eik

Allerh. LH

Tabel 43 Opbrengsten van houtverkopen in LB (in €)

Boomsoort

Aantallen

Volumes (m³)

Opbrengsten (€)

eik

462

224

niet gekend

Am. Eik

73

96

niet gekend

DIENSTJAAR 1986

Eik/Es

45

21

niet gekend

allerhande

72

46

niet gekend

Totaal

652

387

niet gekend

Inl. eik

232

179

Am. Eik

118

251
per kavel

DIENSTJAAR 1999

Allerh. LH

95

61

Allerh. NH

181

34

Lork

142

10

Populier

10

23

Totaal

778

558

9.101

54

120

2.400

DIENSTJAAR 2003
Poupulier
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3 BEHEERDOELSTELLINGEN
Op basis van het voorgaande kan nu overgegaan worden tot de formulering van de beheerdoelstellingen om het beheer
van het boscomplex Liedekerke-Hertigembos en haar omgeving binnen de krijtlijnen van de Beheervisie van de Afdeling
Bos & Groen en de Criteria Duurzaam Bosbeheer te situeren4.

3.1 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECONOMISCHE FUNCTIE
3 .1 .1

DOMEINBOS VAN 200 HA
De totale oppervlakte van het huidige boscomplex in eigendom en beheer van de Afdeling Bos & Groen (= het
domeinbos5) bedraagt 121,39 ha. Hiervan zijn 106,86 ha effectief bebost; de rest is momenteel open plek, waarvan een
gedeelte ook ecologisch wordt beheerd. Op lange termijn streeft men door verwerving van omliggende percelen de
creatie van een domeinbos van ca. 200 ha na.

3 .1 .2

BOSSEN VS. OPEN PLEKKEN
Een eerste belangrijk aspect van de economische functie is het aandeel effectief bos. Het Bosbeheer streeft in dit gebied
naar een vrij maximalistische invulling van het criterium uit de beheervisie van Bos & Groen betreffende de open plekken
(voor meer uitleg, zie paragraaf 3.2). Gezien de hoge landschappelijke waarde van het gebied – het is trouwens
beschermd landschap – is het immers niet wenselijk hier een te massieve bosuitbreiding te realiseren. Bovendien dienen
ook de natuurwaarden en –potenties in de omliggende graslanden gevrijwaard te blijven. Door te streven naar een vrij
open mozaïeklandschap, met plaats voor ecologisch beheerde waardevolle graslanden, wastines, brede bosranden en
bosbestanden wordt het landschap in zijn esthetische waarde behouden en zelfs versterkt. Bovendien blijven, door de
ontwikkeling van een goed aansluitend én divers ecologisch geheel, de bestaande natuurwaarden gewaarborgd, en
worden er nieuwe gecreëerd.
Concreet betekent dit dat er binnen het domeinbos gestreefd wordt naar een invulling van ca. 150 ha bos en ca. 50 ha
open plekken met ecologisch beheer (25% van de oppervlakte van het domeinbos). Het is niet de bedoeling om van de
standaardnorm – 5 à 15% in bestaande bossen - uit de Beheervisie af te wijken6. Bovendien wordt er bij dit Beheerplan
ook een belangrijk aandeel nieuwe bossen voorzien. Hiervoor gelden immers andere open-plekkencriteria: minimum
20% dient open te blijven. Qua open plekken zal de nadruk bij de nieuwe verwervingen liggen op het ecologisch beheer
van grote, permanente open plekken, omdat de natuurpotentie hier in dit gebied van dit type beheer bijzonder groot is,
en omdat het draagvlak voor de hele visie er bovendien door verhoogt.
Blijft dus over als lange-termijndoelstelling ca. 150 ha effectief bebost gebied. Aangezien er echter ook in de bestaande
bossen ruimte zal gemaakt worden voor open plekken (8 tot 12 ha), kan men de oppervlakte effectief bijkomend bos
inschatten op ca. 50 ha (zie Tabel 44).

3 .1 .3

BOSRESERVAAT
Een tweede zeer belangrijk aspect bij de economische functie is het Bosreservaat, waarvoor geen economische
doelstellingen (qua houtproductie) worden vooropgesteld. Voor dit hoofdstuk wordt de volledige oppervlakte van het
Bosreservaat (i.e. 21,56 ha) dan ook uit de vergelijking gelicht, zoals weergegeven in Tabel 44.

4

5

6

De eigendommen van de Afdeling Bos & Groen dienen beheerd te worden volgens de Beheervisie van deze Afdeling; de privébossen die deel uitmaken van het beheerplan moeten beheerd worden volgens de Criteria Duurzaam Bosbeheer.
“Domeinbos” is de term die gebruikt wordt voor openbare bossen die beheerd worden door de Afdeling Bos & Groen. Dit impliceert
dus zeker niet dat de totale oppervlakte ervan ook effectief bos is.
Deze standaardnorm is trouwens niet limitatief.
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Tabel 44 Huidig domeinbos, streefcijfers 2025, vertaald naar oppervlaktes effectief bebost gebied en open plekken.

Jaartal
2005

Oppervlakte (ha)

%

Domeinbos

121,39

100,00

effectief bos

106,87

88,04

85,0

-

open plekken

13,9

11,45

Speelweide

0,62

0,51

121,39

100

200

100

effectief bos

150

74,69

effectief bos - BR

129

-

effectief bos - BR

TOTAAL

2025

domeinbos

open plekken + ecol. beh.

3 .1 .4

50

25

speelweide

0,62

0,31

TOTAAL

200

100

VERWERVINGSPOLITIEK EN REALISATIE NIEUWE BOSSEN
Een derde cruciaal punt voor de beheerdoelstelling m.b.t. de economische functie is de snelheid waarmee de
verwervingspolitiek en de daaruit resulterende bebossingen zullen gebeuren. De houtvesterij gaat ervan uit dat de
verwervingen ten minste 10 jaar zullen vergen, en dat de 50 ha bijkomend bos effectief gerealiseerd zal zijn binnen een
tijdsperiode van 20 jaar, m.a.w. de aankopen worden uitgevoerd aan een gemiddelde rato van 7,86 ha/jaar over de
periode 2006-2015; de bebossingen gebeuren aan een gemiddelde rato van 2,5 ha/jaar over de periode 2006-2025. De
marge tussen de gemiddelde rato’s van aankopen en bebossingen maken het mogelijk om de verwervingen op een
sociaal verantwoorde wijze te realiseren, met eventueel mogelijkheden voor termijnen van geleidelijke
loopbaanbeëindiging, ruiloperaties en dergelijke meer. Bovendien worden in de huidige bossen nog een aantal nieuwe
open plekken gecreëerd in de eerste 7 jaar van de planhorizon; ook dit dient meegenomen te worden in de berekeningen
voor de economische functie (zie Tabel 45).
Tabel 2: Inschatting van verwervingen en bebossingen over de planperiode 2006-2025
Tabel 45 Inschatting van verwervingen en bebossingen over de planperiode 2006-2025

Aankooptraject

Oppervlakte (ha)

Totaal bijkomende grond (ha)

2006

7,86

7,86

2007

7,86

15,72

2008

7,86

23,58

2009

7,86

31,44

2010

7,86

39,3

2011

7,86

47,16

2012

7,86

55,02

2013

7,86

62,88

2014

7,86

70,74

2015

7,86

78,61

TOTAAL

78,61
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Tabel 45 : vervolg
Netto bebossingstraject

3 .1 .5

Oppervlakte (ha)

Netto bijkomend bos (ha) Totaal productiebos (ha)

2006

3,5

3,5

88,5

2007

1,5

5

90

2008

1,5

6,5

91,5

2009

1,5

8

93

2010

1,5

9,5

94,5

2011

1,5

11

96

2012

1,5

12,5

97,5

2013

2,5

15

100

2014

2,5

17,5

102,5

2015

2,5

20

105

2016

2,5

22,5

107,5

2017

2,5

25

110

2018

2,5

27,5

112,5

2019

2,5

30

115

2020

2,5

32,5

117,5

2021

2,5

35

120

2022

2,5

37,5

122,5

2023

2,5

40

125

2024

2,5

42,5

127,5

2025

0,5

43

128

TOTAAL

43

43

128

7

PRIVÉ-BOSSEN
Tenslotte zijn er nog de privé-boseigenaars die deelnemen in deze beheerplanning. In afwachting van eventuele
deelname aan het beheerplan door deze boseigenaars, werd voor hun bossen voorlopig nog geen inschatting van de
beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie gemaakt. (Verder uit te werken.)

3 .1 .6

EVOLUTIE VAN DE JAARLIJKSE AANWAS
De jaarlijkse aanwas wordt op 8 m³/ha/jaar geraamd (zie bijlage 3 in Waterinckx et al., 2003), aangezien er geen exacte
aanwasgegevens beschikbaar zijn voor dit boscomplex. Dit is een eerder minimalistische inschatting: voor
loofhoutbossen op zandleemgronden wordt in dezelfde publicatie (Waterinckx et al., 2003) gesproken van jaarlijkse
aanwassen van 8 à 13 m³/ha/jaar, maar gezien de gebrekkige drainage in delen van het gebied, en het feit dat voor
delen van het bos zal gestreefd worden naar iets minder productieve bosbeheertypes is het raadzaam dit gemiddelde vrij
laag in te schatten.
Op basis van deze aannames wordt een evolutie waargenomen van een totale jaarlijkse aanwas van 680 m³ in 2005
naar 1024 m³ in 2025, in de bossen waar productie een factor speelt (dus niet in het Bosreservaat).

7

De creatie van de bijkomende open plekken in het huidige bos wordt gespreid over de eerste 7 jaar van de planperiode, waardoor de
netto aangroei van effectief bos in die eerste 7 jaar geschat wordt op 1,5 ha/jaar i.p.v. 2,5 ha/jaar.
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Tabel 46 Inschatting van evolutie van totale jaarlijkse aanwas (o.b.v. GJA van 5m³/ha/jaar).

3 .1 .7

Jaartal

Oppervlakte productiebos (ha)

Totale jaarlijkse aanwas (m³)

2005

85

680

2025

128

1024

EEN DIVERS BEHEER
Het Liedekerke-Hertigembos biedt bovendien mogelijkheden om een zeer gediversifieerd beheer te realiseren. De
houtvesterij wil dan ook verschillende bosbeheertypes tot uiting laten komen in het gebied (zie figuur 52):






Over een oppervlakte van ca. 80 ha wordt gestreefd naar productief hooghoutbos met een vrij hoog stamtal en
een breed palet van inheemse, streekeigen en standplaatsgeschikte boomsoorten die kwaliteitsvol hout
produceren.
In een aantal bestanden (ca. 30 ha) kan hakhout- of middelhoutbeheer verdergezet of geïntroduceerd worden.
Vooral voor de slecht gedraineerde bestanden biedt deze bedrijfsvorm voordelen, aangezien de bodemschade
door uitslepen kan vermeden worden, en er bovendien met lichter materieel gewerkt kan worden. Financieel
heeft hakhoutbeheer echter wel nadelige implicaties.
De beekbegeleidende bestanden worden omgevormd naar ijl hooghout (ca. 20 ha). De hogere lichtinval in dit
gedeelte van het bos werkt structuurversterkend voor het hele domeinbos. Vooral voor ongewervelden en
amfibieën is dit beheertype op deze plaats bijzonder relevant.

Figuur 52
Doelstellingen bosbeheertypes
in het huidig domeinbos
Liedekerke-Hertigem
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Figuur 53
VEN-gebied (rood gearceerd)
in het studiegebied (roze
perimeter)

In het Liedekerkebos bevinden zich 3 homogene naaldhoutaanplantingen (van fijnspar en Japanse lariks). Deze worden
door middel van reguliere kappingen geleidelijk omgevormd. Natuurlijke regeneratie van inheemse boomsoorten wordt
hierbij bevoordeligd.
De andere bestanden worden omgevormd door bij de reguliere kappingen de inheemse boomsoorten systematisch te
bevoordelen.
Daarnaast worden in ook een aantal bijkomende kappingen uitgevoerd gericht op het ecologisch beheer (zie Tabel 47 en
Tabel 48 voor inschatting van de houtvolumes, maar ook paragraaf 3.2 voor de achterliggende beheerdoelstellingen).
Tabel 47 Oppervlakte en te kappen volumes voor vrijstelling van de poelen (gepland gedurende eerste 10 jaar van de planninghorizon).

Bestand

Oppervlakte poel (ha)

Oppervlakte vrijstelling (ha)

Volume bestand (m³/ha)

Volume verkregen door
vrijstelling (m³)

2e

0,03

0,19

524,97

99,74

3c/3b

0,06

0,25

406,67

101,67

3c/3b

0,08

0,33

406,67

134,20

3c

0,12

0,33

368,99

132,84

4a

0,07

0,36

289,13

95,41

TOTAAL

0,36

1,46

-

563,86
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Tabel 48 Oppervlaktes en te kappen volumes voor omvorming en heraanleg van dreven (zie ook figuur XXXXdreven)

Heraanleg

Volume dreef (m³)

Aangrenzend bestand

Te kappen volume in

TOTAAL VOLUME (m³)

bestand (m³)
Dreef 100

515

TOTAAL Dr 100

515

Dreef 101

126

TOTAAL Dr 101

126

Dreef 102

535

TOTAAL Dr 102

535

1a

31

2a

40

2b

77

3a

157

4a

148
452

5a

37

6a

97
134

5a

104

6a

274
378

967

260

913

AANLEG NIEUWE DREVEN
Nieuwe dreef 1

4a
6a

TOTAAL Nd 1

74
61
135

Nieuwe dreef 2

7a

TOTAAL Nd 2

135

258
258

258

OMVORMING NAAR INTERNE BOSRAND
Dreef 104

546

TOTAAL Dr 104

546

Dreef 107

40

TOTAAL Dr 107

40

Dreef 108

68

TOTAAL Dr 108

5a

23

5b

53

7c

4

7d

24
104

2c

74

2e

131

3c

25
230

3c

91

5a

18

68

Interne bosrand 4

TOTAAL Ib4
TOTAAL
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2a

56

2b

31

2c

58
145

650

270

177

145
3373
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In totaal zal, bijkomend bij de reguliere kappingen, ca. 3936,86 m³ verwijderd worden in het kader van deze
omvormingen en het creëren van open plekken.

3 .1 .8

REGULIERE KAPPINGEN IETS LAGER DAN JAARLIJKSE AANWAS
Naast deze omvormingskappingen, en kappingen ter creatie van open plekken, zullen de reguliere kappingen
(zuiveringen, dunningen, hakhoutkap, ...) plaatsvinden. Voor dit boscomplex zijn er geen aanwasgegevens beschikbaar,
daarom wordt voor de reguliere kappingen 7 m³/ha/jaar als kapkwantum aangehouden. Voor de totale bosoppervlakte
onder beschouwing (zie Tabel 49) betekent dit een stijgend kapkwantum (door de bijkomende bebossingen) van ca. 595
m³/jaar in 2005 naar ca. 896 m³/jaar in 2025.
Tabel 49 Inschatting van evolutie van het kapkwantum.

3 .1 .9

Jaartal

Oppervlakte effectief bos (- BR) (ha)

Kapkwantum (m³)

2005

85

595

2025

128

896

TOTALE HOUTOOGST
Deze gemiddelde kapkwanta zullen uiteraard deels afwijken van de reële kappingen; dit valt af te leiden uit de kaptabel
en het overzicht van de geplande werkzaamheden, in hoofdstuk 4. Bijkomend bij de reguliere kapkwanta van ca. 7
m³/ha/jaar, vinden dus nog een aantal omvormingskappen plaats. In Tabel 50 worden deze opgelijst. De timing van deze
werkzaamheden is af te leiden uit de kaptabel en het overzicht van de geplande werkzaamheden, in hoofdstuk 4.
In de eerste tien jaar van het beheerplan vinden dus zowel een aantal omvormingskappen als de reguliere kappen
plaats. Het totale kapkwantum voor deze periode is weergegeven in Tabel 50.
Tabel 50 Houtoogst door omvormingskappen.

Activiteit

Berekening houtvolume

Totaal (m³)

Vrijstelling poelen

Zie Tabel 47

563,86

Omvorming dreven naar interne bosranden

650 m³ + 270 m³ + 177 m³ + 145 m³

1242

(Her)aanleg dreven

967 m³ + 260 m³ + 913 m³ + 135 m³ + 258 m³

2533

Totaal

-

4338,86

Dit totaal bijkomende kapvolume van 4338,86 m³ vertaalt zich naar een jaarlijks kapkwantum van ca. ((4338,86 m³/20
jaar/105 ha) + 7 m³/ha/jaar)= ca. 9 m³/ha/jaar.

3.1.10 VERJONGING
In de bestaande bossen wordt gestreefd naar natuurlijke verjonging; enkel waar nodig worden eventueel nog
verrijkingsaanplantingen met gewenste boomsoorten (van streekeigen plantgoed) uitgevoerd. Ook bij de nieuw te
creëren bossen, wordt een belangrijk deel gerealiseerd d.m.v. natuurlijke verjonging, ev. aangevuld met kunstmatige
verjonging van gewenste boomsoorten (van streekeigen plantgoed).
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3.2 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECOLOGISCHE FUNCTIE
De rijke boshistoriek van vooral het Liedekerkebos en de sterk gevarieerde structuur van het hele boscomplex hebben
geleid tot de ontwikkeling van een divers gamma aan bostypes. Een aantal hiervan zijn door hun lange ontwikkelingstijd
en de bijhorende specifieke flora, met zeer veel oud-bosplanten, van een uitzonderlijke natuurhistorische en ecologische
waarde.

3 .2 .1

BESCHERMINGEN
De beheerdoelstellingen uitgewerkt in dit Beheerplan kaderen binnen de richtlijnen van de Beheervisie van de Afdeling
Bos & Groen voor het domeinbos, en binnen de Criteria Duurzaam Bosbeheer voor wat betreft de privé-bossen die deel
uitmaken van dit Beheerplan. Voor een uitvoerige beschrijving van de verschillende beschermingen die op het gebied
van toepassing zijn, verwijzen we naar paragraaf 1.7. In wat volgt worden de ecologische beheerdoelstellingen dan
verder gekaderd binnen deze specifieke beschermingsstatuten.

3 .2 .2

BOSRESERVAAT
De waarde van dit Bosreservaat schuilt in de spontane bosontwikkeling die er de voorbije decennia kon plaatsvinden.

3.2.2.1

BESTRIJDING VAN EXOTEN
Voor de agressieve Amerikaanse vogelkers, die zich in het voorbije decennium in aantal verdubbeld heeft, lijkt een
gericht bestrijdingsbeheer zeker de aangewezen piste. Er bevinden zich in het Bosreservaat immers een aantal
zaadbomen, waarrond zich nu massale natuurlijke verjonging van deze boomsoort aan het voordoen is. Met de start van
het bestrijdingsbeheer wordt echter wel nog gewacht tot de volopnames rond natuurlijke bosdynamiek, die gepland zijn
voor 2006, uitgevoerd zijn. Dit laat de onderzoekers toe een bijkomende tienjarige datareeks toe te voegen aan de reeds
bestaande tijdsserie over de spontane bosdynamiek in het LiedekerkeBosreservaat. Een gericht beheer tegen de
Amerikaanse eik is niet aan de orde aangezien deze boomsoort niet in stamtal toeneemt. Ook voor de archeofyt Tamme
kastanje dient zeker geen bestrijdingsbeheer gevoerd te worden.

3.2.2.2

UITBREIDING?
Volgens de richtlijnen van Minimum Structuur Arealen die gebruikt worden voor de bosreservaten (Vandekerkhove,
1999), is de huidige oppervlakte van het Bosreservaat voor de bostypes die er voorkomen eigenlijk te klein. De
uitbreidingsmogelijkheden zijn echter beperkt:
 Naar het westen toe paalt het Bosreservaat aan het huidige Liedekerkebos, waar andere beheerdoelstellingen
gelden, die o.m. ruimte bieden aan de sociale en de economische functie van het bos. Uitbreiding van het
Bosreservaat in deze richting is dus niet aan de orde. De aanpalende bosbestanden van de
Liedekerkebosplaats vervullen wel een bufferfunctie voor het Bosreservaat;
 Naar het noorden en oosten toe (over de Hollebeek) paalt het Bosreservaat aan een aantal weilanden en aan
een privébos. Het Bosbeheer heeft deze weilanden verworven, maar omwille van de landschappelijke waarde
en natuurpotenties buiten de bossfeer is bosuitbreiding hier geen doelstelling. Er wordt hier gestreefd naar
ecologisch open plekken-beheer (door een graasbeheer met grote grazers). Ook het privébos wordt uiteraard
niet in het Bosreservaat opgenomen, omdat de eigenaar dan de zeggenschap over zijn gebied grotendeels zou
verliezen. Ook naar het noorden en oosten is uitbreiding van het Bosreservaat dus niet aan de orde, maar ook
hier zorgt het ecologisch beheer van open plekken en privé-bos voor een bufferende werking op het
Bosreservaat. Vooral voor het alluviale bostype dat zich langs de Hollebeek in het Bosreservaat ontwikkelt
betekent dit een grote verbetering.
 Naar het zuiden toe (o.m. de huidige Belgacomterreinen) zijn er wel mogelijkheden voor uitbreiding, mits
verwerving van deze gronden. Hierbij dient wel in aanmerking genomen te worden dat in dit gebied zich ook het
“scenario 1 voor heideherstel” bevindt (zie paragraaf 3.2.3). De bosplaats Bosreservaat is dan ook uitgebreid in
deze richting om bij verwerving een uniform beheer van dit gebied mogelijk te maken.
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TOEGANKELIJKHEID
Er wordt benadrukt dat het Bosreservaat niet toegankelijk is en blijft voor de recreant en de “gewone” bosbezoeker. De
ecologische en de wetenschappelijke functie blijven hier dus absoluut primeren.
Het Bosreservaat wordt momenteel aan de westkant gescheiden van de Liedekerkebosplaats door een
prikkeldraadafsluiting. Hoewel er in principe geen wettelijk verbod is op – het in stand houden van - dit type afsluiting
(mits machtiging van het Bosbeheer en vermelding in het Beheerplan, zie Bosdecreet art. 97 § 1), zijn er toch
landschappelijke argumenten om deze prikkeldraad te verwijderen. Er wordt door het Bosbeheer dan ook gestreefd naar
een vervanging van deze omheining door een meer natuurlijke infrastructuur die de toegang verhindert.
De transformatie van prikkeldraad naar een ander type van afsluiting zal gerealiseerd worden bij de heraanleg van de
centrale dreef, die langs het Bosreservaat loopt. Hierbij wordt geopteerd om het kroonhout op de randen van het
Bosreservaat achter te laten. Door de veranderde lichtomstandigheden kan men er vanuit gaan dat zich tussen dat
kroonhout zeer snel een dichte bramenvegetatie zal ontwikkelen, die het onmogelijk maakt – of toch zeer sterk
bemoeilijkt - om het Bosreservaat te betreden. Indien nodig kan - tijdelijk - een minder zichtbare omheining met gladde
draad voorzien worden om de toegang tot het Bosreservaat te ontzeggen. De bestaande toegangspoort tot het gebied,
die het mogelijk maakt aan onderzoekers om met hun materiaal het Bosreservaat te betreden, wordt wel behouden.
Aan de andere zijden van het Bosreservaat stelt het probleem van toegankelijkheid zich veel minder, omdat de
recreatiedruk in die zones veel minder hoog is. Bovendien zorgt de Hollebeek er voor een natuurlijke grens die de
toegang tot het gebied verhindert. Bij eventuele uitbreiding van het Bosreservaat zal men echter wel de
ontoegankelijkheid van het gebied moeten evalueren, en indien nodig maatregelen nemen om deze ontoegankelijkheid
te verzekeren.

3 .2 .3

HERSTEL VAN HEIDE EN HEISCHRALE GRASLANDEN
Tot 25 jaar terug was een gedeelte van het huidige Bosreservaat (4 ha) – door het maaibeheer voor het vrijhouden van
de RTT-installaties - gekenmerkt door een bijzonder waardevolle heidevegetatie, van het Brabantse-heidetype, zeer
zeldzaam in Vlaanderen. Door de natuurlijke verbossing die dit gedeelte van het Bosreservaat sindsdien doormaakte is
deze heidevegetatie geleidelijk verdrongen.
Gezien de hoge natuurwaarde van dit biotoop is het een duidelijke doelstelling van het Bosbeheer om – indien mogelijk –
over te gaan tot het herstel van een hoogkwalitatieve vegetatie over een oppervlakte van 2 tot 4 ha. Het doeltype dat
men in de uitbreidingszone wil bereiken is ‘heischraal grasland’. Het beheer van de zone zuidelijk van en grenzend aan
het bosreservaat (RTT-zone) met potentie voor ontwikkeling van heischrale vegetaties dient eerst éénmalig geplagd te
worden (instellingsbeheer). Voor de afvoer van het plagsel werd geopteerd om deze uit het bosreservaat af te voeren
langs het Belgacomterrein.
HEISCHRAAL GRASLAND
Diagnostische soorten:
Borstelgras (Nardus stricta), Tandjesgras (Danthonia decumbens), Tormentil (Potentilla erecta), Liggend walstro (Galium
saxatile), Mannetjesereprijs (Veronica officinalis), Stijve ogentroost (Euphrasia stricta), Pilzegge (Carex pilulifera),
Moeraskartelblad (Pedicularis sylvatica), Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia),...
Standplaats:
Gemeenschap van oligotrofe tot mesotrofe, (matig) zure tot neutrale, droge tot vochtige gronden. In vergelijking met
soorten van droge heiden prefereren die van heischrale graslanden bodems met een wat hogere pH, en daaraan
gekoppeld een lager aluminiumgehalte en een hogere basenbezetting. De pH wordt gebufferd doordat de bodem een
goede bufferingscapaciteit bezit ( zoals bij leembodems het geval is) of door uitwisseling met calciumionen uit kwelwater.
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Beheer:
Na het instellingsbeheer (vaak plaggen van vergraste heide of omvorming van naaldhoutaanplant) kan een beheer van
jaarlijks maaien en afvoeren worden ingevoerd, of eventueel beweiding. Hierbij wordt de maaifrequentie dan wel de
begrazingsintensiteit geleidelijk verminderd naarmate de plantaardige productie afneemt. Een goede opvolging van de
soortensamenstelling is daarom van belang. Te sterke verschraling kan immers leiden tot verdwijnen van bepaalde
soorten. Indien te sterke verschraling is opgetreden kan als aanvulling op het maairegime worden nabeweid, waardoor
plaatselijk lichte bemesting optreedt en open plekken in de vegetatie ontstaan. De maaidatum dient laat in het seizoen te
liggen, om te voorkomen dat zich organisch materiaal ophoogt als gevolg van hergroei van grassen in nazomer en herfst.
Wanneer deze ophoging optreedt, is nabeweiding eveneens gewenst.
Deze beheerdoelstelling kan gekaderd worden binnen de doelstellingen van het Habitatrichtlijngebied. Momenteel loopt
in dit verband een experiment in het Bosreservaat, waarbij een tiental are werd afgeplagd, ter evaluatie van het
potentieel van herstel. Bij succes zou kunnen overgegaan worden tot heideherstel over een oppervlakte van 4 ha in het
Bosreservaat (voor meer informatie over de methodiek van het experiment, en over het beslissingsmodel, zie
Vandekerkhove, 2005, in bijlage). De beslissing over te gaan tot deze grootschalige afplagging hangt uiteraard af van de
mate waarin de waardevolle heidesoorten die dit gebied vroeger kenmerkten, zich kunnen herstellen. Het experiment zal
dit moeten uitwijzen.
Een belangrijk praktisch knelpunt voor heideherstel in het Bosreservaat is echter ook de verwijdering van de afgeplagde
grond. Basisvoorwaarde is dan ook dat de verwijdering van de afgeplagde grond zou kunnen gebeuren via de kortste
weg, nl. die over de terreinen en wegen van Belgacom.
Gezien deze beide knelpunten, en zonder deze eerste piste van heideherstel te snel te willen verlaten, lijkt het toch
raadzaam om een aantal andere opties voor heideherstel grondig te evalueren. Het Bosreservaat is immers nu reeds
een stuk kleiner dan het Minimum Structuur Areaal voor dit gebied voorschrijft (Vandekerkhove, 1999). Door over ca.
20% van haar oppervlakte nog eens het bos te verwijderen voor heideherstel, wordt de reeds beperkte oppervlakte dan
wel heel erg klein. Door het heideherstel op een andere locatie in te planten zou het kwetsbare Bosreservaat beter
gevrijwaard blijven. De verschillende opties worden – in orde van voorkeur voor het Bosbeheer – nu weergegeven (zie
ook figuur 54).

Figuur 54
Mogelijke locaties voor
heideherstel.
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Heidehersteloptie I: De houtvesterij kan de percelen van Belgacom verwerven die nu zuidelijk grenzen aan het
Bosreservaat. Men kan ervan uitgaan dat deze percelen een soortgelijk beheer gekend hebben als de
aangrenzende in het Bosreservaat, en dat het potentieel voor heideherstel er dus evenwaardig is. Bij succes
van het experiment, kan hier dan ook overgegaan worden tot heideherstel over de beoogde oppervlakte van 4
ha. Idealiter kan ook de aangrenzende weide verworven worden, en bebost, ter buffering van het Bosreservaat,
en ter compensatie van de ontbossing.
Heidehersteloptie II: het experiment in het huidige Bosreservaat is succesvol, en de voorgaande optie blijkt
niet realiseerbaar. Het Bosbeheer gaat over tot het herstel van dit vegetatietype over een oppervlakte van 4 ha
in het zuidelijke gedeelte van het Bosreservaat.

De drie basisvoorwaarden voor deze keuze blijven dus:
 Het experiment is botanisch succesvol;
 De operaties nodig voor het grootschalig heideherstel zijn ook technisch haalbaar (o.m. de afvoer van het
materiaal is hierbij doorslaggevend);
 Deze operatie is ook financieel haalbaar.

3 .2 .4

BOSUITBREIDING
Het economisch aspect van de bosuitbreiding werd reeds besproken in de voorgaande paragraaf 3.1, maar ook
ecologisch gezien is de voorziene bosuitbreiding bijzonder relevant. Doelstelling van de houtvesterij is de realisatie van
een domeinbos van 200 ha, waarvan ca. 50 ha worden beheerd als open plekken. Hierop aansluitend kunnen
bijkomende initiatieven bovendien zorgen voor een nog groter aaneengesloten natuurgebied. De doelstellingen volgend
uit de verschillende beschermingsstatuten worden op de volgende wijze gerealiseerd binnen dit nieuwe natuurgebied:
 Door een divers bosbeheer worden de verschillende boshabitats van de Habitatrichtlijn hersteld en/of versterkt;
 Bosuitbreiding en actief ecologisch open-plekkenbeheer kaderen binnen de doelstellingen van het VEN voor dit
gebied;
 De ontwikkeling van een groot, aaneengesloten natuurgebied, waarbij de omliggende bebouwing wordt
gebufferd, en resulterend in een divers mozaïeklandschap, kadert binnen de doelstellingen van het GEN;
 De visie op de bosuitbreiding, en specifiek de ruime aandacht die aan het open-plekkenbeheer zal gegeven
worden, maakt het mogelijk de voorwaarden en doelstellingen van het beschermde landschap te respecteren
en realiseren.
De verwervingspolitiek wordt gerealiseerd binnen het studiegebied. Zoals voorheen reeds aangegeven zal een behoorlijk
aandeel van de te verwerven gronden niet bebost worden, maar zal er gekozen worden voor een ecologisch openplekkenbeheer. Dit is landschappelijk zeker belangrijk in dit gebied, maar ook voor de vrijwaring van de natuurwaarden
en –potenties buiten de bossfeer is dit uiteraard van groot belang. Figuur 55 geeft de visie aan, waarbij wordt
weergegeven welke beheeroptie zal genomen worden indien een bepaald perceel verworven wordt. Het is echter zeer
belangrijk te onderstrepen dat de houtvesterij hier geen totale verwerving van het studiegebied nastreeft. De
visie weergegeven in figuur 55 is gebaseerd op gegevens van het huidig landgebruik en van de Biologische
Waarderingskaart, en verfijnd met observaties gemaakt tijdens terreinbezoeken. Ook de beheervisie aangaande de
andere bosfuncties is op deze kaart weergegeven.
De houtvesterij activeert het totale verwervingsgebied, door contactname met de eigenaars, onderhandeling en
daaropvolgend eventuele aankoop. De verwervingen gebeuren aan gangbare marktprijzen, en met mogelijkheid tot
minnelijke schikkingen met de verkoper. Hij houdt bij de aankopen wel rekening met de prioriteitsclassificatie van
verwerving. Bestaande privé-bossen worden in principe niet verworven, tenzij door hun aankoop een bijzondere
meerwaarde kan gerealiseerd worden qua beheer of binnen de totale verwervingscontext.
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Figuur 55
Beheerdoelstellingen /-maatregelen, in geval een bepaald
perceel verworven wordt.

De visie weergegeven in figuur 55, vormt de basis voor de uitbreidingsstrategie van het domeinbos. Uiteraard zal de
houtvesterij deze theoretische visie weliswaar in de praktijk moeten aanpassen aan de opportuniteiten die zich op het
terrein aanbieden. Bovendien wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk samenhangend domeinbos, waartoe een
mozaïek van privaat en openbaar bezit te vermijden is. Om die reden kan het totaal domein uiteindelijk groter zijn dan de
minimumdoelstelling van 200 ha.
De keuze van de boomsoorten voor de nieuw te bebossen terreinen wordt verder uitgewerkt in Hoofdstuk 4; uiteraard
zullen aanplantingen steeds gebeuren met inheems, streekeigen en standplaatsgeschikt plantgoed, en zal de keuze van
de boomsoorten overeenkomen met de potentieel natuurlijke vegetatie. Als de spontane bebossing overeenkomt met het
beoogde bostype, opteert het Bosbeheer hier voor natuurlijke verjonging - ook dus voor de nieuw te bebossen terreinen , ev. aan te vullen met verrijkingsaanplantingen. Ook hier zullen de potentieel natuurlijke vegetatie, en de economische
doelstellingen voor het bestand uiteindelijk de doorslag geven of gekozen wordt voor natuurlijke verjonging – ev.
gecombineerd met een verrijkingsaanplant -, dan wel voor aanplanting.

3 .2 .5

OPEN PLEKKEN
Momenteel is ca. 11% (13,9 ha) van de volledige oppervlakte van het domeinbos ingenomen door open plekken.
Ongeveer 5 ha hiervan wordt vandaag specifiek beheerd met het oog op de ecologische functie. De doelstellingen die
door de Beheervisie van de Afdeling Bos & Groen voor dit aspect naar voren worden geschoven zijn in deze situatie
tweeledig:
 Voor de bestaande bossen dient gestreefd te worden naar een aandeel van 5 à 15% open plekken met
ecologisch beheer;
 Voor de nieuwe bossen dient minimum 20% van de verworven gronden open te blijven.
Deze doelstellingen worden vertaald naar de verschillende bosplaatsen, zoals weergegeven in Tabel 51.
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Tabel 51 open plekken en doelstellingen voor de toekomst.

Oppervlakte

Huidige Oppervlakte

Richtoppervlakte

Huidige oppervlakte

Richtoppervlakte

domeinbos

Bos

Bos

Open plek

Open plek

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

Bosreservaat (BR)

21,85

21,75

18 tot 22

0,10

3 tot 4

Huidig Hertigembos (HB)

42,99

29,25

29,25

4,26

4,26

± 60

-

± 40

-

± 25

56,54

55,86

48 tot 51

0,06

8 tot 12

± 20

-

± 10

-

± 12

± 200

106,86

± 150

4,42

± 50

100

-

70 tot 80

-

20 tot 30

Uitbreiding Bosplaats
Hertigem
Huidig Liedekerkebos (LB)
Uitbreiding Bosplaats
Liedekerke
Totaal
Percentage (%)

De bestaande open plekken en beheeropties rond open plekken:






Heideherstel: Zowel de realisatie van heidehersteloptie I of –optie II zal leiden tot de creatie van een
bijkomende open plek in de bosplaats Bosreservaat van 3 à 4 ha.
Poelen: in het huidig Liedekerkebos is de oppervlakte open plekken met ecologisch beheer momenteel vrij
beperkt. Het gaat hier vooral om de poelen die zich in het bos bevinden. Deze poelen maken deel uit van een
groter poelennetwerk, en zijn van uitzonderlijk ecologisch belang. De meest kenmerkende soort die er
momenteel met zekerheid voorkomt is de kamsalamander (een Habitatrichtlijnsoort) Het Bosbeheer zal dan ook
ten behoeve van deze diersoort specifieke beheermaatregelen nemen. De poelen worden momenteel immers
gekenmerkt door een sterke kroonsluiting, en om deze habitats te vrijwaren, en het voortbestaan van de
kamsalamander in het gebied aldus mogelijk te maken, is openstelling rond deze poelen dan ook een dringende
beheermaatregel (zie figuur 55). Dit zou leiden tot een stijging met ca. 1,5 ha van de oppervlakte open plekken,
cruciaal voor het vrijwaren van dit habitat. Ter versterking van het habitat van de Kamsalamander wordt de
creatie van een tiental bijkomende poelen nagestreefd, waar ook aan de habitatvereisten van deze soort
voldaan wordt. De focus zal hier liggen ter hoogte van de zijrivieren van de Hollebeek, in bestand 14b (de
huidige graasweide in Hertigembos), alsook ten westen van het huidige Liedekerkebos8.
Dreven: Daarnaast vragen de bestaande dreven in het Liedekerkebos ook een aangepast beheer. Het
Bosbeheer voorziet hier de heraanleg van één centraal drevenlint doorheen het Liedekerkebos, en de
verwijdering van een aantal dreven om plaats te maken voor interne bosranden. De resterende dreven, die
reeds vrij verwilderd en oud geworden zijn, laat men op natuurlijke wijze opgaan in aangrenzende bospercelen
(zie figuur 55). Wat dit betekent voor de oppervlakte open plekken, wordt weergegeven in Tabel 52. Qua
permanente open plekken (= interne bosranden) levert dit ca. 3 ha bijkomende oppervlakte op. Wat betreft de
tijdelijke open plekken (= aanleg van nieuwe dreven en heraanleg van bestaande dreven) levert dit een
bijkomende oppervlakte van ca. 7 ha.

8

Dit levert uiteraard geen bijdrage aan de open-plekkenboekhouding, aangezien deze bijkomende poelen zich reeds in een open plek
bevinden.
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Tabel 52 Oppervlaktes bijkomende open plekken door realisatie van de doelstellingen rond drevenbeheer.

Lengte (m)

Doelstelling

Oppervlakte open plek

Totaaloppervlakte (ha)

Statuut open plek

5,49

Niet-permanent

1,32

Niet-permanent

0

-

3,39

Permanent

10,2

-

(ha)
752

Herstel

3,01

158

Herstel

0,63

262

Herstel

1,05

200

Herstel

0,8

98

Aanleg

0,39

232

Aanleg

0,93

241

Spontane ontwikkeling

0

230

Spontane ontwikkeling

0

210

Spontane ontwikkeling

0

198

Spontane ontwikkeling

0

325

Interne bosrand

1,3

171

Interne bosrand

0,68

175

Interne bosrand

0,7

178

Interne bosrand

0,71

3430

-

10,2





Speelweide:
Ook voor de bestaande speelweide van 0,62 ha wordt een natuurlijker beheer voorzien (zie 4.1.8); de
hoofdfunctie blijft hier echter recreatie, zodat dit niet wordt opgenomen in de oppervlaktes open plekken met
ecologisch beheer.
Graslanden:
In het Hertigembos bevindt zich een zeer omvangrijke open plek (4,26 ha): hier worden de oude droge
rivierbeddingen in het middengedeelte (bestand 14 b) opengehouden door begrazing met 3 fjordenpaarden.
Een begrazingsbeheer via deze grazers zorgt voor moziëkgraslanden met veel structuurvariatie. Het
begrazingsbeheer in dit bestand wordt in de planperiode verder aangehouden. Binnen de totaalvisie voor het
gehele gebied wordt gestreefd om te evolueren naar meer soortenrijke graslanden die met elkaar in verbinding
staan. Daartoe worden voor het gehele gebied zones afgebakend waarvoor het na te streven graslanddoeltype
wordt vooropgesteld (zie kaart 4). In deel 4.8.2 van Hoofdstuk 4 wordt hierop verder ingegaan.
Doelstelling van het Bosbeheer is de graslanden dus verder uit te breiden. Door aangepast maai- en/of
graasbeheer kan men terreinen die verworven worden, van vrij intensief landbouwbeheer geleidelijk laten
evolueren naar mozaïekgraslanden (dottergrasland, glanshavergrasland, kamgrasland) met aandacht voor de
ontwikkeling en het behoud van struweelbiotopen, en uitgaande van de potenties die deze terreinen hebben.
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Lange termijn doelstelling: streven naar verschillende graslanddoeltypes:
Door Aeolus werd geen gedetailleerde graslandkartering uitgevoerd in het kader van deze studie.
Toch is het mogelijk om op basis van de bodemkaart, de BWK en de terreininformatie van afdeling
Natuur de voornaamste doeltypes uit de graslandsfeer te formuleren.
Na te streven matig voedselrijke graslandtypes zijn Glanshaverhooiland, Kamgrasland en
Dotterbloemgrasland. Voor het bosreservaat wordt tevens gestreefd naar Heischraal grasland. Dit
laatste doeltype wordt verder besproken onder 4.10.2. Immers het heischraal grasland vormt één
van de habitats (6230) waarvoor het habitatrichtlijngebied thv Liedekerkebos is afgebakend. Van de
drie andere doeltypes worden de karakteristieken worden hieronder kort besproken (Schaminée et
al., 1996 en Zwaenepoel A., 2001)
GLANSHAVER-VERBOND (ARRHENATHERION ELATIORIS)
Diagnostische soorten:
Kropaar (Dactylis glomerata), Goudhaver (Trisetum flavescens), Gewoon timoteegras (Phleum pratense), Margriet
(Leucanthemum vulgare) , Glanshaver (Arrhenaterum elatius), Knoopkruid (Centaurea jacea), Groot streepzaad (Crepis
biennis), Grote bevernel (Pimpinella major),… Volgende soorten treffen we ook vaak aan in dit graslandtype: Fluitekruid
(Anthriscus sylvestris), Bereklauw (Heracleum sphondylium), Peen (Daucus carota) en Kleine klaver (Trifolium dubium)
Standplaats:
Het Glanshaververbond is gebonden aan vochtige tot matig droge bodems die relatief voedselrijk zijn (ivm de echt
schrale vegetatietypes als ‘droog grasland op zandgrond of ‘heischraal grasland). Inundatie wordt slecht verdragen door
de karakteristieke soorten en geeft aanleiding tot een Vossenstaartgrasland (Alopecurion pratensis). Landuriger en
intensiever begrazing p deze bodems geeft aanleiding tot Kamgrasland (Cynosurion cristati)
Beheer
Deze gemeenschappen worden veelal een of tweemaal per jaar gehooid en soms licht voor- en/of nabeweid. De mooist
ontwikkelde voorbeelden kennen echter vooral een maaibeheer .

KAMGRASLAND (CYNOSURION CRISTATI)
Diagnostische soorten:
Het Kamgrasland heeft een aantal soorten gemeenschappelijk met het Glanshaver-verbond vermits beide types behoren
tot de overkoepelende Glanshaver-orde (Arrhenatheretalia). Typische soorten voor dit graslandtype, dat tevens
opvallend soortenarmer is dan het voorgaande, zijn schaars. Kamgras (Cynosurus criostatus) zelf haalt in dit
graslandtype hoge bedekkingsgraden, alsook Madeliefje (Bellis perennis). Omwille van de hoge begrazingsdruk zijn veel
rozetplanten aanwezig.
Standplaats:
Zelfde standplaats als Glanshaver-verbond
Beheer:
Dit graslandtype bevat veelal door runderen, maar ook door schapen beweide graslanden.
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DOTTERBLOEM-GRASLAND
Diagnostische soorten:
Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius), Brede orchis (Dactylorhiza
majalis), Dotterbloem (Caltha palustris), Tweerijige zegge (Carex disticha)… Volgende soorten worden vaak
aangetroffen in dottervegetaties: Kale jonker (Cirsium palustre), Veldrus (Juncus articulatus), Watermunt (Mentha
aquatica) en Bosbies (Scirpus sylvaticus).
Standplaats:
Drassige, een of tweemaal per jaar gemaaide, ’ s winters periodiek overstromende hooilanden op mineraalrijke veeal
kleiige of venige gronden. De vegetaties staan onder invloed van mineraal- en basenrijke kwel.
Beheer:
Mooi ontwikkelde voorbeelden van dit type kennen doorgaans een uitsluitend hooilandbeheer. Combinatie met
nabeweiding leidt tot toename van soorten uit het Cynosurion.
De concrete invulling van deze beheerdoelstelling zal afhangen van de opportuniteiten die zich voordoen op het terrein
(bv. verwervingsopportuniteiten, samenhang met bestaande graasweide, eventuele overeenkomsten met landbouwers,
enz...), en het beheer zal gericht zijn op de potenties die de graslanden bieden (figuur 55).

3 .2 .6

DOOD HOUT EN OUDE BOMEN
In de Beheervisie wordt een streefcijfer van 4% dood hout (staand + liggend) voorgehouden. Volgens de inventarisatie
bevindt zich momenteel ca. 1,3% staand dood hout in het bos. Het Bosbeheer zal vooral in het Liedekerkebos concrete
maatregelen nemen om het beoogde aandeel dood hout binnen de planperiode te realiseren, door vellingen met
achterlating in het bos (waar deze velling omwille van de veiligheid vereist is). Bij de omvorming van de dreven lijkt dit
een zeer haalbaar scenario. Daarnaast zal het Bosbeheer een aantal bestanden en/of boomgroepen spontaan oud laten
oud worden die op termijn geleidelijk zullen afsterven.
Ook voor het bekomen van voldoende oude bomen in het bos (10 bomen per hectare) ligt het zwaartepunt van de
beheermaatregelen logischerwijs in het Liedekerkebos. Desalniettemin wordt ook voor de bosplaats Hertigembos op
lange termijn gestreefd naar een aandeel van 4% dood hout.
Aangezien het integraal beheer van het bosreservaat wordt verdergezet – met uitzondering van de bestrijding van de
Amerikaanse vogelkers – wordt op lange termijn ook hier een voldoende hoog aandeel oude bomen en dood hout
gegarandeerd.

3 .2 .7

FAUNA EN FLORA
De inbreng van meer variatie in het bos – met vooral een betere ontwikkeling van de lichtgradiënten - zal op termijn
zorgen voor een optimalisering van de potenties voor de oud-bosflora.
Daarnaast worden door het ecologische open-plekkenbeheer dat wordt voorzien ook de potenties van de flora buiten de
bossfeer geoptimaliseerd. Hiervoor wordt een graas- en maaibeheer voorzien. Belangrijke doeltypes van ecologische
open plekken zijn (herstel van) Brabantse heide (op de lemige zandgronden van het Brabantse district), en de realisatie
van mozaïekgraslanden (dottergrasland, glanshavergrasland, kamgrasland) met aandacht voor de ontwikkeling en het
behoud van struweelbiotopen.
Door bij de verwervingen en de resulterende bebossingen rekening te houden met het (behoud en ev. herstel) van kleine
landschapselementen kan ook de flora typisch voor deze elementen behouden en versterkt worden.
Een algemene regel is dat de aanwezige (terrein)heterogeniteit moet beschermd en versterkt. De afwisseling van nat en
droog terrein enerzijds en open plekken, ijle bossen en dichte gesloten bossen anderzijds biedt de beste garantie voor
hoge diversiteit en bijzondere soorten. Daarvoor moet het bos voldoende groot zijn.
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De bosuitbreiding is in eerste instantie positief voor Nachtegaal, Matkop, Zomertortel, Geelgors, Fitis en andere soorten
die graag in jonge bosopslag vertoeven. Op lange termijn biedt het mogelijkheden voor oud-bossoorten gebonden aan
grote bosoppervlaktes.Het ijler maken van bosbestanden in de droge sfeer, bij voorkeur deze waar vroeger
heidevegetatie voorkwam, is positief voor diverse soorten. Een belangrijke doelsoort hier is Boompieper, maar ook
Gekraagde roodstaart, Geelgors, Levendbarende hagedis en lichtminnende insectensoorten zullen er van profiteren.
Heideherstel, de aanleg van open plekken en brede dreven heeft eveneens een positief effect op deze soortgroep.
Bijkomend ijl beekbos, in de vochtige tot natte sfeer, op plaatsen waar Kamperfoelie groeit, is belangrijk voor Kleine
ijsvogelvlinder;
Het laten oud worden van bestanden, met als gevolg veel dood hout (liggend en staand), veel strooisel en zeer oude
bomen is positief voor veel bosbewonende diersoorten: spechten en andere holenbroeders zoals Boomklever en
Glanskop, voor roofvogels, Appelvink, Eikelmuis, Hazelworm en vele loopkevers en spinnen.
Het vrijstellen van de bestaande poelen en de aanleg van bijkomende poelen is zeer belangrijk voor amfibieën, libellen
en vele andere ongewervelden (waterkevers, loopkevers, …). De voornaamste doelsoort is hier natuurlijk de
Kamsalamander. Voor loopkevers worden zeer geleidelijke oevers nagestreefd, zodat er ‘strandjes’ ontstaan. Vooral
pioniersituaties in de natte sfeer zijn voor loopkevers belangrijk, dus regelmatig de oevers afschrapen heeft voor deze
diergroep een positieve impact.
De creatie van geleidelijke overgangen van bos naar open ecotopen (mantelzoomvegetaties), heeft vooral aan de
zonbeschenen zuidzijde van het bos een zeer positief effect op vlinders, zweefvliegen, boktorren en andere
bloembezoekende insecten. Door bovendien inhammen in het bos te maken, ontstaat er een golvende bosrand met
windluwe plaatsen die ideaal zijn voor insecten.
Deze doelstellingen worden verder geconcretiseerd in 4.1.10.BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE
SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE

Het Liedekerkebos wordt sedert jaren gekenmerkt door een zeer intensieve recreatiedruk; het bos wordt zeer druk
bezocht door vooral joggers en wandelaars.
Binnen het domeinbos is de eerste beheerdoelstelling op vlak van toegankelijkheid en recreatie er één van afnemende
geleiding. Door de recreatie te kanaliseren en te zoneren blijft het mogelijk om in grote gedeeltes van het domeinbos
ook de andere bosfuncties aan bod te laten komen. Concreet zal dit gerealiseerd wordt door maatregelen die leiden tot
afnemende toegankelijkheid en begaanbaarheid. Doelstelling is de realisatie van drie types “recreatieve ruimtes” in het
domeinbos (zie figuur 56):
 De eerste recreatieve ruimte (ca. 58 ha) situeert zich in het huidige Liedekerkebos, waar de doelgroep families,
picknickers, rustige wandelaars, joggers, personen met beperkte mobiliteit,… door een goede uitrusting van de
recreatieve voorzieningen worden bediend.
Gedurende de planninghorizon zal het Bosbeheer dan ook instaan voor de instandhouding van goed
bewandelbare officiële paden in dit gedeelte van het bosdomein.
Voor de uitgebreide groep joggers en lange-afstandslopers die in het bos komen trainen, is de aanleg van een
fitometer mogelijk. De concrete uitwerking hiervan zal in samenspraak gebeuren met de vertegenwoordigers
van de loopclubs die het bos regelmatig bezoeken. De realisatie kan door sportorganisaties (BLOSO)
opgenomen worden, met medewerking van het Bosbeheer. Het is wel belangrijk dat hierbij gestreefd wordt naar
een zekere natuurlijkheid van de aangebrachte infrastructuren, zodat het bosgevoel niet teveel in het gedrang
komt.
Het huidige Liedekerkebos blijft dus duidelijk het recreatieve zwaartepunt van het domeinbos. Wel zal men
concrete maatregelen blijven nemen om het gebruik van de illegale paadjes in het huidige Liedekerkebos verder
te ontmoedigen en ontzeggen.
 De tweede recreatieve ruimte (ca. 318 ha) bevindt zich in de Hertigembosplaats en in de nog niet verworven
gedeeltes van de Liedekerkebosplaats; hier is de doelgroep de stevige wandelaar en de natuurliefhebber, en
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wordt de toegang voor de doelgroep van de eerste recreatieve ruimte ontmoedigd door een verminderde
begaanbaarheid, minder harde infrastructuur, beperkte recreatieve voorzieningen, e.d.m... Het Bosbeheer
voorziet hier een “low-impact” padenstructuur, waarbij bovendien gestreefd wordt naar een weinig strakke
geometrie. (Hierop kan eventueel een gedeeltelijke uitzondering gemaakt worden, indien de optie gelicht wordt
om in een gedeelte van het gebied een fietslus of fietspad aan te leggen: hiervoor zal dan een meer verharde
padeninfrastructuur voorzien worden.
De derde ruimte (ca. 21 ha) is het Bosreservaat. Dit gedeelte van het bos blijft ontoegankelijk voor de recreant,
omwille van de zeer hoge wetenschappelijke en ecologische waarde.

Om deze visie te realiseren worden een aantal bijkomende toegangspoorten aangelegd. Afhankelijk van hun locatie
verschillen deze in inrichting. Zo zal er een onderscheid gemaakt worden tussen auto-, fiets- en wandelpoorten9. De
drukke recreatie in het huidige Liedekerkebos heeft immers ook tot gevolg dat de parkeerplaats aan de hoofdingang van
het bos vaak onvoldoende ruimte biedt voor de toeloop van recreanten. Om dit probleem op te lossen worden er één of
twee bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd, die zich op de rand of net buiten de perimeter van het studiegebied
bevinden. Door de ruimtelijke spreiding van deze parkeerplaatsen wordt bovendien de toegankelijkheid geoptimaliseerd.
Bovendien zal de creatie van bijkomende wandel- en fietspoorten voor een aantal recreanten uit de omliggende
woonkernen de toegankelijkheid tot het gebied significant verhogen, waardoor ze minder geneigd zullen zijn de wagen te
gebruiken voor hun bosbezoek.
Gezien de reeds zeer toegankelijke en goed verharde recreatieve infrastructuur in het huidige Liedekerkebos, wil het
Bosbeheer een gedeelte van de bosplaats Liedekerkebos ook toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en personen
met een beperkte mobiliteit. De inrichting van (een aantal van) de parkeerplaatsen zal aangepast worden aan de noden
van deze gebruikers. Bijkomend zal er aandacht besteed worden aan de inrichting, frequentie en opstelling van
toegangspoorten, rustplaatsen, informatieborden, e.d.m. ten behoeve van personen met een beperkte mobiliteit.

Figuur 56
“Recreatieve ruimtes” in het
Liedekerke-Hertigembos

De betrokken gemeentes of provinciebesturen kunnen in samenspraak met het Bosbeheer de mogelijkheden van een lus
of doorgangsweg voor fietsverkeer bestuderen in het ruimer studiegebied, bv. op de bestaande buurtwegen. Deze fietsas

9

Met de termen autopoort en fietspoort bedoelt men een locatie waar de auto, resp. fiets kan geparkeerd worden, waarna de recreant
een wandelroute kan opgaan. Het gaat hier dus zeker niet om doorgaand verkeer, wel om een toegangspoort voor de recreant om
het gebied te voet te betreden.
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kan dan bv. deel uitmaken van het provinciaal recreatief of structureel fietsroutenetwerk. De houtvesterij zal echter zelf
geen initiatieven nemen op dit vlak. Belangrijk is directe aansluiting op de recreatieve ruimte I absoluut te vermijden.
Recreatieve ruimte II kan dan wel doorkruist worden. Hierbij dient er wel gezorgd te worden dat de toegang tot de
wandelpaden van recreatieve ruimte II zoveel mogelijk verhinderd wordt voor mountainbikers en zeker voor
motorcrossers. Daarom worden eventuele fietspaden en delen van een mogelijke mountainbikeroute zoveel mogelijk in
de periferie van het gebied gehouden.
Bijzonder belangrijk zijn de aansluitingen van de ene recreatieve ruimte op de andere. Door een aangepaste inrichting
wordt de beoogde doelgroep zoveel mogelijk bereikt, terwijl de toegang voor minder gewenste vormen van recreatie
wordt verhinderd of ontmoedigd.
Aan de toegangspoorten van het domeinbos wordt een duidelijk toegankelijkheidsplan en –reglement aangebracht.
Voor de speel- en picknickweide streeft men een “vernatuurlijking” na, door een minder frequent maaibeheer, door het
zich verder laten ontwikkelen van een mantelvegetatie, en door de vervanging van de eerder artificieel aandoende
speeltuigen met structuren uit natuurlijke materialen (groenafdak, dikke dode bo(o)m(en) op de grond, vlechtwerken van
wilgentakken, enz...). Vooraan wordt wel een nieuwe picknicktafel bijgeplaatst die aangepast is aan de behoeften van de
rolstoelgebruiker. Voor deze tafel kan bovendien over een zeer beperkte oppervlakte de bodem verhard worden, om de
toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit te optimaliseren.
Vanuit de gemeentes Liedekerke en Ternat is er grote vraag naar een speelbos. De houtvesterij wil dan ook op die
behoefte inspelen. Centraal in het Liedekerkebos, naast de picknickweide wordt het bestand 5b (Japanse lork) en een
deel van bestand 5a dan ook opengesteld en ingericht als speelbos. Ook voor de gemeente Ternat wordt er naar de
creatie van een goed bereikbaar speelbos gestreefd, dat zich in de periferie van het oostelijke gedeelte van het
studiegebied zal bevinden.

3.4 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE
Het bosgebied vervult de milieubeschermende functies die karakteristiek zijn voor een bos in Vlaanderen. Als zeer
belangrijke kunnen het neerslaan van fijn stof, het bufferen van bebouwing, en de bescherming van de bodem en het
grondwater vermeld worden. Door de voorziene bosuitbreiding zullen al deze functies uiteraard beter vervuld worden.
Specifiek voor dit beheerplan is de bufferende functie van het bos op de beekvalleitjes van de Kruisbeek, de Hollebeek,
en de zijrivieren van de Hollebeek. De beoogde bosuitbreiding – met ecologisch beheerde open plekken – streeft
specifiek een betere buffering van deze valleitjes na. Daarnaast wordt er door de bosuitbreiding en het resulterende
ecologische beheer ook zeer specifiek gestreefd naar een betere buffering van het Bosreservaat. Dit reservaat voldoet
momenteel immers niet aan de basisdoelstellingen van het Minimum Structuur Areaal dat voorzien wordt voor deze
bostypes (Vandekerkhove, 1999). Door ecologisch beheer van de omringende percelen zal de influx van nutriënten in dit
gebied sterk verminderen.
Binnen de verwervingsstrategie leidt het uit de intensieve landbouw nemen van ca. 80 hectare terreinen, tot een
vermindering van de bewerkingserosie, en worden negatieve fenomenen zoals verzuring en eutrofiëring lokaal beperkt.
Ook de omvorming van een aantal bestanden naar inheemse en standplaatseigen boomsoorten draagt hiertoe bij.
Tenslotte is er ook de buffering van de omliggende bebouwing. Dit leidt tot de creatie van een gebied waar visuele en
geluidsverstoring tot een minimum beperkt worden, en waar dus de rust primeert.

3.5 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE
Het Bosreservaat is één van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar de spontane bosontwikkeling over zo een lange
periode heeft kunnen plaatsvinden, en is opgevolgd. De wetenschappelijke waarde van dit reservaat is dan ook bijzonder
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groot, en het wetenschappelijk onderzoek wordt er in de toekomst dan ook zeker verder ondersteund. Om aan te sluiten
op de onderzoeksresultaten uit het verleden, en om interessante tijdsseries van datasets te realiseren, gaat de voorkeur
hierbij uit naar onderzoek over de spontane bosevolutie, met nadruk op studies over bosstructuur, evolutie en toestand
van exoten, en onderzoek naar de biochemische cycli. Biodiversiteitonderzoek over plantensoorten en langlopend
onderzoek naar diersoorten is zeker ook mogelijk, op voorwaarde dat de methodes niet – te - destructief zijn. Over het al
dan niet toestaan van onderzoek in het Bosreservaat aangaande andere wetenschappelijke thema’s, wordt ad hoc
beslist door het Bosbeheer, nadat de reservatencommissie gehoord werd.
Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat de volopnames in het Bosreservaat, zoals die in het verleden reeds plaatsvonden,
opnieuw worden uitgevoerd, aansluitend bij zowel de oude gegevens als bij de nu gangbare methodieken. Streefdata
voor deze volopnames zijn de jaren 2006, 2016 en 2026.
Uiteraard is ook in de rest van het domeinbos wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Het Bosbeheer voorziet hier vooral
onderzoek naar de bebossing van landbouwgronden, en studies over recreatieve aspecten van het bosgebruik en –
beheer, en hun relatie tot de andere functies van het ecosysteem. Ook hier beslist het Bosbeheer ad hoc over
onderzoeksvoorstellen over andere wetenschappelijke thema’s.
Tenslotte is het Bosbeheer bereid om binnen de voorziene bosuitbreiding plaats te reserveren voor proefaanplantingen
in het lopend onderzoek naar de selectie van genetisch materiaal, dat door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
wordt uitgevoerd.

3.6 CONCLUSIE
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de beheerdoelstellingen en de daaruit volgende maatregelen moeten leiden tot een
“polyvalente” bosstructuur. Concreet betekent dit dat gestreefd wordt naar een bosstructuur die voldoet aan de
hedendaagse multifunctionele behoeftes, die door zijn oppervlakte (200 ha) en structuur ook ecologisch relevant is en
blijft, waar een divers gamma aan bosbeheertypes – hakhout, middelhout, ijl hooghout en hooghout - gerealiseerd
worden, en waar het merendeel van de boomsoorten en individuen bestaat uit kwaliteitsvol, inheems en
standplaatseigen materiaal, zodat een kwalitatieve natuurlijke verjonging steeds tot de opties behoort. Bovendien wordt
gestreefd naar een ruim palet van standplaatsgeschikte boomsoorten, zodat ook op dat vlak een diverse structuur
verkregen wordt en deze in de toekomst steeds behouden kan blijven. Uitzondering hierop is wel de voorziene actieve
bestrijding van de voorkomende exoten, aangezien deze vaak de inheemse boomsoorten benadelen. Dit alles zal het
Bosbeheer toelaten het beheer optimaal aan te passen aan de ongetwijfeld evoluerende maatschappelijke visie op het
bosbeheer.
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4 BEHEERMAATREGELEN
4.1 BOSVERJONGING
Definitie bosverjonging:
Onder bosverjonging wordt verstaan ‘de herbezetting, door menselijke ingreep of spontaan met een bosvegetatie van
een stuk grond dat de laatste 50 jaar met bos was bezet’ (Inhoudelijke richtlijnen voor het opmaken van een uitgebreid
bosbeheerplan, Bos en Groen). De nieuw te verwerven en eventueel te bebossen gronden (ca. 50 ha, zie
Beheerdoelstellingen) behoren in theorie dus niet bij de berekening meegeteld worden.
Doel bosverjonging:
een gespreide bosverjonging, zowel in tijd als in plaats, om een ongelijkjarige en ongelijkvormige bestandsopbouw te
verkrijgen, waardoor men een zo gevarieerd mogelijke structuuropbouw en soortensamenstelling verkrijgt.
Hoe:
In de bestaande bossen wordt gestreefd naar natuurlijke verjonging; enkel waar nodig worden eventueel nog
verrijkingsaanplantingen met gewenste boomsoorten uitgevoerd. Ook bij de nieuw te creëren bossen, wordt een
belangrijk deel gerealiseerd d.m.v. natuurlijke verjonging, ev. aangevuld met kunstmatige verjonging van gewenste
boomsoorten.
Concreet in Liedekerkebos:
De bebossingen die in de nieuw aan te kopen percelen zullen gerealiseerd worden, tellen uiteindelijk ook mee als jonge
bestanden, daarom moeten er in het bestaande domeinbos minder verjongingsgroepen worden ingebracht om op lange
termijn een ongelijkjarig bos te verkrijgen. Bovendien zijn er in het huidige domeinbos enkele bestanden die zullen
omgevormd worden, ofwel door kaalkap, ofwel door verandering van bedrijfsvorm. In beide gevallen betekent dit echter
dat het proces van verjonging op gang gebracht wordt. We mogen er dus van uitgaan dat de vooropgestelde te
verjongen oppervlakte van 24 ha (theoretische berekening volgens vlakte-état) ruimschoots zal overschreden worden in
deze beheertermijn. Voor de bestanden die effectief zullen omgevormd en dus verjongd worden in deze beheertermijn,
zie 4.2
In de bestanden die omgevormd worden op lange termijn, wordt geopteerd om sterk te dunnen in de exoten zodat het
inheems loofhout een groter percentage zal uitmaken van de hoofdetage en het bestand lichtrijker wordt. Natuurlijke
verjonging van inheemse soorten krijgt dan een eerste kans. Na de eindkap kan dan nagegaan worden of natuurlijke
verjonging mogelijk is, of dat er geopteerd moet worden voor kunstmatige verjonging.
In de kaptabel (zie 4.5 Kapregeling) is weergegeven waar en wanneer de eindkappen zullen uitgevoerd worden.
In de geplande verjonging zal 3 tot 5 jaar gewacht worden om de natuurlijke verjonging een kans te geven zich te
vestigen en te handhaven. Indien dit na 3 tot 5 jaar geen bevredigende resultaten oplevert, kan overgegaan worden tot
kunstmatige verjonging.
Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, worden de aan te planten boomsoorten gekozen in functie van de
standplaats en wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van streekeigen plantsoen. Uit vergelijking van de vegetatiekaart met
de kaart met potentieel natuurlijke vegetatie, kwamen volgende opties naar voren:
Aan te planten/ te verwachten boomsoorten:
 Brandnetel-Vlierenbos: meest verwant met de Iepen-Essen, Elzen-Essen en ruigte-Elzenbossen, die
vermoedelijk na verloop van tijd hieruit kunnen ontstaan (Roelandt, 2001): Iepen, Gewones es, Zwarte els,
Zomereik
 (Winter)eiken-Beukenbostype: (subtypes in Liedekerkebos: typisch Eiken-Beukenbos, het Bramenrijk- en
Adelaarsvarenrijk Eiken – Beukenbos): Zomereik, Wintereik, Ratelpopulier, berk, (Beuk), Lijsterbes
 Elzen-Eikenbos (natte tegenhanger van het Wintereiken – beukenbos) en Elzen-Essenbos
(beekbegeleidende bostype): Zwarte els, Gewone es, Zomereik
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Vochtig Eiken-Haagbeukenbos is een rijk bostype dat zich zowel ruimtelijk als floristisch situeert tussen de
Eiken-Haagbeukenbossen en de valleibossen (Elzen-Essenbos of Iepen-Essenbos) (Roelandt, 2001).
Zomereik, Ruwe berk, Zachte berk, Haagbeuk, Sporkehout (spontane opslag)

4.2 BOSOMVORMING
Definitie bosomvorming:
verandering van bedrijfsvorm, vb van hooghout naar hakhout, of verandering van boomsoort: vb. van exoot naar
inheems loofhout. Conform de Beheervisie wordt in de domeinbossen op zeer lange termijn gestreefd naar 80%
inheemse, gemengde bestanden.
Hoe:
Zoals voorgesteld in de beheerdoelstellingen zal in een aantal bestanden een andere bedrijfsvorm worden
geïntroduceerd:
 In een aantal bestanden zal hakhout- of middelhoutbeheer verdergezet of geïntroduceerd worden. De
bestanden 2c en 3b zijn twee populierenbestanden waar reeds een structuurrijke onderetage aanwezig is en die
tot nu toe als hooghout beheerd werden. Omdat deze bestanden vrij nat zijn en bijgevolg niet exploiteerbaar
zonder problemen van bodemverdichting en –verstoring, werd er geopteerd om de Populieren te laten staan en
de onderetage als hakhout te beheren. Deze bedrijfsvorm kan dan aanzien worden als een hakhoutbeheer of
een middelhoutbeheer met het behoud van de hoofdetage (in dit geval Populier) tot ze natuurlijk afsterven.
 Bestand 3c en het zuidelijke gedeelte van bestand 7d bestaan uit een hoofdetage van Zomereik met bijmenging
van enkele Amerikaanse eiken (bestand 7d) of Wintereik (bestand 3c) met vrij grote afmetingen (gemiddelde
omtrekken van 150 cm in beide bestanden) en een neven/onderetage van verschillende inheemse
boomsoorten. In bestand 7d bestaat de nevenetage vooral uit Zwarte els en Berk, in bestand 3c is dit vooral
Gewone esdoorn en Gewone es. Beide bestanden zijn momenteel hooghoutbestanden, maar zullen in de
toekomst beheerd worden als middelhoutbestanden. De omlooptijden voor de hakhoutkappingen zijn bepaald
op 8 jaar om ze te laten samenvallen met de omlooptijden die voor het loofhout in hooghout gehanteerd worden
in het bosdomein (zie 4.6 Kapregeling). De hakhoutkappingen worden gevolgd door een dunning in het
hoofdbestand met een voorkeurbehandeling voor inheemse boomsoorten.
 De bestanden 15a en 16 a (HB) zijn aanplantingen van Populier (P. trichocarpa x P. deltoides klonen Hoogvorst
en Hazendans) van ongeveer 5 jaar oud met natuurlijke verjonging ertussen van vooral Zwarte els en Gewone
es met Grauwe wilg en Boswilg. Vooral in bestand 16a is de aanplanting van Populier geen succes; vele
boompjes zijn reeds afgestorven. In beide bestanden is het de bedoeling om de populieren in de hoofdetage te
behouden met de overige soorten in nevenetage als opvolging van het hoofdbestand, met andere woorden, een
soort tweevoudig hooghout. De populieren mogen pas geoogst worden vanaf ze een omtrek hebben bereikt
van 150 cm, hetgeen impliceert dat de kaalkap van dit hoofdbestand in een volgende beheertermijn valt.
Waarna het bestand dus volledig als hooghout zal beheerd worden.
 De beekbegeleidende bestanden worden omgevormd naar ijl hooghout van inheemse soorten. Zwaartepunt van
dit beheertype ligt in de bestanden 6a en 7a; bijkomend worden de bestanden 12a en 12x op deze wijze
beheerd. Bestand 6a bestaat reeds grotendeels uit zware Zomereiken, maar in het westelijke gedeelte staan
nog rijen Populieren die gekapt moeten worden. Algemeen worden bestanden omgevormd door bij de reguliere
kappingen de inheemse boomsoorten systematisch te bevoordelen. Bestand 6a (omvorming Amerikaanse eik)
vormt een bijkomende uitdaging, omdat de Amerikaanse eik hier bijzonder dominant is, en deze soort
bovendien agressief verjongt. Een geleidelijke omvorming zou door de creatie van meer licht weliswaar een
verhoogde natuurlijke verjonging introduceren, maar deze verjonging zou bijna uitsluitend uit Amerikaanse eik
bestaan. Door de hoge concurrentie zouden inheemse loofhoutsoorten geen kans krijgen zich te vestigen. Een
kaalkap van het ganse bestand met mechanische bestrijding van de natuurlijke regeneratie van Amerikaanse
eik gedurende een aantal jaren na de kappingen is dus aangeraden. De bestanden 2b en 3a (LB) en 13a (HB)
kunnen momenteel reeds beschreven worden als ijle hooghoutbestanden en zullen door selectieve
hoogdunning in de komende twintig jaar een hoger percentage aan inheems loofhout vertonen.
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Tot slot is het volgens de Criteria Duurzaam Bosbeheer en de Beheervisie de bedoeling om alle homogene
naaldhoutaanplantingen op lange termijn om te vormen naar gemengde bestanden met een
minimumbedekkingsgraad van inheemse boomsoorten van tenminste 30%. Natuurlijke verjonging van
inheemse soorten moet wel behouden worden. Er zijn in Liedekerkebos drie homogene
naaldhoutaanplantingen, waarvan twee Fijnsparbestanden en één zeer dicht Lorkenbestand met achterstallig
beheer. Het Lorkenbestand krijgt de bestemming speelbos en zal in de komende 20 jaar intensieve dunningen
ondergaan, zodat het in een volgende beheertermijn na kaalkap kan omgevormd worden naar een gemengd
bestand. De fijnsparbestanden zijn nog niet echt oud, maar zijn aangetast door de Letterzetter. De eerste 10
jaar zullen er enkel reguliere dunningen uitgevoerd, waardoor er meer licht in het bestand zal doordringen,
hetgeen de natuurlijke verjonging van gewenste soorten bevordert. De overblijvende bomen krijgen dan ook
nog de kans om gedurende een tiental jaren in volume toe te nemen vooraleer er een eindkap plaats vindt.
Percelen binnen de aankoopperimeter die reeds bebost zijn, maar geen eigendom zijn van Bos & Groen, zullen,
na aankoop, ook omgevormd worden volgens de criteria van de Beheervisie van Bos & Groen.

4.3 BEBOSSINGSWERKEN
WAAR … ?
Definitie:
Onder bebossing wordt verstaan ‘de bezetting met bos, door menselijke ingreep of spontaan, van een oppervlakte die
sinds 50 jaar niet meer met bos bezet was. Het betreft dus nieuw aan te leggen bos’ (Inhoudelijke richtlijnen voor het
opmaken van een uitgebreid bosbeheerplan, Bos en Groen).
De totale oppervlakte van het huidige boscomplex bedraagt 121,39 ha. Hiervan zijn 106,86 ha effectief bebost; de rest is
momenteel open plek. Op lange termijn streeft men door verwerving van omliggende percelen de creatie van een
domeinbos van ca. 200 ha na. Concreet streeft men naar een invulling van ca. 150 ha bos en ca. 50 ha open plekken
met ecologisch beheer. Aangezien er echter ook in de bestaande bossen ruimte zal gemaakt worden voor open plekken
(8 tot 12 ha), kan men de oppervlakte effectief bijkomend bos inschatten op ca. 50 ha (zie Tabel 1 :
inventarisatierapport).
Kaart 4.2 geeft het volledige beheerpakket weer weer voor de perimeter van het bosdomein. Op deze kaart wordt een
deel te ontwikkelen / te versterken open natuur voorgesteld. Daarnaast is op deze kaart een zoekzone voor bijkomende
bebossing afgebakend. De totale zoekzone voor bebossing heeft een oppervlakte van nagenoeg 96 ha. Daarin wordt
gestreefd naar een oppervlakte van 50 ha voor bebossing.
Verder wordt een bebossing voorzien op bestand HB/12/c. Deze bebossing wordt voorzien in het kader van de
bebossingsacties ‘Kom Tegen Kanker’ Het oostelijk deel van het bestaande weiland wordt bebost. De totale oppervlakte
van de zone voor bebossing en ontwikkeling van de bosgradiënt bedraagt 3,72 ha (30% van totale weiland met
oppervlakte van 12,40 ha). Langs de westelijke zijde van de bosgordel wordt een zoom gecreëerd die een gemiddelde
breedte heeft van 40 m. Voor typische soorten van bosgradiënten verwijzen we naar deel 4.9. Aansluitend op de bosrand
wordt een bebossing voorzien met hoofdboomsoort Inlandse eik.
HOE … ?
De voorkeur wordt indien mogelijk gegeven aan natuurlijke verjonging, maar als na een periode van 3 à 5 jaar de
gewenste soorten zich nog niet (voldoende) gevestigd hebben, is kunstmatige verjonging of inboeten de enige optie. De
aan te planten boom- en struiksoorten zijn afhankelijk van de vegetatietypering. Een indicatie van de te verwachten of
aan te plantensoorten al naargelang het vegetatietype dat aanwezig is of beoogd wordt op lange termijn, werd reeds
onder 4.1 Bosverjonging gegeven. Aangezien er in deze ‘nieuwe’ bestanden echter geen analyses gemaakt werden van
de huidige vegetatie, geldt de ‘Potentiële vegetatiekaart als referentiekaart om te beslissen welke boomsoorten zullen
worden aangeplant.
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De 4 bostypes die voorkomen binnen de perimeter en aanbevolen boomsoorten zijn:
 Elzen-Vogelkersbos: Zwarte els, Gewone es, Europese vogelkers,…
 Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos: Beuk, inlandse eik, Haagbeuk,
 Typische Eiken-Beukenbos, droge variant: Zomereik, Wintereik, Linde, berk, Beuk
 Typische Eiken-Beukenbos, natte variant: Zomereik, Wintereik, Linde, ratelpopulier, berk, (Beuk), Lijsterbes
Bovenstaande boomsoortenkeuze is gebaseerd op overeenkomsten van de PNV-kaart met de verklarende tekst bij de
BWK en de Beschrijving van de natuurtypen in Vlaanderen, Mina. Dezelfde opmerking als bij de bosverjonging geldt: om
de kans op succes zo groot mogelijk te maken, worden de aan te planten boomsoorten gekozen in functie van de lokale
standplaatsvereisten en wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van streekeigen plantsoen.
BEHEER … ?
Net zoals in de bestaande bossen zal ook in de nieuw verworven percelen een gevarieerd beheer worden toegepast:
sommige bestanden zullen als ijl hooghout beheerd worden, andere zullen eerder als hakhout of middelhout beheerd
worden, afhankelijk van de standplaatskarakteristieken en de aanwezige potenties met de (natuurlijke) verjonging.
Uiteraard kan dit, per perceel pas beslist worden na aankoop.

4.4 BOSBEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN
4 .4 .1

HERTIGEMBOS EN LIEDEKERKEBOS
Zowel in de natuurlijke als in de aangelegde verjongingsgroepen (<20 jaar) zal de bestandsontwikkeling van nabij
gevolgd worden. Vrijstellingen van de natuurlijke en/of kunstmatige verjonging zullen gedurende de eerste 5 jaar
gebeuren naar behoefte.
De zuiveringen zullen tegelijk plaatsvinden met de dunningsdoorgang van het betreffende bestand waarin de
verjongingsgroep voorkomt. Bij natuurlijke verjonging dient de eerste zuivering, afhankelijk van de dichtheid, na 5 à 10
jaar uitgevoerd te worden; bij kunstmatige verjonging na 10 à 20 jaar, in functie van de boomsoort.
De dunningen in de om te vormen bestanden dienen steeds zo te gebeuren dat inheemse soorten worden vrijgesteld,
om de zaadzetting en de natuurlijke verjonging van gewenste soorten te bevorderen. In de inheemse loofhoutbestanden
wordt de natuurlijke verjonging extensief verpleegd door het vrijstellen van kwalitatief goede toekomstelementen.

4 .4 .2

BOSRESERVAAT
Om de kans op natuurlijke verjonging van gewenste soorten te vergroten zal men de huidige dominantie van
Amerikaanse vogelkers in sommige bestanden moeten doorbreken. De talrijke zaailingen van deze soorten vormen een
dicht scherm en beletten de natuurlijke verjonging van gewenste boom- en struiksoorten. Zonder afdoende bestrijding en
controle kan de verjonging bovendien helemaal overgroeid worden en uiteindelijk zelfs teloorgaan. Zo wordt de
ontwikkeling van soortenmenging en structuurvariatie gehinderd waardoor de mogelijkheden voor een verhoogde
biodiversiteit en een rijker bosecosysteem sterk beperkt worden.
Van de Amerikaanse vogelkers, die zich in het voorbije decennium in aantal verdubbeld heeft, bevinden zich in het
Bosreservaat een aantal zaadbomen, waarrond zich nu massale natuurlijke verjonging van deze boomsoort aan het
voordoen is. Met de start van het bestrijdingsbeheer wordt echter wel nog gewacht tot de volopnames rond natuurlijke
bosdynamiek, die gepland zijn voor 2006, uitgevoerd zijn. Een gericht beheer tegen de Amerikaanse eik is niet aan de
orde aangezien deze boomsoort niet in stamtal toeneemt. Ook voor de archeofyt Tamme kastanje dient zeker geen
gericht bestrijdingsbeheer gevoerd te worden.
Er bestaan verschillende methodes voor het verwijderen van Amerikaanse vogelkers, rooien, ringen, stobbebehandeling,
bladbehandeling en de mechanisch-biologische methode. In het Bosreservaat zal geopteerd worden voor de
stambehandeling of hak-en-spuit-methode voor de oudere exemplaren.
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4.5 KAPREGELING
Onderstaande tabel geeft de kapregeling weer.
Tabel 53 Kapregeling
Bosplaats
LB

Dreven LB

HB

Bestand

Opp. (ha)

1a
2a
2b
2c
2d
2e
2f
3a
3b
3c
4a
5a
5b

1,571
2,2714
0,6469
3,0941
1,7794
1,9719
0,3656
1,5174
3,7179
5,617
4,0885
7,7291
1,4718

5c
6a
7a
7b
7c
7d
100
101
102
103
104
105
106
107
108

0,625
5,9583
4,8306
0,5455
1,3503
7,3927

12x
12a
12b
12c
12d
13a
14a
14c

0,4119
1,3748
1,3376
8,162
4,2415
1,1197
6,0444
2,0519

14b
3,8091
15a
7,1997
16a
7,2407
109
Dreven HB
110
1a
3,3949
BR
2a
4,1396
3a
2,721
4a
3,3648
5a
3,0051
6a
2,8972
7a
2,3252
Gegbruike afkortingen
X Dunning
O Facultatieve dunning

Hoofdboomsoorten
gEs/bK
rPo/gEs
zE/aE
Po/zE/B
tKa
Ep
Be
zE
Po
zE
gEd
zE
jL
Speelweide

06

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
Opmerkingen

O
O
Xi
O

h(deel)
X
X
O

X
X
O
h/X
h(deel)
X
X
O
h/X
O
X
X
X

O
O
X

O
X

h/X
O
O
O

X
X

O
O
Xi
O
E
O
X

B

V

V

h/X
O
O
O

X
X
O
h/X
h(deel)
V
X
O

O
X
Xi
O

O
X
X
X

h/X
O
O
O

X
V
E
h/X

O

aE uitdunnen
h + dunning in opperetage/Po
enkel h in zuidelijk gedeelte
bebossing door Nv of Kv

O
X

maaibeheer, zie 4,8 Open plekken

aE/zE/wE
zE/Po
Ep
Po/zE
zEl/Be
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
B/zE
Po
Gemengd LH
Gemengd LH
Gemengd LH

08

X
X
O

Ei
Ei
X

n

n

n
O
O

B

V

V

V
X
X

O
E

O

h/X

O

O

E
E
X

O

O
O

X
X

O
O

1/2X/1/2E

1/2O

B

V

V

K
h

aE kappen, n= nabehandeling NV aE
Eindkap in Po
K= klepelen onder Po

O

E

X

X

O

X
X

O
O

1/2E
X
X

E
1/2X

1/2O

1/2X

1/2O

Helft dreef als bosrand, helft dreef opnemen in bestand

te bepalen na aankoop aanpalende gronden
V
V
B (3ha)
B(0,2ha)

zE
gEs/wE
sWi/gEs/bK
open

V
V
V
V
X

Z
Z
V
V

V
V
O

X

bosrandbeheer (3ha) en maaibeheer met nabegrazing in de rest
bosrandbeheer (0,22ha) en maaibeheer met nabegrazing in de rest
O
Z
Z

X

O

O
O

X
X

begrazing

Po
Gemengd LH
Li
Li

S
S

I
I
I
I
I
I
I

S
S

S
S

Z
Z

Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
n

Individuele eindkap
Nabehandeling

S=Po sleunen;zuivering in NV
Veiligheidskappen indien nodig
Veiligheidskappen indien nodig
eindkap in aVk als startbeheer
eindkap in aVk als startbeheer
eindkap in aVk als startbeheer
eindkap in aVk als startbeheer
eindkap in aVk als startbeheer
eindkap in aVk als startbeheer
eindkap in aVk als startbeheer

V
Z

Vrijstelling
Zuivering

h
1/2

Hakhoutkap
Gaat over de helft van het bestand

Opmerking bij de kaptabel: de jaartallen in de kaptabel hebben betrekking op het jaar dat het hout verkocht wordt, niet het jaar dat de exploitatie wordt uitgevoerd.
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4.6 BOSEXPLOITATIE
Bestanden LB/02/c, LB/03/b zijn aangeduid als kwetsbare zones omwille van de abiotiek. Het betreffen natte bestanden
en dit vertaalt zich in nattere bosvegetatietypes (Elzen-Vogelkersbos en Vochtig Eiken-Haagbeukenbos). Exploitatie in
deze bestanden gebeurt best via hakhoutkappingen met lier. Wanneer in deze bestanden exploitatie wordt voorzien kan
dit zelfs bij voorkeur in een periode van sterke vorst (veel minder aantasting van het bestand).
De overige bestanden hebben een normale exploitatie.
Kaart 4.1 geeft de exploitatiewegen weer binnen het bosdomein. Bij de keuze van deze trajecten is getracht zo weinig
mogelijk de bestaande toegankelijke boswegen te selecteren. Dit om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken ten
aanzien van de recreant en de goed uitgeruste boswegen zo weinig mogelijk schade toe te brengen. De
exploitatiewegen zijn zo gekozen dat alle bestanden bereikt kunnen worden.
Binnen de bosplaats Hertigembos is het net van exploitatiewegen zo gekozen op basis van de huidige bossen in
eigendom. Daar in deze bosplaats ook nog een belangrijke bosuitbreiding zal plaats vinden, kunnen indien nodig tijdens
de loop van het beheerplan exploitatiewegen toegevoegd worden.
Binnen het bosreservaat vindt een éénmalige exploitatie plaats, namelijk de verwijdering van de Amerikaanse vogelkers
(mbv stambehandeling en hak- en spuitmethode). Dit gebeurt via de bestaande wegen binnen het bosreservaat. Alles
kan worden afgevoerd via de hoofdpoort van het bosreservaat. Deze exploitatie wordt voorzien in zodat de metingen
voorzien in 2006 nog kunnen plaatsvinden.
In alle bestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juni. In deze periode mag niet geveld, noch geruimd worden in
het bos. Deze schoontijd kan ten allen tijde worden aangepast indien dit om natuurbeschermingsredenen nodig zou zijn.

4.7 BRANDPREVENTIE
In geval van brand zijn alle exploitatiewegen en berijdbare wandelwegen in principe toegankelijk voor de hulpdiensten.
De toegangen tot het huidige domeinbos zijn afgesloten door slagbomen, de hulpdiensten beschikken over een sleutel
om deze te openen. De buurtwegen die in het noorden toegang verschaffen tot het bos, zijn uiteraard niet afgesloten.
Door het vochtige karakter van dit loofhoutbos en de aanwezigheid van een 15-tal poelen die verspreid liggen over het
ganse domeinbos, dienen geen specifieke maatregelen getroffen te worden, noch werken worden uitgevoerd ter
brandpreventie.
Op kaart 1.7 zijn de wegen die toegankelijk zijn voor de hulpdiensten aangeduid; de poelen, zowel bestaande als aan te
leggen.

4.8 OPEN PLEKKEN
Definitie:
Onder ‘open plekken binnen bosverband’ worden alle open structuren verstaan met een individuele oppervlakte van
maximaal 0,5 ha, waarvoor geen compensatiebebossing vereist is of groter dan 0,5 ha, waarvoor wel een
compenserende bebossing moet worden uitgevoerd (Beheervisie openbare bossen, 2001). Het kan zowel gaan om
vlakvormige openingen zoals een waterpartij, als over lintvormige gordels, zoals het geval bij verbrede (onverharde)
wegen. Ook openingen ontstaan door windval, mislukte verjongingsgroepen, onverharde brandwegen, en open
oeverranden maken deel uit van de open ruimte.
Binnen de aankoopperimeter van het bosdomein wordt gestreefd naar een invulling van ca. 150 ha bos en ca. 50 ha
open plekken met ecologisch beheer (25% van de oppervlakte van het bosdomein). In het domeinbos kunnen de huidige
open plekken worden ingedeeld in ‘kleinere open plekken binnen bosverband’ die vooral in Liedekerkebos voorkomen
onder de vorm van poelen, de ‘speelweide’ en de ‘dreven’ in LB en de eerder ruime open plekken zoals de
’graslanden’ in Hertigembos.
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POELEN
Kaart 4.2 geeft de situering weer van huidige poelen binnen de contour van het domeinbos en aan te leggen poelen
binnen de aankoopperimeter. Het netwerk zal worden uitgebreid met 10 nieuwe poelen. Deze maatregel is vooral
bedoeld om de populatie van de Kamsalamander te beschermen en wordt uitvoerig besproken onder 4.12
Beheermaatregelen ifv fauna en flora.
Momenteel is de totale oppervlakte van de 5 poelen binnen het domeinbos ongeveer 0.36 ha (zie Tabel 4 in
Beheerdoelstellingen). In de toekomst zal er rond deze poelen een maai- en hakhoutbeheer worden toegepast zodat de
totale oppervlakte die de poelen en de open oeverranden innemen ongeveer 1,46 ha zal bedragen (zie Tabel 4,
Beheerdoelstellingen). Dit streefcijfer is echter geen doel op zich en in de praktijk zal het beheer rondom de poel
afgesteld worden op de naburige bestanden of dreven. Zo zal het randbeheer rond de poelen in de bestanden 2e, 3c en
3b afgestemd worden op het aanpalende dreven/bosrandbeheer.
Meer uitgebreide beheermaatregelen ivm poelen zijn opgenomen onder 4.10.1 (Aanleg en beheer van poelen ifv
amfibieën - Kamsalamander als habitatrichtlijnsoort).

4 .8 .2
4.8.2.1

GRASLANDEN
HUIDIGE BEGRAZINGSBEHEER IN HERTIGEMBOS
Binnen het Bosplaats Hertigembos wordt bestand HB/12/b reeds begraasd door twee fjorden. Een begrazingsbeheer via
deze grazers zorgt voor moziëkgraslanden met veel structuurvariatie. Het begraziingsbeheer in dit bestand wordt in de
planperiode verder aangehouden. Binnen de totaalvisie voor het gehele gebied wordt gestreefd om te evolueren naar
meer soortenrijke graslanden die met elkaar in verbinding staan. Daartoe worden voor het gehele gebied zones
afgebakend waarvoor het na te streven graslanddoeltype wordt vooropgesteld (zie maatregelenkaart – kaart 4.2). In deel
4.8.2.2 wordt hierop verder ingegaan. In de westelijke tip van het momenteel begraasde grasland (HB/14b) komen nu
reeds soorten voor die typisch zijn voor Dottergraslanden (zie ook verder : 4.8.2). Aangezien Dottergraslanden best
worden beheerd via een exclusief maaibeheer wordt voorgesteld om dit gedeelte (dat momenteel mee in de
begrazingsblok zit) af te sluiten van begrazing.

4.8.2.2

LANGE TERMIJN : STREVEN NAAR VERSCHILLENDE GRASLANDDOELTYPES
GRASLANDBEHEER

IN

BOSDOMEIN LIEDEKERKE- & HERTIGEMBOS

De maatregelenkaart geeft een beeld van de ligging van de graslanddoeltypes die worden beoogd.
Glanshaverhooilanden worden zowel beoogd op drie verspreide locaties : Ten westen van laan II en zuidwaarts ten
westen van de Kruisbeek (aanpalend aan de moeraszone) vinden we twee graslandblokken binnen bosplaats
Liedekerkebos. In Hertigembos wordt het beheer ifv Glanshaverhooilanden ingesteld ten zuiden van het te voorzien
speelbos. Verder worden dottergraslanden voorzien waar deze graslanden momenteel reeds voorkomen of reeds
potenties aanwezig zijn.
De graslanden in Liedekerke zijn momenteel intensief gebruikt en bemest door de landbouw. Overgang naar de beoogde
graslanddoeltypes (zie bijlage) is enkel mogelijk via maaibeheer met afvoer van de vegetatie, zonder nabegrazing. Het is
echter wel mogelijk om de graslanden tot op een bepaald niveau te verbeteren, door enerzijds de bemesting achterwege
te laten en anderzijds het maaien te combineren met nabegrazing. Dit laaste is voor de landbouwer interessanter omdat
het oogstbare hooi vanuit landbouwstandpunt meer en meer zal afnemen in kwaliteit.
We stellen dan ook voor om in afwachting van definitieve verwerving (overgangsbeheer) van de graslanden over te gaan
tot het beheerpakket maaien vanaf 1 juni (de door de VLM voorgestelde maaidatum voor de momenteel weinig
ontwikkelde graslanden), in combinatie met nabegrazing. Na definitieve verwerving door de overheid kan dan voor de
graslanden met als doeltype ‘Glanshaverhooiland’ (zie maatregelenkaart) overgegaan worden tot een maaibeheer met
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nabegrazing. (definitief beheer). De graslanden die als doeltype ‘Kamgrasland’ hebben, krijgen als beheertype een
jaarrondbegrazing.
De weilanden met potentie voor ontwikkeling van Dottergrasland worden bij voorkeur al meteen in een exclusief
maairegime gestoken, waarbij in de huidige toestand een verschralingsbeheer wordt toegepast (maaien 1 juni, in
combinatie met maaibeurt in augustus). Bij voldoende doorgevoerde verschraling is het dan mogelijk over te schakelen
op een eenmalige maaibeurt tussen 15 juli en 15 augustus. Wanneer men overgaat op dit laatste maairegime hangt dus
af van de soortenverschuiving van de graslanden. Een monitoring van de graslanden is dus wenselijk.
Tabel 54 Overzicht van het te voeren graslandbeheer Liedekerkebos – Hertigembos

Doeltype
Dottergrasland

Overgangsbeheer

Definitief beheer

Maaibeheer

Maaibeheer

Oppervlakte (ha)
2,81

Mooi ontwikkelde voorbeelden van dit type kennen doorgaans een uitsluitend hooilandbeheer. Combinatie met
nabeweiding leidt tot toename van soorten uit het Cynosurion.
Glanshaverhooiland

Maaien en nabegrazen

Maaien en nabegrazing

34,32

Deze gemeenschappen worden veelal een of tweemaal per jaar gehooid en soms licht voor- en/of nabeweid. De
mooist ontwikkelde voorbeelden kennen echter vooral een maaibeheer .
Kamgrasland (incl moeraszone)

Maaien en nabegrazen

85,87

Dit graslandtype bevat veelal door runderen, maar ook door schapen beweide graslanden.

Totaal grasland

4 .8 .3

Jaarrondbegrazing

123,00

HEIDEHERSTEL
Dit onderdeel wordt uitvoerig besproken onder deel 4.10. Belangrijk hierbij is dat door de realisatie van het
heideherstelproject ongeveer 4 ha van een zeer zeldzaam ecotoop gerealiseerd zal worden. Het betreft de realisatie van
heischrale graslanden (BWK-code : HMO). Het beheer van dit heischraal grasland wordt verderop in deel 4.10
besproken.
Binnen het Liedekerkebos wordt bestand LB/07/b (Fijnsparbestand) in 2019 opengekapt (zie kapregeling). Op dat
moment dient een evaluatie gemaakt te worden van het lopende heideherstelproject in het bosreservaat. Indien deze
evaluatie gunstig wordt beoordeeld kan er in tweede orde geopteerd worden voor het creëren van een bijkomend
heideherstelproject in bestand LB/07/b. Het beheer betreft hier dan in eerste instantie plaggen (verwijderen van de
strooisellaag). Verder dient het bestand jaarlijks gemaaid te worden.

4 .8 .4

SPEELWEIDE
De speelweide (LB/05/c) werd in het verleden zeer intensief gemaaid. Het beheer mbt de speelweide is gericht op de
verzoening van het recreatief gebruik met een ecologische opwaardering van de speelweide. De speelweide wordt
ongeveer diagonaal verdeeld in twee zones. De zone die hierbij aanpaalt bij bestand LB/5/a wordt minder frequent
gemaaid, dit gedeelte van de weide op termijn bloemrijk kan ontwikkelen. Er wordt eenmaal per jaar gemaaid en
afgevoerd, namelijk na 15 juli.
Verder wordt de speelweide ecologisch (en recreatief) opgewaardeerd door het aanbrengen van enkele dikke
boomstammen. Daarbij is het aangewezen enkele Amerikaanse eiken te selecteren van mindere (economische kwaliteit)
die in kaakkap voorzien worden in bestand LB/06/a (voorzien in 2008)

4 .8 .5

DREVEN
Dit onderdeel wordt behandeld onder deel 4.9.2.
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EVOLUTIE VAN DE OPEN PLEKKEN
Ondestaande tabel geeft aan hoe de permanente open plekken in oppervlakte zullen evolueren binnen het bosdomein.





De evolutie op korte termijn is een weerslag van de oppervlakte aan open plekken die er zijn en zullen
gecreëerd worden binnen de perimeter die nu (2006) reeds in eigendom is van Bos & Groen.
De evolutie op lange termijn betreft een gis-matige oppervlaktevertaling van de maatregelenkaart (kaart 4.2)
van het aandeel open ecotoop binnen de perimeter van het bosdomein.
Tijdelijke open plekken (bvb ten gevolge van de aanleg van dreven, …) zien niet mee opgenomen.

Tabel 55 Evolutie van het aandeel open plek binnen het bosdomein

Huidige oppervlakte

BP

Korte termijn

BP

Binnen bestaande

Lange termijn

BP

Incl zoekzones

eigendommen toestand
2006
Poelen

0,36

LB

0,48

LB/HB

0,81

LB

Bosranden

0,57

HB

9,83

LB/HB

9,83

HB

Speelweide

0,63

LB

Heideherstel

0,13

BR

12,33

HB

Grasland
Dotter grasland
Kamgrasland

3,82

HB

Glanshaverhooiland

LB
0,13

BR

3,22

BR

0,34

LB/HB

2,81

LB/HB

11,32

LB/HB

34,32

LB/HB

84,00

LB/HB

1,87

LB/HB

0.63

Moeraszone
Totaal open

17,84

22,10

136,86

4.9 GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING
4 .9 .1

ONTWIKKELING VAN BOSRANDEN
Bij de aanleg van het Hertigembos werd reeds een bosrand aangelegd rondom de
bestaande open plek (bestand HB/14/b). Langsheen het de noord- en zuidzijde
werden reeds twee mantel- en zoomvegetatiegordels aangelegd. Verder werden in
het bestand HB/14/c langsheen de bestaande wandelpaden een bosrand
aangelegd. Daarbij werd gekozen voor soorten als Gelderse Roos, Gewone vlier,
Hazelaar, Veldesdoorn, Lijsterbes, Haagbeuk, Meidoorn, Hondsroos, Sleedoorn,
Gele en Rode kornoelje, Bergvlier, Wilde appel. Kaart 4.2 geeft een beeld van de
bestaande en te ontwikkelen bosranden. Voorgaande opgenoemde soorten kunnen
gebruikt worden bij de creatie van de nieuwe bosranden.
Figuur 57

Een aantal dreven in het bos worden omgevormd naar interne bosrand (tabel 57).
Schematisch voorbeeld van een
Het betreffen voornamelijk populierendreven (dreven 104, 107, 108). Verder wordt
bosrand en toetsing aan de praktijk in
Hertigembos
ook een zoom-mantelvegetatie aangehouden rond de poelen. Op die manier
worden in het bos lichtrijke luwtes gemaakt. Op dit ogenblik volgen de dreven het
strakke patroon van de wegen. Bij de aanleg van de bosranden is het interessant om gedeeltelijk af te wijken van dit
strakke patroon. Op sommige plaatsen kan de bosrand immers iets breder zijn op andere plaatsen iets strakker.
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Ecologisch is dit interessant omdat er meer structuurvariatie wordt gegenereerd. Recreatief is het ook interessant want
door afwisseling te brengen in breedte van mantel en zoom worden ‘verrassingszones’ gecreëerd.
De interne bosranden bestaan uit de luwtes die
aangelegd werden in functie van een
vlindervriendelijk beheer. De beheergradiënt
langsheen de boswegen werd gebaseerd op
volgend schema: langsheen de centrale weg
wordt over een breedte van een viertal meter
om de 2 jaar gemaaid om een ruigere vegetatie
in stand te houden. Vervolgens worden twee
stroken van 5 à 10 meter gereserveerd voor
een zoomvegetatie. Deze zoomvegetatie kan
bestaan uit struweel dat om de 2 à 4 jaar
Figuur 58
gekapt wordt en verder een mantel met
Creatie van interne bosranden (best via een grillig patroon)
hakhout dat om de 8 à 20 jaar gekapt wordt.
Een dergelijk beheer realiseert interessante overgangssituaties, beginnend op maainiveau aan de bosweg en langzaam
opklimmend tot de boometage van de aangrenzende bestanden.
Tabel 56 Overzicht beheermaatregelen bosranden

Zone binnen bosrand

Gemiddelde breedte

Beheer & frequentie

4 meter

Maaien om de 2 jaar

Mantel

5 – 10 meter

Kappen om de 2 – 4 jaar

Zoom

5 – 10 meter

Kappen om de 8 – 20 jaar

Kruidzone

4 .9 .2

BEHEER BERMEN
In navolging van het bermdecreet wordt op en langs grazige bospaden een natuurvriendelijk maaibeheer toegepast. Niet
alleen verhoogt de ecologische en natuurbelevingswaarde van het bos, bovendien neemt de productiviteit van de
vegetatie af en wordt de dominantie van ruigtekruiden doorbroken. Binnen de bermen langsheen de wegen komen
immers interessante soorten zoals bvb Wilde narcis voor. De bermen mogen niet gemaaid worden voor 15 juni. Bij
maaien dient het maaisel meteen te worden afgevoerd. Ingeval van een tweede maaibeurt kan dit na 15 september.
Speciaal beheer bermen voor deze gelegen op weg langsheen bestanden 2b, 3a, 3b, 4aTerreinwerk gepland met Erik
De Block

4 .9 .3

AANLEG / OMVORMING VAN DREVEN
Bosplaats Liedekerkebos wordt getypeerd door typische populierendreven langsheen
boswegen, maar ook midden in het bos. De kwaliteit van de dreefbomen is matig tot
slecht (populieren van ongeveer 40 jaar oud) en op sommige plaatsen komt de
veiligheid in het gedrang omwille van dode takken. Het beeldbepalend aspect van de
dreven wordt behouden, maar enigszins verlegd ter ondersteuning van het recreatief
aspect. De locaties waar dreven nu worden aangelegd / omgevormd / behouden zijn
zo gekozen dat er een drevenwandeling ontstaat die beide hoofdtoegangspoorten
(Schelfhoutstraat en Hopstraat) verbindt. Volgende vijf types beheermaatregelen
worden onderscheiden :
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Omvorming van bestaande dreef;
 Dreef blijft behouden;
 Boomsoort verandert;
Aanleg van een nieuwe dreef;
Verder beheer bestaande dreef;
 Dreef blijft behouden;
 Gaat nu nog over recente aanplanten;
 Indien nodig – veiligheidskappen voorzien;
Omvorming dreef naar interne bosrand;
 Dreef verdwijnt;
 Een interne bosrand met kruid- en struikvegetatie komt in de plaats;
Opname dreef in bosbestand;
 Dreef verdwijnt;
 De dreefbomen worden mee opgenomen in het beheer van het naastliggend bestand en verdwijnen op
termijn;

Tabel 57 Overzicht beheervormen dreven

Dreefnr

Omschrijving

Huidige Hoofdboomsoort

Opmerking

OMVORMEN VAN BESTAANDE DREVEN NAAR NIEUWE DREVEN
100

Hoofddreef

Populier (40 jaar oud)

101

Gelegen tussen LB/05/a en LB/06/a

Populier (40 jaar oud)

102

Gelegen tussen LB/05/a en LB/06/a

Populier (40 jaar oud)

VERDER BEHEER BESTAANDE DREVEN
109

Dreef in bestand HB/12/a en HB/12/b

Linde

Recent aangeplant

110

Dreef in bestand HB/14/a

Linde

Recent aangeplant

NIEUW AAN TE LEGGEN DREVEN
111

Verbindt dreef 100 met dreef 101

112

Verbindt dreef 102 met dreef 109

113

Verbindt de hoofdtoegangspoort met dreef 109

OPNAME VAN DE DREEF IN HETBOSBESTAND
103

Gelegen in bestand LB/05/a

Populier (40 jaar oud)

105

Gelegen tussen LB/07/a en LB/07/c

Populier (40 jaar oud)

106

Gelegen tussen LB/07/c en LB/07/d

Populier (40 jaar oud)

108

Gelegen tussen LB/05/a en c en LB/03/c

Populier

Het gaat over een deel van de dreef : N-Zgeoriënteerde deel gelegen binnen bestand LB/05/a

OMVORMING TOT INTERNE BOSRAND
104

Gelegen tussen LB/05/a,b en c en LB/07/d

Populier (40 jaar oud)

107

Gelegen tussen LB/02/c en LB/02/e, Beuk en Zomereik

Omvorming tot interne bosrand
Omvorming tot interne bosrand

LB/03/c
108

Gelegen tussen LB/05/a en c en LB/03/c

Populier

Het gaat over een deel van de dreef : O-W
georiënteerde

deel

o.a.

gelegen

langsheen

speelweide.

Kaart 4.3 geeft voor alle bestaande dreven de beheervorm weer en situeert de nieuw aan te leggen dreven.
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Omdat de omvorming van bestaande en aanleg van nieuwe dreven een ingrijpende beheeractie betreft, wordt
voorgesteld om te werken in twee fasen. In een eerste fase wordt de hoofddreef aangepakt. In fase 2 worden de overige
dreven aangepakt. De eerste fase zal plaatshebben in 2010. Fase 2 heeft vijf jaar later, in 2015 plaats. De dreven van
Liedekerkebos vormen een beeldbepalende drager van het bos (die veel bosbezoekers met de typische eigenschappen
van het Liedekerkebos associëren). Wanneer zal worden gekapt in de dreven, is het van allerbelang een sterke
communicatie op te zetten rond het vervangen van de dreven. Langsheen verschillende mediakanalen dient de
bosbezoeker op de hoogte gebracht te worden van het ‘hoe en waarom’ dreven dienen te worden vervangen.
Bij aanleg en omvorming van de dreven zal in het naastliggende bestand een strook worden vrijgekapt over een breedte
van 6 à 10 meter langs beide zijden vanaf de weg (fase 1 : 2b, 3a, 4a en fase 2: 4a, 5a, 6a, 7a). Deze strook is nodig
opdat er voldoende lichtinval is (zodat de dreven mooi recht kunnen groeien). De strook dient regelmatig te worden
vrijgezet (hakhoutbeheer) wanneer blijkt dat struiken of bomen van het aanliggend bestand de overhand nemen op de
aangeplante dreven. Zowel bij de omvorming van de bestaande dreven als aanleg van nieuwe dreven wordt gekozen
voor volgende boomsoorten : Gewone es, Haagbeuk en Linde. Voor bestaande dreven die behouden blijven worden
veiligheidskappen voorzien indien nodig. Wanneer in fase 1 de hoofdreef wordt gekapt, wordt het kruinhout in een strook
langsheen de grens met het Bosreservaat gelegd. Deze strook vormt op zich een meer natuurlijke barrière ter
vervanging van de huidige draad die de toegang tot bosreservaat onmogelijk maakt.

4.10 SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING

VAN FLORA EN FAUNA

4.10.1 AANLEG EN BEHEER VAN POELEN
Voorafgaande noot:
Poelen worden normaal besproken onder deel 4.8 – Open plekken. Het
Liedekerkebos is tevens als habitatrichtlijngebied (zie deel 1) afgebakend. Belangrijke
habitattoetssoort is de Kamsalamander. De aanleg en het beheer van poelen is o.a.
afgestemd op deze soort. Er worden nieuwe poelen aangelegd om het bestaande
netwerk te versterken zodat het habitat van de Kamsalamander groter wordt en deze
soort (maar ook andere amfibieën) nieuwe poelen kunnen koloniseren. Bestaande
poelen worden beheerd om de habitatvereisten van deze soort te verbeteren. Omwille
van deze redenen wordt het beheer van poelen onder dit hoofdstuk besproken.
4.10.1.1

Figuur 60
Kamsalamanderpoel in LB

AANLEG VAN NIEUWE POELEN
Poelen voor Kamsalamanders worden best aangelegd in nabijheid van vindplaatsen in natte beekdalen of in een vochtig
weilandschap met struweel en bosjes, met nodige schuilhoekjes en voldoende insecten.
De soort heeft een relatieve voorkeur voor grote en diepe wateren. Het ideale wateroppervlak schommelt tussen 50 en
100 m² en is meer dan 50 cm diep. Poelen met een enerzijds aflopend talud, met een rijke vegetatie (voor het verlaten
van de poel en een goede opwarming van het water voor de ontwikkeling van de eieren en de larven) en anderzijds met
steil aflopend deel zonder begroeiing zijn ideaal. De Kamsalamander heeft deze diepe onbegroeide plaatsen nodig om
zijn balts te kunnen uitvoeren. Poelen die voldoende diep zijn zullen zeker tot het einde van de zomer water bevatten. Dit
is van belang daar de Kamsalamander een sterk aan water gebonden soort is die als laatste van de watersalamanders
aan de voortplantingscyclus begint, waardoor er nog tot eind augustus larven in de poel kunnen aanwezig zijn.
Verbindingen van de voortplantingsplaats met andere waterlopen (grote visvijvers, beken en rivieren) moeten afgesloten
worden om de voortplantingspoel visvrij te houden. In de nabijheid van de poel moet er voldoende schuilgelegenheid
zijn. Omdat hij nachtactief is moet hij zich in zijn landfase kunnen verschuilen onder houtstapels, in of onder
boomstammen en –stronken, …
Vanuit praktisch oogpunt gebeurt de aanleg van een poel het best in het najaar. Na de droogte en de sterke verdamping
tijdens de zomer is de watertafel eind augustus-eind september meestel het laagst. Dat heeft het voordeel dat je
onmiddellijk ziet hoe diep de poel moet worden gegraven om er het hele jaar door water te hebben.
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Tabel 58 Overzicht belangrijkste elementen bij aanleg poel

Aanlegverband

Groepsgewijs aanleggen op geringe afstand (< 1 km van elkaar)

Oeverzone

Een grillige oeverzone vergroot de lengte van de grenslijn water-land wat gunstig is voor planten en dieren.

Taluds

Aflopend en steil talud

Aanbevolen diepte

180 cm

Aanbevolen oppervlakte

50-100 m²

Omliggend landschap

Houtkanten, struwelen, boomgaarden, rietkragen en vochtige bosjes

Randvoorwaarde

Geen vis of eenden op poel

Voorkeurperiode aanleg

Eind augustus – eind september

Ruimen poel

Om de 5 à 10 jaar (verwijderen sliblaag) + 50 % van wateroppervlak moet vrij zijn

Meer licht aan poel

Zie bosrandbeheer

Kaart 4.2 geeft de situering weer van aan te leggen poelen binnen de contour van het domeinbos. Op deze kaart wordt
voorgesteld om bijkomend bij de reeds zeven bestaande poelen het netwerk te versterken door 9 nieuwe poelen. In
bosplaats Liedekerkebos maken die nieuwe poelen in het toekomstig graslandcomplex de verbinding tussen de
bestaande kamsalamanderpoel aan de westelijke grens (beheerd door Natuurpunt Liederkerke) en de poelen binnen het
bosgedeelte van bosplaats Liedekerkebos. Bosplaats Hertigembos is er momenteel één poel die beheerd wordt door
Natuurpunt Ternat. Verder is bekend dat er een poel gedempt werd in bestand HB/12/d en in het graslandcomplex net
ten oosten van het huidige Hertigembos (ten oosten van HB/14/a, b en c). Deze poelen worden opnieuw aangelegd.
Verder worden nog een aantal nieuwe poelen aangelegd die (samen met de opnieuw aan te leggen poelen) de
verbinding maken tussen de bestaande poelen in bosplaats Liedekerkebos en deze in bosplaats Hertigembos.

4.10.1.2

BEHEER VAN NIEUW AANGELEGDE POELEN / BESTAANDE POELEN
Onderhoud van de poel en zijn omgeving is nodig om verlanding, woekering van enkele sterke planten en te grote
uitbreiding van houtige gewassen tegen te gaan.
TIPS
Handmatig onderhoud is arbeidsintensief. De verstoring van het milieu is minder sterk dan bij grote machines en de
ingrepen kunnen veel selectiever gebeuren.
Afgemaaide planten moeten steeds worden afgevoerd. Het maaisel regelmatig keren bevordert het drogen en vermindert
het volume aanzienlijk.
Materiaal dat verwijderd wordt uit de poel moet enkele dagen te drogen gelegd worden naast de poel zodat de
waterorganismen die ertussen zitten zich nog naar het water kunnen begeven.
Grote onderhoudswerken in de poel en op het land gebeuren best in verschillende fasen. Wanneer elk jaar een ander
deel onderhouden wordt, kunnen de dieren en planten het onverstoorde gedeelte weer koloniseren vanuit de rest van de
poel.
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EN SNOEIEN IN DE POEL

Afgestorven plantendelen, bladeren en slib stapelen zich op de bodem van de poel op, zodat deze steeds minder diep
wordt. Om de 5 à 10 jaar moet deze laag van de bodem worden verwijderd. Dit gebeurt best in de vroege herfst
(september-oktober).
Uitbaggeren kan gebeuren door een baggerbeugel (handmatig) of machinaal met een kraanbak.
De vroege herfst is ook de periode waarin de plantenmassa het grootst is. Door de vegetatie in de poel dan weg te
nemen, wordt voorkomen dat plantensoorten de poel doen dichtgroeien en te veel plantendelen wegrotten op de bodem.
De noordelijk zijde van de poel (gericht naar het zuiden) moet vrijgehouden worden van overdadige plantengroei. Het
weghalen van planten kan machinaal gebeuren met een korfmaaier of een sloothaak (manueel).
Van sterk woekerende soorten soorten zoals Riet en Lisdodde : om de vijf jaar dient een groot gedeelte te worden
weggehaald (ook wortelgedeelte)
Ondergedoken en drijvende (water)planten (bvb waterpest) : regelmatig sterk uitdunnen.
Andere water- en moerasplanten : om de 2 jaar bovenste delen afmaaien met zeis of bosmaaier.
Verder dient steeds zo’n 50% van het wateroppervlakte vrijgehouden te worden van begroeiing
BEHEER

OMGEVING POEL

:

MEER LICHT

!

Wat de omgeving van het poelbiotoop betreft, zijn er enkele beheermaatregelen nodig. Om de natuurlijke successie van
open oever naar struweel of bosvorming tegen te gaan, is kappen noodzakelijk. Waterplanten hebben immers voldoende
zonlicht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Toch hebben bepaalde organismen houtige gewassen nodig die tot
over het wateroppervlak reiken om hun volledige levenscyclus te voltrekken. Hier en daar een struikje laten staan kan
dus geen kwaad. Soorten als wilg, populier, els, es en eik lopen na het kappen weer gemakkelijk uit en maken talrijke
nieuwe loten. Een gevarieerde mosvegetatie vestigt zich op de stobben. Bij een afwisseling tussen hoge en lage stoven
en een frequent kapbeheer ontstaat bovendien een gedifferentieerde structuur die aantrekkelijk is voor kleine zangvogels
en talrijke andere organismen.
Om het poelmilieu zo weinig mogelijk te storen, is het aan te raden om de verschillende beheermaatregelen zo veel
mogelijk op elkaar af te stemmen in de tijd. Daarom wordt voorgesteld om het kappen van het hakhout en het ruimen van
de poel in de toekomst uit te voeren met een omloop van 10 jaar. Op dit moment is er geen sprake van een bosrand
rondom de poel. Dit betekent dat de eerste kapping voorzien wordt in 2007. De volgende kapping wordt dan voorzien op
2017. Op die manier wordt er ruimschoots de tijd gegeven aan de flora en fauna om zich te herstellen van de
voorgaande ingreep en zich uit te breiden en voort te planten alvorens een nieuwe ingreep plaatsvindt. Bovendien zijn in
zo’n korte tijdsspanne de verbossing en verlanding nog niet te ver geëvolueerd zodat
de gestelde ingrepen ook de abiotische componenten van het systeem (lichtinval,
reliëf, microklimaat, bodemvochtigheid, beschuttingsgraad, etc.) niet al te sterk
verstoren. Na de ruiming is het aangewezen het plantenmateriaal gedurende een
zekere periode (enkele uren) langs de oever te laten liggen om de waterfauna
(insecten, amfibieën,…) de gelegenheid te geven terug naar het water te kruipen.
Rond de poel dient een bosrand van 20 m te worden aangehouden. Bijgaande figuur
geeft een beeld van hoe deze rand wordt opgebouwd.
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4.10.2 HEIDEHERSTEL
INDIEN

EXPERIMENT SLAAGT:

Het herstel van een hoogkwalitatieve vegetatie over een oppervlakte van 3 tot 4 ha zit momenteel in de experimentele
fase waarbij een tiental are werd afgeplagd, ter evaluatie van het potentieel van herstel. Bij succes zou kunnen
overgegaan worden tot heideherstel over een oppervlakte van 4 ha (voor meer informatie over de methodiek van het
experiment, en over het beslissingsmodel, zie Vandekerkhove, 2005, in bijlage 10). Door de reeds beperkte oppervlakte
van het bosreservaat werd in Hoofdstuk 3, Beheerdoelstellingen gesuggereerd om bij succes van het huidige experiment
de locatie van het heideherstel te verplaatsen naar een nog aan te kopen terrein ten zuidwesten van het Bosreservaat
(zie kaart 4.2). Het is dan de bedoeling om de experimentele zone, eens het experiment is afgelopen, terug te laten
dichtgroeien en mee op te nemen in het integraal bosreservaat.
Indien het beoogde perceel voor heide-uitbreiding niet kan aangekocht worden maar het experiment slaagt, zal opnieuw
moeten gezocht worden naar een nieuwe locatie binnen de huidige perimeter van het bosreservaat om de
vooropgestelde oppervlakte van 4ha voor heideherstel te bekomen.
BEHEER

VAN UITBREIDINGSZONE VOOR

HEIDE

Het doeltype dat men in de uitbreidingszone wil bereiken is ‘heischraal grasland’. Het beheer van de zone zuidelijk van
en grenzend aan het bosreservaat (RTT-zone) met potentie voor ontwikkeling van heischrale vegetaties dient eerst
éénmalig geplagd te worden (instellingsbeheer). Voor de afvoer van het plagsel werd geopteerd om deze uit het
bosreservaat af te voeren langs het Belgacomterrein.
Tabel 59 Beheermaatregelen heideherstel

Doeltype

Instellingsbeheer

Definitief beheer

Heischraal grasland

Plaggen (éénmalig)

Maaien

met

nabegrazingen

(ifv

opvolging

plantensoorten)
Na het instellingsbeheer (vaak plaggen van vergraste heide of omvorming van naaldhoutaanplant) kan een beheer van jaarlijks maaien en afvoeren
worden ingevoerd, of eventueel beweiding. Hierbij wordt de maaifrequentie dan wel de begrazingsintensiteit geleidelijk verminderd naarmate de
plantaardige productie afneemt. Een goede opvolging van de soortensamenstelling is daarom van belang. Te sterke verschraling kan immers leiden
tot verdwijnen van bepaalde soorten. Indien te sterke verschraling is opgetreden kan als aanvulling op het maairegime worden nabeweid, waardoor
plaatselijk lichte bemesting optreedt en open plekken in de vegetatie ontstaan. De maaidatum dient laat in het seizoen te liggen, om te voorkomen
dat zich organisch materiaal ophoogt als gevolg van hergroei van grassen in nazomer en herfst. Wanneer deze ophoging optreedt, is nabeweiding
eveneens gewenst.
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4.11 DOOD HOUT EN OUDE BOMEN
BOSPLAATS LIEDEKERKEBOS
In de tabellen 30 en 31 van het Inventarisatieluik werd reeds
berekend dat in bosplaats LB het streefcijfer van 4% staand en
liggend dood houtvolume, uitgedrukt tov het totale levende
houtvolume in het ganse bos, volgens inventarisatiecijfers nog niet
bereikt is. Het staand dood hout dat geïnventariseerd werd in de
proefvlakken geeft een volume aan van 1,3 % tegenover het volume
levend hout. Vooral in de bestanden 2e (vooral Fijnspar), 3a en 3b
(verschillende soorten) staat er reeds een aanzienlijk volume dood
hout. In alle andere bestanden werd (bijna) geen dood staand hout
opgemeten. Nochtans blijkt uit terreinwandelingen dat in bijna alle
bestanden staan dood hout aanwezig is. Aangezien er bij het
liggend dood hout geen volumemetingen gedaan zijn, is het moeilijk
een volume te schatten, maar er wordt aangenomen dat de som
van het staand en liggend dood hout toereikend is om de 4% dood
–houtvolume in LB te behalen.
Hoewel er in theorie dus voldoende dood hout aanwezig is, zal er
toch geopteerd worden om in alle bestanden tenminste het
streefcijfer van 4% dood hout-volume tegenover het volume levend
hout te behalen. Het is de bedoeling om vooral in de grotere
omtrekklassen meer dood hout te voorzien. In liedekerkebos zal dit
Figuur 62
vooral afhangen van de vooropgestelde bedrijfsvorm per bestand:
Dood hout en oude bomen binnen het bosdomein
zo zal er in de bestanden die als hakhout en middelhout behandeld
worden automatisch meer dood hout in de kleinere omtrekklassen
voorkomen, waar in de (ijl) hooghout-bestanden eerder grotere afmetingen van dood hout nagestreefd worden. Dode
staande bomen worden niet gekapt tenzij ze een gevaar vormen voor de bosbezoekers.
Het al dan niet voorkomen van dood hout hangt ook nauw samen met oude bomen en bomen oud laten worden. Uit
inventarisatie bleek dat de oudste bomen op dit moment waarschijnlijk Zomereiken in de bestanden 2b, 3a 7a, en 7d zijn.
Aangezien er in al deze bestanden nog gekapt zal worden, moeten per bestand een tiental bomen per ha aangeduid
worden die de kans moeten krijgen om oud te worden. Ook de oude hakhoutstoven van Tamme kastanje in bestand 2d
vormen zowel ecologisch als esthetisch een geschikte opstand om natuurlijk te laten evolueren en dus oud te laten
worden. In de bestanden 3a en een deel van 2c zullen de Populieren niet meer gekapt worden, maar op stam gehouden
worden tot ze natuurlijk afsterven. Exploitatie van de hoofdetage in deze natte gedeeltes zou te veel schade berokkenen
aan de bodem. In de overige bestanden kunnen bijkomend afzonderlijke bomen aangeduid worden die gevrijwaard
moeten blijven van kap; liefst verschillende boomsoorten en verspreid over het bestand. De bomen moeten geritst
worden met een ‘V’.
BOSPLAATS

HERTIGEMBOS

In HB werd er uitgezonderd enkele stukken liggend dood hout in de kleinste afmetingklasse, geen dood hout opgemeten
in de bestanden. In de jonge bestanden zal er gestreefd worden naar het minimumpercentage van 4% dood hout door
dode bomen niet systematisch te kappen en liggend dood hout niet op te ruimen.
Ook in de percelen die in de toekomst nog zullen verworven worden, moet hetzelfde beheer met betrekking tot dood hout
en oude bomen toegepast worden.
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BOSPLAATS BOSRESERVAAT
Uit terreinwandelingen (mei 2005) blijkt dat er voldoende liggend dood hout aanwezig is in de kleinere klassen
(omtrekken tussen de 20 en de 60 cm), maar dat in de hogere omtrekklassen slechts enkele exemplaren per ha
aanwezig zijn. Het staand dood hout is vrij goed vertegenwoordigd, zelfs in de omtrekklassen boven de 60 cm. ‘Oude’
bomen komen er niet voor, aangezien het ganse bosreservaat slechts 50 jaar oud is.
Aangezien de status van ‘bosreservaat’ impliceert dat er niet gekapt of geruimd wordt, moeten er geen specifieke
maatregelen genomen worden om in de toekomst het minimumpercentage van de Beheervisie aan zowel dood hout als
oude bomen te bekomen.

4.12 BEHEERMAATREGELEN MBT DE TOEGANKELIJKHEID
4.12.1 TOEGANGSPOORTEN
Kaart 4.2 situeert alle toegangspoorten
Het bestaande domeinbos is volledig toegankelijk. Verder wordt het gebied binnen de contour van het domeinbos
getypeerd door een toegankelijk net van buurtwegen. De indeling in drie recreatieve ruimtes wordt verder vertaald in
specifieke maatregelen voor elke recreatieve ruimte.
Het principe van afnemende geleiding wordt o.a. praktisch concreet gemaakt in de inrichting van toegangspoorten. Deze
poorten liggen allen langs de rand van het gebied vanwaar bezoekers het gebied kunnen recreëren. Verder zijn er
verschillende niveaus van inrichting. Het gros van de bezoekers zal het gebied aandoen via de hoofdtoegangspoorten.
Deze zullen het hoogste niveau van inrichting verkrijgen. Lokale poorten (fiets en wandelpoorten) hebben vervolgens een
lager uitrustingsniveau. Volgende toegangspoorten werden geselecteerd en gelocaliseerd voor het bosdomein
Liedekerkebos-Hertigembos :
 Hoofdtoegangspoorten-Autopoorten
 Fietspoorten
 Wandelpoorten
In wat volgt bespreken we de diverse niveaus van toegangspoorten voor wat betreft hun inrichting en uitrusting.
4.12.1.1

HOOFDTOEGANGSPOORTEN : AUTOPOORTEN
LIGGING
Een eerste hoofdtoegangspoort betreft de huidige parking van het Liedekerkebos die
toegang verschaft tot het Liedekerkebos vanaf de Schelfhoutstraat. Deze
toegangspoort verschaft toegang voor Liedekerke vanaf zuidelijke en zuidwestelijke
zijde.
Een tweede hoofdtoegangsspoort tot het gebied is gelegen langsheen de Hopstraat.
Het betreft het voormalig stort. De Hopstraat betreft een lusvormige aftakking van de
drukkere Muilenstraat en de Nieuwbaan. Deze lusvormige aftakking zorgt ervoor dat
er geen extra verkeershinder ontstaat op de Muilenstraat-Nieuwbaan. Anderzijds
zorgt de aftakking voor meer verkeersveiligheid om en nabij de parking. De
toegankelijkheid tot het gebied wordt verzekerd door een buurtweg vertrekkende
vanaf de Hopstraat en die aantakt op de recent aangeplante Lindendreef in
bestanden HB/12/a en HB/12/b. Ter hoogte van deze laatste aantakking dient de
afsluiting te worden weggehaald. De toegang tot dit gebied wordt zeer leesbaar voor
de recreant omdat dit traject eveneens tot de drevenwandeling behoort. Vanaf deze
noordelijke zijde wordt toegang verleend tot het gebied voor bezoekers komende uit
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noordelijke richting (Liedekerke en Ternat) maar ook voor bezoekers die van verder komen via de E40.
Een derde hoofdtoegangspoort is gelegen langsheen de Dahlialaan. Hier ligt reeds
een bestaande autoparking nabij de kerk. De parking ligt nabij de fiets en wandelbrug
over de spoorweg, vanwaar het noodoostelijk deel van het bosdomein kan worden
bezocht. Bijkomend positief gegeven aan de ligging van deze hoofdtoegangspoort is
de korte afstand tot het speelbos Ternat. Deze toegangspoort verschaft toegang tot
het gebied voor bezoekers vanaf Sint-Katharina-Lombeek en Ternat.
Figuur 65

INRICHTING

Toegangspoort Dahlialaan

De autopoorten zijn bestemd voor bezoekers met de auto, fietsers en
wandelaars. De autopoorten liggen allen langsheen vlot bereikbare wegen.
Derhalve zijn volgende aspecten belangrijk bij de inrichting van de
hoofdtoegangspoorten :
 Voldoende parkeergelegenheid voor wagens
 Parkeergelegenheid voor fietsers die vanaf deze poort het gebied
te voet kunnen aandoen
 Nodige infoborden
 Slagbomen op de wegen die toegang verschaffen tot het gebied
Bij de materiaalkeuze voor de inrichting van de parkeergelegenheid voor
wagens dient aandacht te worden besteed aan materialen die
waterdoorlatend zijn (dolomiet, grasmatten, …)

Figuur 66
Voorbeeld inrichting Autopoort

De inrichting van de parking gebeurt best in natuurvriendelijk materiaal. Om de link te maken met het bos- en
natuurgebied wordt verkozen om hiertoe houten constructies (infobord, afscheidingen, …) te gebruiken (hout met FSClabel) en zo weinig mogelijk betonnen constructies. Figuur 66 geeft een beeld van een hoofdtoegangspoort en mogelijke
fietsparking met infobord.
Het infobord geeft op zijn minst de toegankelijke (bewegwijzerde) wandelwegen en fietsroutes weer. Daarnaast kan
specifieke info, thematische info worden verschaft. Alle infoborden voor het volledige natuur- en bosgebied worden
gemaakt in één uniforme stijl. Zo ook met de bewegwijzerde wandel- en fietsroutes.
Tabel 60 Praktische maatregelen per hoofdtoegangspoort

INFRASTRUCTUUR

MAATREGELEN

HOOFDTOEGANGSPOORT SCHELFHOUTSTRAAT
Autoparking

Bestaande parking in dolomietverharding
Indien nodig (tgv putten) herprofileren

Fietsparking

Aanwezig (ijzeren hek)
Bij vervanging kiezen voor fietsparking in de stijl zoals weergegeven in
figuur XXX

Infobord

Bestaande infobord verplaatsen naar de parking

Toegankelijkheid

Alle infrastructuur aanwezig
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Vervolg tabel

HOOFDTOEGANGSPOORT HOPSTRAAT
Autoparking

Aanleg autoparking in waterdoorlatend materiaal

Fietsparking

Aanleg fietsparking

Infobord

Plaatsen infobord

Toegankelijkheid

Openstellen weg die verbinding maakt met dreef in bestanden HB/12/a en
HB/12/b
Herprofileren weg die toegang verleent vanaf toegangspoort (Hopstraat)
naar de Lindendreef (HB/12/a en HB/12/b)

HOOFDTOEGANGSPOORT DAHLIALAAN

4.12.1.2

Autoparking

Bestaande parking

Fietsparking

Bestaande fietsparking

Infobord

Plaatsen infobord

Toegankelijkheid

Alle infrastructuur aanwezig

SECUNDAIRE TOEGANGSPOORTEN : FIETSPOORTEN
LIGGING
Naast de hoofdtoegangspoorten worden vier secundaire toegangspoorten voorzien. Het betreffen toegangspoorten die
zo zijn ingericht dat wandelaars en fietsers er kunnen aanlanden/vertrekken. Fietspoorten liggen langsheen de
toegankelijke wegen voor fietsers. Vanaf de fietspoorten vetrekken tevens (bewegwijzerde) wandelroutes. Op die manier
kunnen fietsers stoppen aan de fietspoort, de fiets parkeren en verder te voet het gebied recreëren.
Volgende fietspoorten worden vastgelegd :
 Fietspoort aan het einde van laan 1 ter hoogte van het voetbalveld.
 Fietspoort ter hoogte van de meest oostelijke toegang van het
huidige Hertigembos
 Fietspoort ter hoogte van de huidige hoeve Van Den Borre.
 Fietspoort ter hoogte van Loddershoek
INRICHTING
De voorgestelde fietspoorten betreffen allen nieuwe poorten die nog
volledig moeten worden ingericht. Belangrijk is dat er enerzijds
fietsparkeergelegenheid wordt voorzien en anderzijds een infobord, beide
in dezelfde herkenbare stijl als bij de hoofdtoegangspoort. Bewegwijzerde
fiets en wandelroutes worden aangegeven op het infobord.
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LOKALE POORTEN : WANDELPOORTEN
LIGGING
Wandelpoorten zijn poorten van het laagste inrichtingsniveau. Voor deze poorten staat nog meer dan voor de
fietspoorten en autopoorten het behoud van rust centraal. In totaal worden drie wandelpoorten voorzien :





Wandelpoort thv de Boerenkrijglaan
Wandelpoort thv de Kattestraat
Verschuiving van de huidige wandelpoort thv de westelijke ingang
van het huidige Hertigembos naar de Lindendreef

INRICHTING
Ter hoogte van de wandelpoorten dient een infobord te worden voorzien in
dezelfde (uniforme) stijl zoals bij de fiets- en autopoorten. Op deze
infoborden wordt minimaal aangegeven welke trajecten te bewandelen
zijn.

Figuur 68
Voorbeeld inrichting wandelpoort

4 . 1 2 . 2 P L A N W E G E N NE T
Op kaart 4.2 is een wandelnetwerk en de fietslus voorgesteld.
4.12.2.1

WANDELNETWERK
RECREATEVE

RUIMTE

I

Bosplaats Liedekerkebos ligt in recreatieve ruimte 1 (zie beheerdoelstellingen), wat
impliceert dat wegen hier een hoog voorzieningenniveau krijgen en goed
onderhouden worden. De wegen zijn semi-verhard en verkeren in uitstekende staat.
Ze dienen enkel te worden hersteld indien schade ontstaat ten gevolge van
exploitatie. Enkel nog tussen de hoofdtoegangspoort aan de Hopstraat en de
Lindendreef dient de weg te worden semi-verhard. Dit inrichtingsniveau zorgt ervoor
dat de modale bezoeker de goed ingerichte paden zal volgen, waardoor in de overige
ruimtes (recreatieve ruimte 2 en 3) meer rust ontstaat.

Figuur 69
Semi-verharding als voorbeeld van

een hoogdynamisch inrichtingsIn de huidige situatie stopt de hoofddreef ter hoogte van bestand LB/06/a. Het traject
niveau
wordt verder doorgetrokken zodanig dat wandelaars via een aan te leggen brug het
weiland aan de hoeve Van Den Borre kunnen aandoen. Ter hoogte van bestand
LB/06/a gaat de ‘drevenwandeling’ noordwestelijke richting. Het pad in noordoostelijke richting dat via de aan te leggen
brug verbinding maakt met het grasland nabij de hoeve Van Den Borre wordt niet ingericht met dreven. Op die manier
krijgt de bosgebruiker idee dat de drevenwandeling het ‘hoofdtraject’ vormt, waardoor meer gebruikers dit traject zullen
volgen. Bovendien eens de brug gepasseerd komt de bosgebruiker in recreatieve ruimte 2 met een laag
inrichtingsniveau. Deze nieuwe toegankelijke weg wordt aangelegd in semi-verhard materiaal voor het traject vanaf het
einde van de hoofddreef tot aan de hoeve Van Den Borre. Op die manier kunnen bosarbeiders vanaf de hoeve met de
tractor op eenvoudige wijze de verschillende bestanden bereiken ifv beheerwerken.

Doorheen bestand LB/02/d wordt een laagdynamisch wandelpad aangelegd. Vanaf de fietspoort ter hoogte van Laan 1
kan de bosgebruiker een pad nemen doorheen het begraasde kamgrasland (dat wordt afgesloten met een klaphek) en
vervolgens via een aan te leggen bruggetje het wandelnetwerk van het Liedekerkebos aandoen. De aanleg van het pad
dat doorheen het bos aansluiting maakt met de wandelwegen van Liedekerkebos, vereist geen verharding en moet niet
al te breed zijn (ongeveer 1-1,5 m breed).
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Om de bosgebruiker nog beter te geleiden in het bos worden wandelpaden
bewegwijzerd. Dit gebeurt best in een uniforme stijl. Lusvormige trajecten worden
aangeduid met een bepaalde kleurencode. Figuur 70 geeft een voorbeeld hoe deze
bewegwijzering best kan gebeuren. De bewegwijzering gebeurt eveneens in
natuurvriendelijk materiaal (hout met FSC-label).
Vanaf de speelweide kan een fitometertraject worden aangelegd. Het fitometertraject
wordt circulair aangelegd (start en einde ter hoogte van de speelweide). Het
fitometertraject kan er komen op voorwaarde dat aan volgende aspecten wordt voldaan:
 Alle fitometertoestellen worden opgetrokken in hout met duurzaamheidslabel
(FSC-hout)
 De bebording van de fitometerstops gebeurt in een analoge, éénvormige stijl
als deze van de infoborden. Derhalve dient deze wijze bebording te worden
besproken met de beherende instantie (Bos & Groen)
Thematische projecten zoals beheer van poelen, heideherstel (bestand LB/07/b),
hakhoutbeheer, middelhoutbeheer, beheer en omvorming van dreven … worden mee
ingeschakeld in het wandelnetwerk en kunnen via posters/panelen worden verduidelijkt.
RECREATEVE

RUIMTE

II

Deze recreatieve ruimte heeft een lager inrichtingsniveau omdat natuurontwikkeling en
rust hier centraal staat (zie beheerdoelstellingen). Het gebied is enkel toegankelijk voor
wandelaars en langsheen de periferie van het gebied wordt een fietslus voorzien. De
wandeltrajecten vertrekken allen van een auto-, fiets of wandelpoort en hebben tot doel
de bezoek voeling te doen krijgen met natuurbeheer en bosbeheer. Wandeltrajecten
liggen nabij de poorten. Vanaf deze poorten vertrekken bewegwijzerde wandelpaden.
Op grotere afstand van de poorten is het gebied ontoegankelijk waardoor deze
gebieden meer rust krijgen ifv natuurontwikkeling.

Figuur 70
Enkele voorbeelden hoe bewegwijzering eenvoudig kan worden
aangepakt

Nieuwe wandeltrajecten die aansluiten op bestaande wandelwegen :



Wandelweg in het verlengde van de fietspoort thv Laan 1 te Liedekerke die
Figuur 71
doorheen het kamgrasland thv bestand LB/02/d aansluit op de wegen van
Onverharde padenstructuur als
Liedekerke. Hier krijgt de bezoeker voeling met graasbeheer.
voorbeeld van een laagdynamisch inrichtingsniveau
Aangezien het weiland begraasd wordt zal aan het begin van dit wandelpad
een klaphek noodzakelijk zijn.
Omwille van veiligheidsredenen zijn wandelaars met dieren (bvb honden) niet toegelaten op deze trajecten
doorheen begraasde delen. Via een duidelijk infobord wordt dit aangegeven.
 Trajecten op het grasland thv de hoeve Van Den Borre (bestanden HB/12/c en HB/12/d). Ook dit grasland wordt
begraasd. Derhalve zullen hier eveneens klaphekken moeten worden geplaatst.
Omwille van veiligheidsredenen zijn wandelaars met dieren (bvb honden) niet toegelaten op deze trajecten
doorheen begraasde delen. Via een duidelijk infobord wordt dit aangegeven.
Indien gedurende bepaalde periodes van het jaar blijkt dat het pad te modderig is, of het gras aan herstel toe is
kunnen de klaphekken aan het begin en einde van het traject tijdelijk worden afgesloten. Via een infobord wordt
dit aangegeven.
 Traject vanaf bestaande buurtweg doorheen Hertigembos (bestand HB/14/c). Op die manier wordt het
bestaande noordelijke netwerk verbonden met het zuidelijke netwerk.
De wandelpaden dien niet verhard te worden. Indien nodig kunnen de wandepaden gemaaid worden. Het traject van het
wandelpad wordt duidelijk gemaakt via de bewegwijzering (zie figuur 70). Onderstaande foto’s zijn gelijkaardige
voorbeelden van een laagdynamische inrichting van het gebied Pietersberg nabij Maastricht.
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Figuur 72
Voorbeeld van een laagdynamische inrichting (Sint-Pietersberg – Maastricht)

Kaarten 4.4a tot en met 4.4i zijn voorstellen van te bewegwijzeren wandelingen. Tevens is op deze kaarten aangegeven
vanaf welke toegangspoorten de wandeling kan worden aangedaan.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de trajectlengte van de verschillende wandelingen
Tabel 61 Overzicht van de trajectlengte per bewegwijzerd wandelpad
Km -bew egw ijzerd pad per toegangspoort

2,2

Wandeling 5

Landschapsw andeling

3,2

Wandeling 6

Landschapsw andeling

5,6

5,6

5,9

Wandeling 7

Landschapsw andeling

4,9

5,4

6,1

5,4

5,0

4,7

5,0

4,4

Wandeling 8

Landschapsw andeling

7,7

8,2

7,9

8,2

7,3

7,4

7,3

7,3

Wandeling 9

Landschapsw andeling

fttp HB

wdtp Kattestraat

Landschapsw andeling

Korte afstand
4,0
2,8

3,0
2,6

1,8

6,3

2,3

2,4

Korte afstand

1,8

Korte afstand

2,2

Korte afstand
3,2

3,2
5,6

3,1

Korte afstand
Middellange afstand
Middellange afstand

8,2

Lange afstand

3,7

Korte afstand

10,1

Fietslus
Aantal w andelingen

Type w andeling

wdtb Lindendreef

Landschapsw andeling

Wandeling 4

wdtp Boerenkrijglaan

Wandeling 3

fttp Loddershoek

2,5

fttp Hoeve

1,4

Dreven en bosranden

fttp Laan 1

Poelenw andeling

Wandeling 2

http Dahlialaan

Wandeling 1

http Hopstraat

Soort Wandeling
http Shelfhoutstraat

Nr Wandeling

4

4

4

3

4

6

1

4

5

4

Autopoort
Fietspoort
Wandelpoort
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RUIMTE

III

De wegen van het Bosreservaat zijn ontoegankelijk en blijven dat ook in de toekomst. De bestaande afsluiting die het
bosreservaat ontoegankelijk maakt wordt vervangen door een meer natuurlijke barrière. Dit gebeurt op het moment dat in
de eerste fase (2005) de hoofddreef wordt gekapt. Het kruinhout afkomstig van de gekapte bomen wordt in een strook
gelegd langsheen de huidige hoofddreef en maakt het bosreservaat ontoegankelijk.
4.12.2.2

GELEIDE WANDELINGEN
Natuurpunt Affligem-Liedekerke organiseert maandelijks op de eerste zondag van de maand een begeleide wandeling.

4.12.2.3

FIETSLUS
Passieve fietsrecreatie
Binnen recreatieve ruimte I en III is fietsen niet toegelaten. In recreatieve ruimte II wordt langs de perimeter van het
bosdomein een lus voor passieve fietsrecreatie voorzien. Om geen hinder te veroorzaken ten aanzien van wandelaars
wordt het traject langsheen de rand en soms zelfs net buiten de perimeter gelegd. De bewegwijzering van de fietslus
gebeurt in samenwerking met de beide gemeenten Liedekerke en Ternat. De paden dienen uitgerust te worden met een
waterdoorlaatbare verharding. Aangezien het fietstraject gelegen is op buurtwegen zullen de gemeenten hier het
voortouw nemen omtrent de uitbouw van de infrastructuur. Sommige delen van het traject zijn reeds verhard. Andere
trajecten dienen nog semiverhard te worden. Ongeveer 2,4 km dient te worden semiverhard. Daarbij wordt gekozen voor
een waterdoorlatendmateriaal dat bovendien inert is. Hierbij wordt gedacht aan steenpuin, porfier, dolomiet of tertiair
mengsel.
Mountainbike
Er wordt geen lusvormig traject voorzien binnen de perimeter van het bosdomein. Het mountainbiketraject van de
gemeente Ternat duikt meest oostelijk parallel met de Kattestraat even het gebied van het bosdomein in. Het traject loopt
samen met de voorziene exploitatieweg. Hier zijn geen specifieke infrastructuurmaatregelen nodig. Enkel de
bewegwijzering dient te worden aangegeven. De gemeente Ternat neemt dit als haar verantwoordelijkheid.

4.12.2.4

RUITERPADEN
Er worden geen ruiterpaden voorzien binnen de perimeter van het bosdomein.

4.12.2.5

MOTORCROSS
De wegen zijn niet toegankelijk voor motorcross. Het betreft wel een knelpunt (illegale motorcross). Er wordt binnen de
planperiode nagegaan hoe dit kan worden verhinderd. Dit kan worden geregeld via een sluitend
toegankelijkheidsreglement. In bijlage 13 wordt een ontwerp-toegankelijkheidsreglement weergegeven.

4.12.3 SPEELZONES
4.12.3.1

SPEELWEIDE MEER NATUURLIJK
Binnen de bosplaats Liedekerkebos verkrijgt de huidige speelweide een meer
ecologisch uitzicht. Dit kan door bvb enkele gekapte bomen kris kras in de speelweide
te leggen. Daartoe kunnen bomen van slechtere kwaliteit gebruikt worden uit bestand
LB/06/a (in dit bestand wordt immers voorzien om Amerikaanse eik te kappen.
Verder krijgt de speelweide een natuurlijker uitzicht doordat de zuidwestelijke
diagonale helft van minder frequent wordt gemaaid. Dit gedeelte wordt slechts
éénmaal gemaaid per jaar, na 15 juli. Het maaisel wordt afgevoerd.

Figuur 73
Voorbeeld van inrichting
speelweide
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SPEELWEIDE OOK VOOR MINDERVALIDEN
Specifieke voorzieningen worden getroffen om de speelweide toegankelijk te maken
voor rolstoelgebruikers. Binnen het frequent gemaaide deel wordt vanaf de weg een
dolomietpadje aangelegd vanwaar de rolstoelgebruikers mee aan de picknicktafels
kunnen aanschuiven. Deze tafels moeten goed toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers.

4.12.3.3

SPEELBOS
Figuur 74

Aan de speelweide binnen bosplaats Liedekerkebos wordt een speelbos gekoppeld.
Hiervoor komt het lorkenbestand (LB/05/b) en een deel van bestand LB/05/a in
aanmerking. Het lorkenbestand ondergaat intensieve dunningen en zal op termijn
worden omgevormd. De overgang tussen het speelbos en de speelweide gebeurt via
een interne bosrand. In deze bosrand worden openingen gelaten zodat spelende
kinderen van de speelweide naar het speelbos en omgekeerd kunnen. De grens van
het speelbos wordt duidelijk aangegeven door middel van een takkenril.
Verder worden twee nog aan te leggen speelbossen voorzien. Het speelbos Ternat
ligt nabij de hoofdtoegangspoort thv de Dahlialaan. Ook meer zuidelijk ter hoogte van
Loddershoek wordt een speelbos voorzien. Eerste voorwaarde betreft aankoop van
deze terreinen.

Het Liedekerkebos nog toegankelijker maken voor minder-validen

Figuur 75
Een takkenril als natuurlijke grens
van het speelbos

4.12.4 RECREATIEVE INFRASTRUCTUUR
4.12.4.1

SCHUILHUT
De bestaande schuilhut verkeert in slechte staat. In de ganse idee om de speelweide
meer natuurlijk te laten worden, zal de schuilhut vervangen worden door een nieuwe.
De nieuwe schuilhut wordt eveneens een constructie in natuurlijk materiaal (hout,
leem, …) waarop een groendak wordt geplaatst.

Figuur 76
Schuilhut met een groendak

Met de aanleg van deze nieuwe schuilhut dient bekeken te worden wat er moet gebeuren met de huidige (kleine) loods
in bestand LB/03/c (waar momenteel alle materiaal staat).
4.12.4.2

SPEELTOESTEL
Het speeltoestel op de speelweide verkeert nu nog in goede staat. Het speeltoestel
heeft echter een vrij artificiële indruk. Wanneer dit speeltoestel aan vervanging toe is
zal bij plaatsing van een nieuw gekozen worden voor speeltoestellen in gelijkaardig
natuurlijk materiaal (hout) als bvb de schuilhut.

4.12.4.3

BRUGGEN
Om in de toekomst de verbinding te kunnen leggen tussen de hoofddreef en de weg
naar de hoeve Van Den Borre dient een brug te worden aangelegd. Deze brug moet
van die orde zijn dat ze traktorverkeer kan toelaten. Alle materiaal van de
bosarbeiders wordt gestockeerd ter hoogte van de hoeve. Via deze brug kunnen de
bosarbeiders het Liedekerkebos bereiken in functie van beheerwerken. Verder kan de
brug ook gebruikt worden voor wandelaars. De brug wordt bij voorkeur in dezelfde stijl
gemaakt als deze ter hoogte van de Lindendreef (LB/12/a) en deze in Hertigembos
(HB/14/b)
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Figuur 78
Bestaande brug in Hertigembos
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Om aansluiting te maken tussen het wandeltraject in het grasland ten westen van het Liedekerkebos en het te voorzien
traject tussen bestand LB/07/a en LB/07/b moet een wandelbrug voorzien worden over de Kruisbeek. Ook deze brug
wordt in gelijkvormige stijl opgemaakt als de andere bruggen, weliswaar in kleinere dimensies (enkel wandelaars moeten
hier kunnen passeren).
4.12.4.4

KLAPHEKKEN / ROOSTERS
Op plaatsen waar de recreant doorheen begrazingsblokken kan wandelen dienen de
nodige klaphekken voorzien te worden. Verder zal ter hoogte van de te aan te leggen
brug een rooster moeten worden aangelegd zodat tractors en recreanten hier wel
kunnen passeren, maar grazers in de graasblok blijven. In dezelfde graasblok wordt
aan de noordoostelijke toegang eveneens een wildrooster voorzien.

Figuur 79
Voorbeeld van een wildrooster en
een klaphek

4.13 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MBT DE JACHT
In het domeinbos is er geen jachtverpachting van toepassing. Het ganse domeinbos is dus vrij van jacht in de komende
20 jaar.

4.14 BEHEERMAATREGELEN MBT DE VISSERIJ
Er dienen geen maatregelen genomen te worden in verband met de visserij, aangezien er in de poelen geen bevissing is
toegestaan.

4.15 BEHEERMAATREGELEN MBT GEBRUIK NIET-HOUTIGE PRODUCTEN
Het gebruik van niet-houtige bosproducten, waaronder strooiseluitbating of het oogsten van vruchten is niet toegestaan,
behoudens machtiging door het Bosbeheer.

4.16 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN

MBT CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

Binnen het Liedekerkebos krijgt het hakhout- en middelhoutbeheer weer vorm. De oude hakhoutstoven in bestand
LB/02/d worden niet gekapt en worden aangeduid als bomen die verder oud moeten worden. Deze verwijzen immers
naar het vroegere hakhoutbeheer waarbij hout als geriefhout werd gebruikt. Verder is er aandacht voor projecten rond
herstel van heischraal grasland (maaien met nabegrazing). Het toponiem ‘Schepeneisel’ verwijst vermoedelijk naar een
vroeger beheersysteem waarbij men met het vee in het bos trok en men het daar liet grazen.

4.17 BEHEERMAATREGELEN MBT DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE
Het huidige Liedekerkebos en Hertigembos grenst aan intensieve graslanden en akkers. Ten gevolge van bemesting
spoelen ongetwijfeld nutriënten af naar de Hollebeek en de Kruisbeek. Verder wordt ook de nutriëntenbalans van het
grondwater aangerijkt. Op lange termijn dienen deze graslanden extensief te worden beheerd waardoor het volledige
gebied zal gebufferd worden.
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4.18 BEHEERMAATREGELEN MBT DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE
4.18.1 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
4.18.1.1

MONITORING HEIDEHERSTEL
In het kader van het heide-experiment gebeuren verschillende onderzoeken over een looptijd van 5 jaar waarbij volgende
onderzoeken gebeuren (voor uitgebreide info zie ook bijlage 10) :
 Zaadbankanalyses
 Opvolging vegetatieontwikkeling in situ
 Evaluatie fauna
Voor bovenstaande onderzoeken die kaderen binnen de evaluatie van het heideherstelproject werden meetbare
parameters bepaald op basis waarvan men het heideherstelproject al dan niet geslaagd kan beschouwen. Het volledige
beslissingsmodel wordt weergegeven in bijlage XXX

4.18.1.2

MONITORING BEHEER HEIDEPROJECT
Ingeval het heideherstelproject gunstig wordt beoordeeld wordt ter hoogte van het Belgacomterrein 4 ha heide
gegenereerd. Een monitoring van de soortensamenstelling is nodig in functie van mogelijke bijsturing van het beheer.
Deze monitoring gebeurt jaarlijks door het INBO.

4.18.1.3

MONITORING BOSRESERVAAT - DOMEINBOS
Het Bosreservaat is één van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar de spontane bosontwikkeling over zo een lange
periode heeft kunnen plaatsvinden, en is opgevolgd. De wetenschappelijke waarde van dit reservaat is dan ook bijzonder
groot, en het wetenschappelijk onderzoek wordt er in de toekomst dan ook zeker verder ondersteund. Daarom dienen de
bestaande monitoringsprojecten te worden verdergezet.
 Verderzetten monitoring bostructuur en de bossamenstelling van het bosreservaat (periodiek om de 7 jaar)

4.19 WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN HET BOS WIJZIGEN
4.19.1 WEGENAANLEG EN AANVERWANTEN
4.19.1.1

NIEUWE WEGEN
Binnen de graasblokken ten westen van het Liedekerkebos en deze ten oosten van het zelfde bos (ten zuiden van de
hoeve) worden nieuwe wandeltrajecten aangelegd. Verder wordt een wandeltraject voorzien dat vanaf de bestaande weg
ten noordoosten van de hoeve verbinding maakt met de bestaande (onverharde) paden in het huidige Hertigembos.
Deze wegen worden niet verhard en worden minimaal in breedte voorzien zodat er nagenoeg geen ecologische nadelen
mee gemoeid zijn.
Tussen de hoofdtoegangspoort aan de Hopstraat (Muilem) en de (recent aangeplante) Lindendreef dient de bestaande
weg te worden semi-verhard (over een lengte van 470 m). De versteviging van de weg gebeurt met inert materiaal dat
COPRO-gekeurd is (fijn steenpuin, dolomiet porfier of tertiar mengsel). Deze weg is reeds volledig bestaand en zal geen
ecologische nadelen teweegbrengen op de omgeving (ondergrond is reeds kalkrijk).
Het traject van de fietslus dient op sommige plaatsen te worden semiverhard (over een lengte van 2,2 km). Ook hier
gebeurt dat met inert materiaal dat COPRO-gekeurd is (fijn steenpuin, dolomiet porfier of tertiar mengsel). De
ecologische effecten zijn minimaal aangezien het gekozen traject zich situeert op bestaande wegenis.
Voor de semiverharding van deze weg is een bouwvergunning vereist.
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BESTAANDE WEGEN
Ten gevolge van exploitatie kunnen mogelijks wegen beschadigd worden. In geval van beschadiging dienen deze wegen
te worden hersteld met hetzelfde (COPRO-gekeurde) materiaal.

4.19.1.3

BRUGGEN / ROOSTERS / KLAPHEKKEN
Door de aanleg van beide bruggen kan de structuurkwaliteit van de Hollebeek en de Kruisbeek lokaal aangetast worden.
Dit wordt opgevangen door bij de oeverversteviging die principes van het natuurtechnisch beheer te volgen.
Door de aanleg van de roosters en klaphekken wordt de (a)biotische toestand zeer lokaal gewijzigd. Dit effect is
minimaal.
Voor de aanleg van deze infrastructuren is een bouwvergunning vereist.

4.20 PLANNING VAN DE

BEHEERWERKEN

4.20.1 BEHEERWERKEN IN VERBAND MET DE OPSTAND
Het tijdstip van de geplande dunningen en eventuele eindkappen wordt weergegeven in de kaptabel (zie Tabel XX). Het
tijdstip van de vormsnoei is afhankelijk van de groeisnelheid van de jonge boompjes. Het vrijstellen van de beplantingen
kan 1, 2 of 3 jaar na de beplanting gebeuren, afhankelijk van de hoogte van de kruidlaag.
Sanitaire kappen zullen tegelijk met dunningen in de betreffende bestanden uitgevoerd worden. Veiligheidskappen
moeten uitgevoerd worden indien nodig.
De maatregelen in verband met het beheer van de aan te leggen bosranden en het ruimen van de poelen en hakken van
het omliggende (hak)hout is samengevat in de tabellen op volgende bladzijde.

4.20.2 BEHEERWERKEN IN VERBAND MET DE ABIOTISCHE TOESTAND
Het tijdstip voor zowel het ruimen van de grachten als het herstellen van de wanden van de beekoevers is afhankelijk
van het weer (regenval en vriesweer bepalen de hoeveelheid slib en erosie), met een maximum termijn van 3 jaar tussen
twee ruimingen. Het herstellen van de verharde weg is ook afhankelijk van de toestand van de weg, maar dient enkel
uitgevoerd te worden na elke exploitatie.

4.20.3 MONITORING EN EVALUATIE
4.20.3.1

DUNNINGEN
De dunningen in de volwassen bestanden hebben tot doel om op termijn een zo gevarieerd mogelijke structuur en
soortensamenstelling te bekomen. 4 jaar na de dunningen zal de toestand geëvalueerd worden, zodat indien nodig een
bijkomende verbeterende dunning kan uitgevoerd worden op halve omloop.

4.20.3.2

VERJONGINGSGROEPEN
In de aan te leggen verjongingsgroepen zal geopteerd worden voor natuurlijke verjonging. Indien na 3 à 5 jaar blijkt dat
de aanwezige natuurlijke verjonging niet beantwoordt aan de verwachtingen (te klein, te weinig, niet de gewenste
soortensamenstelling, ziektes, …) dan kan overgegaan worden op kunstmatige verjonging. Bij voorkeur wordt
streekeigen plantsoen gebruikt.

4.20.3.3

BOSRANDEN
De aan te leggen bosranden zullen een jaar na de aanplanting geëvalueerd worden. Indien bepaalde soorten niet goed
gedijen, kunnen de open plaatsen ingeboet worden met andere soorten
Op volgende pagina is de planningstabel weergegeven.
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Tabel 62
Planningstabel
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Tabel 63 Evaluatietabel
Beheerw erk

Evaluatiem om ent

Evaluatie

Verdere opvolging

Beheer van open plekken en bosranden
Mantel en zoomvegetatie

Jaarlijks in september

Is de vitaliteit OK ?
Voldoende soort- en structuurrijk ?
Geen ongew enste soorten ?

Desgevallend kappen en verjongen
Inboeten

Speelw eide meer natuurlijk

Jaarlijks in juni

Welke soorten kopen voor ?
Wat is de bedekiingsgraad ?

Eventueel maairegime w ijzigen.

Heideherstelproject (10 are)

Jaarlijks
2010

Verdere opvolging van de resultaten van het project
Is het heideherstelproject geslaagd volgens
vooropgestelde evaluatiemethodiek ?

Obv resulaten mogelijke bijsturing van maairegime
Start heideproject ± 4 ha op Belgacomterrein

Heideproject (4 ha)

Jaarlijks vanaf 2011

Zijn de diagnostische soorten van het heischraal grasland Maairegime w ijzigen ifv al dan niet voorkomende soorten
aanw ezig ?
Wat is de bedekkingsgraad ?

Beheer bestaande poelen

Jaarlijks in de zomer

Slibt de poel niet dicht ?
Voldoende w ater op elk ogenblik ?

Desgevallend takken en bladval verw ijderen
Uitdiepen indien nodig.

Aanleg nieuw e poelen

Jaarlijks in mei

Monitoring van amfibiesoorten

Verbetering habitat obv vereisten doelsoorten

Jaarlijks vanaf 2010

Is de vitaliteit van de dreefbomen OK
Is er voldoende lichtinval if van vertikale groei ?

Desgevallend ongezonde exemplaren vervangen
Strook langs dreef eventueel sneller afzetten dan voorzien in
planningstabel

Jaarlijks

Zijn er aanpassingen aan de toegankelijkheid van het
Indien nodig het toegankelijkheidsreglement aanpassen.
bosdomein nodig ?
Is er bijkomende infrastructuur nodig ?
Eventueel bijkomende infrastructuur voorzien.
Is er bijkomende communicatie nodig tav beheeringrepen ? Bijkomende communicatie opzetten tav doelgroepen

Wandelw egenw egeninfrastructuur

Na kap

Zijn w andelw egen beschadigd ten gevolge exploitatie ?

Herstellen van de w egen in oorspronkelijke toestand

Wegeninfrastructuur fietslus

Jaarlijks

Zijn fietw egen lokaal aan herstel toe ?

Herstellen van de w egen in oorspronkelijke toestand

Jaarlijks in juni

Zijn de diagnostische soorten aanw ezig (zie bijlage X) ?
Welke bedekkingsgraad ?

Maaien met afvoer, intensiteit afhankelijk van soorten

Jaarlijks tot vijf jaar na kap

Voldoende zaailingen van gew enste soort ?

Kunstmatige verjonging toepassen indien natuurlijke verjonging
niet lukt

Beheer van poelen

Beheer van dreven
Dreven

Recreatiebeheer
Infoborden
Bew egw ijzering
Toegangspoorten

Extensief graslandbeheer
Graslandbeheer
Verjonging
Natuurlijke verjonging
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