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1  Identificatie van het bos 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

1.1.1 Eigendom 

Naam van het bos :  militair domein Ryckevelde 

Statuut :   openbaar bos 

Oppervlakte:   35ha 42a 

Eigenaar:     Ministerie van Landsverdediging, Divisie Infrastructuur 

Peterseliestraat 19  te 8000 Brugge 

Uitvoerend beheerder:  Ministerie van Landsverdediging, 5de Regionaal Centrum voor Infrastructuur, 
Domeinen 

   Peterseliestraat 19  te 8000 Brugge 

   Tel. 050/44.54.37  -  Fax 050/44.54.23 

Contactpersoon :   Adjudant-Majoor Coopman W. 

   E-mail: coopman.w@itc.mil.be 

Dit beheerplan behandelt het militair domein Ryckevelde met een totale oppervlakte van 35ha42a, zie 
voor situering Figuur 1. Hierna wordt het gedeelte van het militair domein Ryckevelde dat het 
onderwerp uitmaakt van dit uitgebreid bosbeheerplan aangeduid als ‘studiegebied’. Ook het niet 
erkend natuurreservaat ‘Schobbejakshoogte’ (4,4 ha militair domein) maakt deel uit van het 
studiegebied. 

Dit uitgebreid bosbeheerplan is geldig voor 20 jaar (2007-2026). 

1.1.2 Zakelijke en persoonlijke rechten 

In 1991 werd aan de natuurvereniging “Natuurreservaten-vzw”, momenteel vzw Natuurpunt, een 
vergunning (vergunningsbesluit nr 12 6803) verleend om het bestand 1a natuurgericht te beheren. In 
1994 werd deze vergunning uitgebreid met een toelating om het gebied te begrazen met schapen. De 
huidige conservator is Arnout Zwaenepoel (Veldstraat 54, 8020 Oostkamp). 

Deze vergunning en bijvoegsel zijn weergegeven in Bijlage 2. 

1.2 Kadastraal overzicht 
Een uittreksel uit de recentste kadastrale legger van het gebied is opgenomen onder Bijlage 1 en Kaart 
1.1.  

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de kadastrale percelen behorend tot het studiegebied, met 
vermelding van hun oppervlakte en de overeenkomende bosbestandsnummers (zie Kaart 2.2).  
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Perceelnummer Bestandsnummer Gemeente Afdeling Sectie Oppervlakte (m²) Terreintype 

1 13 Beernem 2 A 870 bos 

2 13 + 13y Beernem 2 A 15.400 bos 

3 13b Beernem 2 A 7.900 bos 

4 13b + 18a Beernem 2 A 6.250 bos 

5 13b + 18a Beernem 2 A 4.410 bos 

6a 18b Beernem 2 A 33.525 bos 

7a 18b Beernem 2 A 2.100 weg 

8 24a Beernem 2 A 5.630 bos 

12 23a Beernem 2 A 17.340 bos 

15 17a Beernem 2 A 6.000 bos 

16 21a + 22a Beernem 2 A 12.540 bos 

18 12a Beernem 2 A 6.800 bos 

19 12a Beernem 2 A 6.540 bos 

20 10a Beernem 2 A 5.110 bos 

21 10a + 17a Beernem 2 A 3.170 bos 

22 9a + 10a Beernem 2 A 4.180 bos 

23c 8a + 9a + 11a + 11b Beernem 2 A 23.390 bos 

25a 3a + 5a + 7a + 7b + 7y + 
8a 

Beernem 2 A 17.394 bos 

26 7y Beernem 2 A 9.690 weiland 

27 7b Beernem 2 A 1.180 weg 

28 5a + 6a + 6y + 7a + 7b Beernem 2 A 26.830 bos 

29 15a + 16a Beernem 2 A 8.050 bos 

30 16a Beernem 2 A 5.800 bos 

31a 16a + 20a Beernem 2 A 3.670 bos 

33a 20a Beernem 2 A deel (18.000)  weiland 

34m 3b + 4a + 14a Beernem 2 A 44.830 bos 

34n 19a Beernem 2 A deel (5.770) weiland 

333b 1a Brugge 19 D 110 bos 

344d 1a Brugge 19 D 2.465 weg 

346 1a Brugge 19 D 6.510 bos 

347a 1a Brugge 19 D 15.442 bos 

348a 1a Brugge 19 D 6.460 woeste grond 

349b 1a Brugge 19 D 705 bos 

369b 2a Brugge 19 D 15.000 bos 
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370a3 1a + 2a Brugge 19 D 32.315 woeste grond 

372b 2a Brugge 19 D 570 bos 

371 2a Brugge 19 D 162 bos 

Tabel 1: Kadastraal overzicht militair domein Ryckevelde 

Volgens eigen planimetrie is de oppervlakte van het volledige studiegebied 35,42 ha. 

1.3 Situatieplan 
Het militair domein Ryckevelde ligt ten oosten van Brugge, tussen de N9 en N337. Het gebied ligt in 
het noorden van de gemeente Beernem, op de grens met Brugge en Damme. Enkel het deel ten noorden 
van de Lorreinendreef ligt op het grondgebied van de stad Brugge, de rest is gelegen op het 
grondgebied van de gemeente Beernem. De oostelijke grens van het gebied is tevens de gemeentegrens 
tussen Beernem en Damme. 

Begrenzing: het militair domein wordt in het noorden begrensd door de oude spoorweg van Brugge 
naar Eeklo. In het oosten vormt de onverharde weg ‘Margareta van Vlaanderenstraat’ of ‘Weg naar 
Sint-Kruis’ de begrenzing tussen het militair domein en het domeinbos Ryckevelde (86 ha) en het 
Kasteelpark Ryckevelde (eigendom Stichting Ryckevelde en stad Brugge). In het zuiden vormt het pad de 
‘Loweideweg’ een deel van de begrenzing en in het westen vormt eveneens een onverhard pad de 
grens. In het noordwesten sluit het gebied (3 ha) aan bij het domeinbos Ryckevelde. 

Studiegebied: Het studiegebied beslaat slechts een deel van de totale bosoppervlakte (± 100 ha) van het 
bosgebied Ryckevelde en omvat enkel het militair domein. Het omheinde deel van het militair domein, 
de concièrgewoning en de niet beboste delen (3 percelen grasland en 1 akker) in het zuiden zijn 
uitgesloten en maken geen onderdeel uit van het beheerplan.  
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Figuur 1:  Ligging van het militair domein Ryckevelde in de streek ten oosten van Brugge (schaal 1/80.000) 

1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen – administratief 

Het Ministerie van Landsverdediging, 5de Regionaal Centrum voor Infrastructuur is de beheerder van 
het studiegebied en tevens indiener van dit beheerplan. Het technisch beheer in het studiegebied 
gebeurt door het Agentschap voor Natuur en Bos, dit in kader van de overeenkomst met het Ministerie 
van Landsverdediging (zie Bijlage 3):  

Buitendienst Bosbeheer:    Agentschap voor Natuur en Bos, Houtvesterij Brugge 

   Zandstraat 255 

   8200 Sint-Andries Brugge 

   Telefoon : 050/45.41.76 

   Fax : 050/31.94.58 

Woudmeester: dhr. ir Theo Vitse 

Houtvester: dhr. ir Danny Maddelein 

Boswachter: dhr. Rik Delameillieure GSM : 0479/99.82.12 
      rik.delameillieure@lne.vlaanderen.be 
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1.4.2 Relatie met de andere groene domeinen 

Het militair domein Ryckevelde maakt onderdeel uit van het boscomplex Ryckevelde, dat ten oosten 
van Brugge is gelegen (zie Figuur 1). In de onmiddellijke omgeving liggen een aantal groengebieden. 
Direct grenzend aan de westzijde van het studiegebied liggen de gronden (34 ha) van Engelendale in 
eigendom van ANB (zie Kaart 1.4). Dit grasland- en akkercomplex tussen de bebouwde kern van Sint-
Kruis en het militair domein zal op termijn (deels) bebost worden. Meer westwaarts ligt het Paalbos (8 
ha) met aansluitend het graslandcomplex ‘Gemene Weidebeek’ (40 ha). In het zuiden ligt het 
natuurgebied ‘Assebroekse meersen’ (80 ha) en enkele beheerde graslandpercelen in de vallei van de 
Bergbeek. In het noorden ligt een privé-bosdomein (40 ha) nabij de Abdij Van Male. 

1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 

1.5.1 Wegen 

De Margareta van Vlaanderenstraat of de Weg naar Sint Kruis die langs de oostrand van het domein 
loopt, is een buurtweg (vermeld op de Atlas der buurtwegen).  

De Lorreinendreef is grotendeels verhard maar maakt integraal deel uit van het militair domein en is 
enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. 

1.5.2 Waterlopen 

Er zijn geen geklasseerde waterlopen aanwezig in of net rond het studiegebied.  

1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of 
ruimtelijk uitvoeringsplan 

De ruimtelijke bestemmingen van het studiegebied werden vastgelegd in het gewestplan ‘Brugge’ bij 
KB van 24.02.1977. Een uitreksel van het huidige gewestplan is weergegeven op Kaart 1.2. 

BPA’s (Bijzondere Plannen van Aanleg), APA’s (Algemene Plannen van Aanleg) of RUP’s (Ruimtelijke 

UitvoeringsPlannen) zijn momenteel niet van kracht binnen het studiegebied.  

Het volledige studiegebied heeft de bestemming natuurgebied op het Gewestplan.   

Volgens de omschrijving van het gewestplan zijn natuurgebieden: gebieden die bossen, wouden, venen, heiden, 
moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden of andere dergelijke gebieden omvatten. In deze gebieden mogen jagers- en 
vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf al ware het maar tijdelijk. 

In het noorden en het zuiden sluit het militair domein aan op zones die als landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied zijn bestemd. In het westen op natuurgebied en in het oosten op bosgebied, parkgebied en 
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. 
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1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones - Habitatrichtlijngebied 

Ter uitvoering van de Richtlijn 94/43/EEG inzake de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de 
zogenaamde Habitatrichtlijn) werden gebieden afgebakend met een internationale waarde inzake 
natuurlijke habitats (bijlage I van de richtlijn) en de habitats van soorten (soorten van bijlage II van de 
richtlijn) en dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd 
(bijlage IV van de richtlijn). De aanduiding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke 
criteria inzake habitats en soorten De erkenning als EU-Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat 
zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te nemen om een duurzame bescherming van de 
biodiversiteit te verzekeren. 

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 werden voor Vlaanderen 38 gebieden of 
gebiedscomplexen aangewezen als Habitatrichtlijngebied. In totaal gaat het om een oppervlakte van   
101.892 ha.  

Het studiegebied, met uitzondering van het deel ten oosten van de Lange Janweg, situeert zich binnen 
het EU-Habitatrichtlijngebied BE2500004 ‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen, 
westelijk deel’ (3.064 ha) en meer specifiek in het deelgebied 7. Dit deelgebied is 35 ha groot en omvat 
het westelijk deel van het complex Ryckevelde. 

De afbakening van het EU-Habitatrichtlijngebied is weergegeven op de Kaart 1.3. 

In het volledige EU-Habitatrichtlijngebied ‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen, 
westelijk deel’ zijn 13 habitats, waarvan 2 prioritair, van Bijlage I van de EU-Habitatrichtlijn aanwezig. 

Het gaat om de volgende 13 habitats (de habitats die in het reservaat Schobbejakshoogte en het militair 
domein zelf voorkomen, zijn in het vet aangeduid): 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

3130  Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-
vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocypertalia) 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030  Droge heide (alle subtypen) 

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 

6430 Voedselrijke ruigten 

6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 

9160 Eikenbossen van het Stellario-Carpinetum 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 
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91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

Tabel 2:  habitats voorkomend in het Habitatrichtlijngebied BE2500004 

1.7.1.1 Habitats voorkomend in het militair domein Ryckevelde 

Zoals verder blijkt komen de meeste en de waardevolste habitattypes voor in het reservaat 
Schobbejakshoogte. 

Binnen het afgebakend Habitatrichtlijngebied in het militair domein Ryckevelde komen volgende 
habitats voor (met beschrijving bedreigingen, beheer en herstelmogelijkheden naar Sterckx G. & Paelinckx D., 

2003): 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen  

Voorkomen  
Het voorkomen van dit habitattype in het studiegebied is beperkt tot het reservaat. In het centrale 
deel van het reservaat komt ongeveer 1 ha van dit type voor.  

Ten noorden van de Lorreinendreef kan er tot 2 ha bijkomend opengemaakt worden om dit open 
vegetatietype te ontwikkelen. 

Bedreigingen 
• Atmosferische deposities vormen een bedreiging voor al deze voedselarme vegetaties; 
• Korstmosvegetaties zijn zeer gevoelig voor betreding. Langs wandelpaden ontstaan meer gesloten 

vegetaties door de lichte voedselaanrijking; 
• Door gebrek aan winddynamiek en door de versnelde successie als gevolg van eutrofiërende 

deposities, evolueren de meeste stuifduinen naar heide met een hoog aandeel grassen en bomen. De 
resterende relicten zijn meestal te klein om een natuurlijke winddynamiek toe te laten; 

• Een groot deel van de resterende landduinvegetaties werd bebost of is spontaan verbost door gebrek 
aan beheer; 

• Schrale vegetaties langs wegbermen zijn vaak niet beschermd. Uitspoeling van voedingstoffen uit 
aanpalende, intensief bemeste, landbouwpercelen heeft een negatieve invloed op de soortenrijkdom. 

Regulier beheer 
• Instandhouding van pioniersvegetaties met open zand door plaggen; 
• Voor instandhouding van zijn stuifzanden door een natuurlijke winddynamiek zijn grote oppervlakten 

noodzakelijk; 
• Extensieve begrazing met schapen leidt tot een zeer gevarieerde vegetatie met veel éénjarigen; 
• Sturing van de recreatie: een zekere mate van betreding begunstigt verstuiving. Intensieve betreding 

belet echter de vestiging van de typische plantensoorten en korstmossen. 

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Een groot deel van de potentiële standplaatsen is momenteel bebost of spontaan verbost. Herstel is mogelijk 
door kappen, uitgraven van de stronken en verwijderen van de humuslaag. De potenties zijn afhankelijk 
van de oppervlakte van gemakkelijk verstuifbare zandbodems en van de hoeveelheid atmosferische 
deposities. 
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4030 Droge Europese heide  

Voorkomen  
Droge heide komt in het militair domein vooral voor in het reservaat de Schobbejakshoogte (> 2 
ha). Buiten het reservaat komt droge heide maar erg beperkt voor met enkele relicten langs de 
dreven en in de hakhoutbestanden.  
Potentieel zijn er binnen het studiegebied verschillende hectaren waar droge heide hersteld kan 
worden. 

Bedreigingen 
• Zonder actief beheer evolueert heide via spontane successie naar eiken-berkenbos; 
• Eutrofiëring en verzuring leiden tot achteruitgang van de structuur en soortenrijkdom. Bij hoge 

atmosferische stikstofdeposities en accumulatie van stikstof in de bodem treedt, na het openvallen van 
het vegetatiedek, vergrassing van de heide op; 

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

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Herstel is mogelijk bij vermindering van atmosferische deposities en luchtvervuiling en door 
areaaluitbreiding en het verbinden  

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (Nardus graslanden)  

Voorkomen  
De best ontwikkelde heischrale graslanden in het militair domein bevinden zich in het reservaat 
Schobbejakshoogte (tot 1 ha). Buiten het reservaat komt dit habitat nog fragmentarisch voor in de 
graslanden 6y en 7y en langs de dreven rond de militaire gebouwen. 

Potentieel zijn er binnen het studiegebied 1,5 ha waar dit prioritair type hersteld kan worden. 

Bedreigingen 
• Bij te intensieve betreding of begrazing ontstaan soortenarme Borstelgrasbegroeiingen; 
• Verdroging en/of eutrofiëring leiden tot vergrassing met Bochtige smele in droge milieus of met Pitrus 

of Pijpestrootje en Gestreepte witbol in vochtige omstandigheden; 
• De meeste relicten worden bedreigd door verbossing en verstruweling; 
• Kritische kensoorten verdwijnen bij verzuring van het grondwater in de wortelzone. 

Regulier beheer 
Bij een niets-doenbeheer aangevuld met onregelmatige begrazing en extensieve betreding kunnen marginale 
vormen van heischraal grasland fragmentarisch standhouden. Maaien is de meest aangewezen 
beheersvorm, eventueel in combinatie met nabegrazing en bescherming tegen intensieve betreding is nodig. 

Herstel- en ontwikkelingskansen 
In vergraste vegetaties is herstel van de soortenrijkdom mogelijk door een intensivering van het beheer (bv. 
Kleinschalig plaggen, maaien en nabeweiden, …). Herstel uit beboste of verboste percelen is mogelijk via 
plaggen indien er nog een zaadvoorraad in de bodem aanwezig is. Zaden van zeggensoorten en 
dwergstruiken kunnen het enkele tientallen jaren in de zaadbank uithouden, wat voor vele kruiden minder 
het geval is. Voor herstel van deze laatste soorten is de aanwezigheid van zaadbronnen in de omgeving 
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belangrijk. In de aanvangsperiode is vaak een intensiever beheer nodig om woekering van Adelaarsvaren of 
Amerikaanse vogelkers tegen te gaan.  

9120 Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Ilex of Taxus  

Voorkomen 
Dit type is in de loofhoutbestanden van het militair domein in slecht ontwikkelde vorm 
aanwezig. Door de dominantie van exoten en Amerikaanse vogelkers is de kruidlaag sterk 
gedegradeerd. 
Door exotenbestrijding en de omvorming van een aanzienlijk deel van de bosbestanden wordt op 
middellange termijn naar dit type gestreefd. 

Bedreigingen 
• Dit bostype is extreem gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities en voor 

inspoeling van nutriënten van hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers. 
• Overwoekering van de struiklaag door Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje, 

Rododendron. 
• Bodemerosie en/of bodemcompactie door intensieve recreatie of exploitatie (vooral Gierstgras-

Beukenbos).  
• Aanplanten van exoten (naaldhout, Amerikaanse eik enz.) of monotone jonge beukenaanplantingen.  
• Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplant en overexploitatie leiden tot 

habitatdegradatie met weinig oude bomen en dood hout en een zwakke structuurontwikkeling. 
• Versnippering. 
• Een te hoge wildstand (Ree) bemoeilijkt natuurlijke verjonging. 

Regulier beheer 
Dit habitattype komt in aanmerking voor verschillende bosbeheervormen. 
Een klassiek hooghoutbeheer, dat aan de voorwaarden van een duurzaam multifunctioneel bosbeheer voldoet, 
en dat rekening houdt met de natuurlijke karakteristieken en vereisten van het bostype, kan verenigbaar zijn 
met het behoud en de ontwikkeling van het habitattype. In een aantal specifieke situaties (rijke uitgangssituatie, 

kwetsbare zones, belangrijke potenties) is evenwel een aangepast beheer dat zich volledig toespitst op de aanwezige 
specifieke natuurwaarden wenselijk of zelfs noodzakelijk om kwalitatief duurzaam behoud en ontwikkeling te 
garanderen. Specifieke beheermaatregelen omvatten o.a. zoom- en mantelbeheer, open-plekken-beheer, 
exotenbestrijding, vrijstellen van soorten die onderdrukt worden door een dicht beukenscherm en maximaal 
behoud van dikke bomen en dood hout. 
Andere mogelijke bosbeheervormen in dit habitattype zijn nietsdoen-beheer, middelhout- of 
hakhoutbeheer. Bij deze laatste vorm verdwijnt Beuk uit de boomlaag, wat het niet toepasbaar maakt in het 
Milio-Fagetum. Dit type is omwille van zijn hoge gevoeligheid voor degradatie, weinig tot ongeschikt voor 
bosbegrazing (enkel seizoensbegrazing bij sterke verbraming, of zeer extensieve begrazing van zeer grote terreinen, 

waarbij ook open terrein mee is ingerasterd).   

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Herstel en ontwikkeling van waardevolle bostypen vereisen het verminderen van de atmosferische 
depositie en luchtvervuiling en het instellen van bufferzones rondom het bos. Herstel van een meer 
natuurlijk bostype is mogelijk door natuurlijke successie of actieve omvorming van exoten- en monotone 
dichte beukenaanplanten naar bossen met een meer natuurlijke structuur en samenstelling, met bijzondere 
aandacht voor dikke bomen en dood hout. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers (en in sommige gevallen ook 

Amerikaanse eik, Amerikaans krentenboompje, Rododendron e.a. exoten) is een basisvereiste om een succesvolle 
omvorming te realiseren of spontane successie kans op succes te geven. Tevens is het herstel en de 
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ontwikkeling van een voldoende grote, aaneengesloten bosoppervlakte wenselijk,  door bosuitbreiding of 
verbinding van bestaande bossen. 

1.7.1.2 Dieren en planten voorkomend in het militair domein Ryckevelde (Bijlage II en IV) 

In het volledige EU-Habitatrichtlijngebied komt één soort van de Bijlage II van de EU-Habitatrichtlijn 
voor, namelijk Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus). Deze soort komt niet in het studiegebied of 
omgeving voor. 

In het studiegebied komen met zekerheid twee soorten voor van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, 
namelijk Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en Laatvlieger (Epesticus serotinus). De soorten van deze 
bijlage zijn soorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. 

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 
De afbakening van de nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden in en om het 
studiegebied wordt weergegeven op Kaart 1.3. 

VEN 
Het Vlaams Ecologisch Netwerk of kortweg het VEN is een samenhangend, georganiseerd geheel van 
gebieden van de open ruimte met natuur als hoofdfunctie waarin een specifiek beleid inzake 
natuurbehoud wordt gevoerd. Dit natuurgerichte beleid is gebaseerd op de kenmerken en elementen 
van het natuurlijke milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de 
aanwezige en potentiële natuurwaarden.   

Het VEN wordt opgebouwd uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in 
Ontwikkeling (GENO).  

Het GEN (Grote Eenheid Natuur) bestaat uit gebieden die hetzij natuurelementen over een oppervlakte van minstens de helft 
van het gebied bevatten, hetzij een specifiek natuurelement met een hoge natuurkwaliteit bevatten. Het GEN bestaat dus uit 
nu al belangrijke natuurgebieden. Binnen het GEN neemt de administratieve overheid de nodige maatregelen om de natuur en 
het natuurlijk milieu te behouden bij voorrang t.o.v. de andere functies.   

Bij een GENO zal getracht worden door een goede inrichting en een aangepast beheer tot een in de toekomst belangrijk 
natuurgebied te komen. Hiertoe neemt de administratieve overheid de nodige maatregelen. In tegenstelling tot het GEN wordt 
bij het nemen van deze maatregelen ter behoud van de natuur en het natuurlijk milieu echter rekening gehouden met de andere 
functies van het gebied.  

Bij de eerste afbakening van het VEN (Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003) werd een deel van 
het studiegebied, namelijk de bestanden 1a en 2a volledig als GEN geïncludeerd bij het VEN onder de 
benaming ‘Schobbejakshoogte’.  

Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten 
In het studiegebied zelf zijn geen beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten aanwezig.  

Wel is op 350 m ten westen van het studiegebied de hoeve Engelendale en omgeving beschermd als 
dorpsgezicht. 

Landschapsatlas 

Deze atlas geeft een overzicht van de historisch gegroeide landschapskenmerken van bovenlokaal 
belang met relictwaarde. Er worden relicten en ankerplaatsen onderscheiden. Een relict is een 
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overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand zoals die eertijds was. Concreet worden 
punt-, lijn- en vlakvormige relicten (‘relictzones’) onderscheiden. Sommige relicten van zeer 
verschillende aard vormen echter complexen die historisch samen horen en dus best in hun samenhang 
benaderd worden, deze worden ondergebracht onder de categorie ‘ankerplaats’.  

Het militair domein is volledig gelegen in de relictzone “Rijkevelde en ruimere omgeving van 
Sijseleveld” (R30041) en ligt eveneens volledig in de ankerplaats “Rijkevelde” (A30020). Net op de 
noordgrens vormt de vroegere spoorlijn Brugge-Eeklo een lijnrelict.  

Figuur 2:  Landschapsatlas van Ryckevelde en omgeving 
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2  Algemene beschrijving 
2.1 Cultuurhistorisch overzicht 

2.1.1 Historisch overzicht 

Historiek Schobbejakshoogte (naar Zwaenepoel & al. 2003): 

De Schobbejakshoogte is een laatste relict van het Assebroek-Sint-Kruis-Sijsele-complex. De 
benamingen de Bergsjes, ’t Wit zand, Maleveld, Sijseleveld, Keuneveld herinneren aan de ooit veel 
grotere oppervlakte van analoge terreinen. De Schobbejakshoogte was waarschijnlijk grotendeels 
bebost ten tijde van de Ferraris (± 1770).  

Ergens in de 19de eeuw moet het gebied opnieuw ontbost zijn. Rond 1920 was het een stuifzandgebied 
met duinen van 2,5 tot 3 m hoog. In 1925 moest het gebied op last van de eigenaar ‘gediepgrond’ 
worden, dit is gespit tot op twee spadesteken diep om de onder het stuifzand ligende podzolbodem en 
meer bepaald de ijzerbank te breken. Van zodra de eigenaar echter verdwenen was volstond één spade-
steek naar het oordeel van de uitvoerders. De podzolbodem is dan ook onbeschadigd terug te vinden 
op de meeste plaatsen.  

Daarna werd het gebied weer beplant, met naaldhout. In 1940 werden de bomen reeds weer gekapt.  

Vanaf 1955 werd er gedurende drie tot vier jaar intensief wit zand uit het gebied gehaald. Naar 
schatting werd er zo’n 2000 ton zand per hectare ontgonnen.  

In het begin van de jaren ’60 werd het gebied herschapen in een testterrein om de pantservoertuigen 
van de metaalfabriek Brugeoise et Nivelles uit te proberen. Daarna wordt het terrein 25 jaar lang onder 
de voet gelopen door spelende kinderen, ruiters, motorcrossers, mountainbikers en de Brugse politie 
die  er haar motors uittest. 

In 1980 wordt een reliëfrijk stuk stuifduin genivelleerd en zelfs deels afgegraven tot een rechthoekig 
veld met een berm er rond bekomen wordt.  

Pas in 1991 wordt het gebied natuurreservaat en sinds 1994 wordt er beheerd door pony- of schapen- 
en geitenbegrazing op twee verschillende delen.  

Voorjaar 1997: betonweg aangelegd op Lorreinendreef door krijgsmacht. 

Evolutie van het landschapsbeeld  

De historiek van het studiegebied wordt geschetst vanaf eind 18de eeuw. 

Hoewel de Ferrariskaart (zie Figuur 3), vooral in het westelijk deel, topografisch een weinig correct beeld 
geeft, blijkt dat naar het eind van de 18de eeuw een aanzienlijk deel van het studiegebied bebost of vrij 
gesloten was. Het landschap was door de talrijke hagen/houtkanten rond de percelen en kleine bossen 
kleinschalig. In de richting van de hoeve Engelendale was er een omvangrijke boomgaard aanwezig. 
Op de zuidrand en centraal waren verschillende akkers aanwezig,  
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Figuur 3:   de Ferrariskaart (1770-1775) 

 
Figuur 4: Vandermaelenkaart (1850) 

De Vandermaelenkaart (zie Figuur 4) schetst een correcter beeld hoewel de weergegeven Lorreinendreef 
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in werkelijkheid een stuk noordelijker loopt en de benaming ‘Tillegemhoeve’ voor de site ten oosten 
van het studiegebied, hier niet thuishoort. Alvast was midden 19de eeuw niet meer dan de helft van het 
studiegebied bebost. De kleine boerderij langs de Lorreinendreef is weergegeven 

 
Figuur 5: topografische kaart 1871 (MGI) 

Op de topografische kaart van rond 1870 (zie Figuur 5) zijn de percelen 3, 5, 7, 13, 15, 18 en 24 
grotendeels bebost, net als het deel ten noorden van de Lorreinendreef. Ongeveer de helft van het 
gebied is bebost, de rest is in landbouwgebruik. Centraal is De Dikke Berthaweg duidelijk als dreef 
weergegeven. 
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Figuur 6: topografische kaart 1884 (MGI) – uitgegeven in 1890 

Op de volgende topografische kaart van 1884 (zie Figuur 6 en Figuur 7) is te zien dat het gebied volop in 
ontwikkeling is. Er werden verschillende paden aangelegd en er is een aanzienlijk deel bijkomend 
bebost, namelijk de percelen 4, 6, 14 en 20. Een groot deel van de beboste delen zijn weergegeven als 
naaldhout. Ook de bestand 7y (airstrip) was bebost. 
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Figuur 7: topografische kaart 1884 (MGI) – uitgegeven in 1926 

Vanaf de jaren ’60 (zie Figuur 8) is het gebied militair domein en komt het padennet en de bebossing 
grotendeels overeen met de huidige situatie. Wel is bestand 23a dan nog niet bebost, dat gebeurde pas 
in 1978 met de aanplant van Douglas.  

 
Figuur 8: topografische kaart 1967 (MGI) 
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Figuur 9:  topografische kaart 1980 (NGI) 

In 1980 (zie Figuur 9) waren een aantal bestanden anders dan de huidige toestand. Zo zijn bijvoorbeeld 
de bestanden 21a en 22a die naaldhout waren, in 1985-1989 werden ze ingeplant met Amerikaanse 
vogelkers. Ook was de (ruïne) van de boerderij in bestand 19a nog aanwezig. 

Historiek van de militaire aanwezigheid 

In de jaren ’50 werd het domein aangekocht en als een militair oefenterrein ontwikkeld. De recente 
geschiedenis van het militair domein is als volgt (op basis van archief militair domein): 

 In 1956 werden 41 ha gronden door het Ministerie van Landsverdediging aangekocht van Baron 
Gilles de Pelichy; 

 In 1957 werd een perceel akker ingericht als airstrip. In 1959 werd een verwildering van de airstrip 
vastgesteld; 

 1970: vanaf dan werd het centraal gelegen opleidingscomplex opgestart; 

 1980: in bestand 1a (Schobbejakshoogte) wordt een deel van de stuifduin afgegraven en wordt het 
rechthoekig veld met een 2m hoge berm omringd; 

 1984: afbraak van boerderij in bestand 19a; 

 1989: uitbreiding van opleidingscomplex met deel van perceel 17, hierdoor wordt de Lange Janweg 
onderbroken. 
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2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 
Reservaat Schobbejakshoogte (Zwaenepoel et al, 2003) 

De Schobbejakshoogte wordt jaarrond begraasd door heideschapen en geiten. De voorbije jaren is de 
oppervlakte stuivend zand hier afgenomen door de verminderde recreatie- en andere druk sinds het 
gebied reservaat werd. Onder de schapenbegrazing verkreeg men een gevarieerde begroeiing met heel 
veel éénjarige soorten, vooral van het Dwerghaververbond, waarbij Buntgras en Ruig haarmos ook 
standhouden. Het minste verschil in helling en expositie vertoont zijn weerslag in kleine nuances van 
mossen, korstmossen, grassen en kruiden. De begrazing in combinatie met konijnengraafwerk en zeer 
nadrukkelijk ook de activiteit van mestkevers zorgen voor open zandige plekjes waarop het 
Dwerghaver-verbond enorm is uitgebreid. Deze micro-habitats kunnen geen typisch stuifduin meer 
genoemd worden, maar de meeste kenmerkende planten en dieren van stuifzand zijn eerder 
toegenomen dan afgenomen.  

De schapen waren aanvankelijk van ongedefinieerd ras. Door inkruising met Houtlandschapen 
ontstaat nu een vorm met duidelijke voordelen van voedselkeuze. De oorspronkelijke dieren 
(vermoedelijk Texel-Suffolk-kruising) aten geen Struikheide, waardoor deze verouderde en niet meer 
uitzaaide. De Houtlanders eten en verjongen zo de Struikhei. Nieuwe vestiging komt nu veel 
frequenter voor. 

De heischrale soorten Borstelgras, Tandjesgras, Mannetjesereprijs, Liggend walstro, alsook Fijn 
schapengras nemen hier sterk toe. Bovendien profiteren ook de soorten van het Dwerghaver-verbond 
heel sterk van dit beheer. Vooral Dwergviltkruid, Klein vogelpootje, Vroege haver, Klein tasjeskruid, … 
breiden sterk uit, in mozaïek met heischraal graslandsoorten. De afname van Gladde witbol en Gewoon 
struisgras zijn eveneens opvallend. De houtige opslag wordt door deze begrazingscombinatie beter 
tegengehouden dan door de pony’s, hoewel beperkt aanvullend kappen en maaien van vooral 
Amerikaanse vogelkers noodzakelijk blijft. 

Van de typische plantenvertegenwoordigers van dit verbond valt speciaal de toename van 
Dwergviltkruid en Klein tasjeskruid te melden. De eerste soort breidde reeds behoorlijk uit na het 
kappen van Amerikaanse vogelkers. Het wegslepen van de boompjes door het mulle zand of open 
grasland zorgde blijkbaar voor een efficiënte zaadverbreiding. Na het instellen van de 
schapenbegrazing explodeerde de populatie tot duizenden plantjes in voorheen monotone  Struisgras- 
of Schapengras-vegetaties of op stabiliserend zand van voorheen onbegroeide plaatsen. Zelfs in tijden 
van grasschaarste wordt dit plantje niet begraasd, waardoor alles wat kiemt ook effectief opgroeit. 
Klein tasjeskruid wachtte op de schapenbegrazing. 
De spectaculaire uitbreiding kan bijna niet anders 
verklaard worden dan door transport van de zaden 
via de schapen (mest? vacht?). Deze laatste soort 
heeft ook een vrij aanzienlijke zaadvoorraad in de 
bodem.  

In de Schobbejakshoogte en omgeving werd in de 
jaren ’50 twee jaar intensief zand gewonnen, zodat 
het stuifzand naar schatting zo’, 1-3 m lager kwam 
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te liggen (Zwaenepoel, 1999).  

Van de hele zandboog waartoe dit kleine reservaat behoort (stuifzanden van de Vlaamse vallei, dekzandrug 

Roksem-Stekene) schiet momenteel amper meer over dan wat relictjes te Assebroek- Sint-Kruis-Sijsele, de 
bossen van Eeklo-Lembeke, heidefragmenten te Zelzate-Moerbeke, het natuurreservaat de Stropers en 
de Heide van Waasmunster. 

Bosgedeelten 

In de bosbestanden van het studiegebied wordt er op beperkte mate gekapt. De dunningsomlopen zijn 
tot op heden 3 jaar voor naaldhout en 6 jaar voor loofhout.  

Op kleine schaal worden er dunningen uitgevoerd en is er een lijst met particulieren die Amerikaanse 
vogelkers in het domein mogen kappen.  

Recent zijn wel enkele bestanden met Tamme kastanje en/of Am. eik (bestanden 3a, 15a en deel 16a) in 
hakhout gezet. 
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Reliëf en hydrografie 

2.2.1.1 Reliëf 

Het studiegebied is gelegen op ongeveer 8 m TAW. Het reservaat Schobbejakshoogte kent het meeste 
reliëf, deels natuurlijk als stuifzandgebied, deels vergraven in kader van militaire activiteiten. De rest 
van het gebied is vrij vlak, wat vooral in het noordelijk deel onnatuurlijk is gezien een vrij grootschalige 
zandontginning tijdens de jaren ’50. Het domein helt licht af in zuidelijke richting naar de vallei van de 
Meersbeek. 

2.2.1.2 Hydrografie 

In het studiegebied zijn geen natuurlijke waterlopen aanwezig. Langs de Drie Musketiersweg loopt 
een, deels ingekuipte gracht die ontwatert naar de lagergelegen zuidelijk graslandcomplex waar de 
Meersbeek (2de categorie) doorloopt. Langs deze gracht wordt vooral het hemel- en afvalwater van de 
militaire gebouwen en installaties afgevoerd. De waterkwaliteit in de gracht is visueel slecht en er 
hangt over delen een oliegeur.  

In het reservaat Schobbejakshoogte is er een kleine (droogvallende) poel die fungeert als drinkplaats 
voor de dieren.  

Het studiegebied maakt onderdeel uit van het insijpelingsgebied voor de bronzone waar de noordelijk 
gelegen Maleie ontspringt.  

2.2.2 Bodem en geologie 

2.2.2.1 Bodem 

Het militair domein is volledig gelegen in Vlaamse Zandstreek en bestaat enkel uit zeer droge tot droge 
zandbodems (Zag en Zbg) met duidelijke humushorizont (podzols). In het zuidoostelijk deel van het 
domein is er een vlek met matig natte zandbodem (Zdg). 

Het westelijk deel van het reservaat Schobbejakshoogte bestaat uit Zap-bodems, i.e. zeer droge 
(stuif)zandbodem zonder profielontwikkeling (regosols). Door de vroegere zandwinning in het gebied 
zijn dergelijke stuifzandenbodems zeldzaam geworden. 

In Bijlage 4 zijn de analyses weergegeven van 11 stalen genomen in het reservaat Schobbejakshoogte 
(Verloo, 1996). 
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Figuur 10: Bodemkaart  

2.2.2.2 Geologie 

Tijdens de jongste ijstijd (70.000 –10.000 jaar geleden) woeien westenwinden vanuit een droogliggende 
Noordzee het zand landinwaarts en gaven zo ontstaan aan de ‘Vlaamse zandstreek’. Op een oost-west-
gerichte as, op de rand van de Vlaamse vallei kwam een Würm-tardiglaciale dekzandrug voor, die zich 
uitstrekte van Roksem tot Stekene. De bovenste laag ontwikkelde meestal tot een podzolbodem. 
Daarop werd eventueel nog los holoceen dekzand afgezet. Of deze laatste laag alleen, of beide lagen 
samen gaven her en der ontstaan aan stuifzandcomplexen. Op deze stuifzanden van de Vlaamse vallei 
komen nog her en der heiderelicten voor, o.a. te Assebroek-Sint-Kruis-Sijsele, te Eeklo-Lembeke, te 
Zelzate-Moerbeke, in de Stropers te Stekene en te Waasmunster. 

Geologisch vertoont de Schobbejakshoogte en omgeving een andere ontstaansgeschiedenis dan andere 
in de omgeving gelegen heiderelicten, die op dagzomend Tertiair voorkomen (zoals het Rode dophei-

areaal van Loppem-Zedelgem, het Bulskampveld en het Drongengoed); de Schobbejakshoogte is gelegen op 
Holoceen zand (Zwaenepoel, 2003). 
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bestandskaart 

Een bestandskaart is opgenomen onder Kaart 2.2. Een kaart met weergave van de dominerende 
boomsoort in de boomlaag is opgenomen als Kaart 2.4. Voor verdere toelichting bij deze bestandskaart 
zie onderstaande Tabel 3. 

Tabel 3: Bestanden 

Huidig 
bestandsnummer 

Oud bestands- 

nummer (tot 1990) 
Oppervlakte (ha) 

Oppervlakte t.o.v 
totaal bestand (%) 

Boomsoort * 

 

Jaar van 
aanplant 

1a 1z + 2z 4,3721 12,3 opslag - 

2a 3a 2,0728 5,8 aE 1965 

3a 4b 1,0001 2,8 tKa 1975 

3b 4a 1,0534 3,0 Pc 1947 

4a 5a 2,4030 6,8 Pc 1947 

5a 6a 1,0157 2,9 Do 1965 

6a 6a 0,3275 0,9 aV 1975 

6y 6a 0,1224 0,3 grasland - 

7a 7b 0,6997 2,0 tKa 1975 

7b 7a + 7c 1,4543 4,1 Do (+ Ep) 1946 (+ 1965) 

7y 11z 1,0541 3,0 grasland - 

8a 8b 0,8197 2,3 tKa 1970 

9a 8a 0,6300 1,8 Pc 1937 

10a 12a + 12b 0,7216 2,0 jL + Pc 1949 + 1939 

11a 9a 0,8179 2,3 Do 1933 

11b 9b 0,7780 2,2 tKa 1955 

12a 13a + 13b 0,9514 2,7 Sitka + Do+aE 1946 + 1955 

13a 10a + 10b + 10c + 10d 1,9606 5,5 
zE + tKa + Ps + 

B  
1955 + 1970 + 
1960 + 1940 

13b 10 e 1,0535 3,0 aE 1965 

13y 10z 0,1301 0,3 grasland - 

14a 27a 1,0555 3,0 tKa 1970 

15a 28a + 28b 0,5511 1,5 tKa 1970 + 1989 

16a 28c 1,0306 2,9 tKa 1960 

16y 11z 0,1671 0,5 grasland - 

17a 29a 0,5145 1,5 LH 1943 
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18a 20a 1,3294 3,8 LH 1943 

18b 20b 3,0868 8,7 jL 1943 

19a 21y 0,0787 0,2 opslag - 

20a 17a 0,5851 1,6 jL 1943 

21a 18a 0,5566 1,6 avK 1989 

22a 19a + 19b 0,4979 1,5 Be + avK 1985 

23a 24a 1,6123 4,5 Do 1978 

24a 26a 0,9119 2,8 jL 1943 

Totaal 35,4161 100   

 * aE = Amerikaanse eik  / zE = Zomereik / B = Beuk / Be = berk / tKa = Tamme kastanje / Pc = Corsicaanse den /  Do = Douglas / jL 

= Japanse lork / Ep = Fijnspar / P = populier / LH = loofhout 

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 

Voor een schematische weergave van de algemene kenmerken en de dendrometrische gegevens per 
bestand wordt verwezen naar de bestandsfiches opgenomen in Bijlage 10. Onder deze paragraaf 
worden bondig de samenvattende gegevens besproken. 

Verspreid over het militair domein van Ryckevelde werden 16 proefvlakken uitgezet waarin 
bosbouwkundige gegevens werden verzameld (zie Kaart 2.2). De ligging van de proefvlakken werden 
dusdanig gekozen zodat ze een representatief beeld voor het volledige bosgebied geven.  

2.3.2.1 Bestandskenmerken 

In Bijlage 10 is per bestand een fiche gevoegd met alle belangrijke kenmerken van het bestand en met 
weergave van de bosbouw- en vegetatie-opnames. Voor verdere details van de verschillende bestanden 
wordt dan ook naar die bestandsfiches verwezen. In Tabel 4 worden de dendrometrische gegevens van 
de boomlaag van de bestanden waar een bosbouwopname werd uitgevoerd, weergegeven. In Tabel 5 
worden de bestandskenmerken zoals beschreven in de bestandsfiches overzichtelijk weergegeven.  

Tabel 4: Dendrometrische gegevens levend en dood hout 

Levend hout Dood hout 
bestand 

Opp.  
(ha) 

boomsoort Stamtal 
(#/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) 

Volume 
(m³/ha) 

Stamtal 
(#/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) 

Volume 
(m³/ha) 

2a 2,07 Am. eik 835 19,3 165 - - - 

4a 2,40 Cors. den 658 38,2 343 - - - 

5a 1,02 Douglas 295 26,4 246 118 1,65 10,6 

7a 0,70 T. kastanje 865 26,3 214 118 0,77 3,4 

7b 1,45 Douglas 364 43,0 471 - - - 

8a 0,82 T. kastanje 747 32,4 260 79 0,39 2,9 

9a 0,63 Cors. den 334 39,8 450 - - - 

10a 0,72 J. lork 501 36,8 336    
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11a 0,81 Douglas 177 32,4 323 - - - 

11b 0,78 T. kastanje 413 26,1 232 - - - 

12a 0,95 Sitkaspar 658 43,3 381 - - - 

13a 1,96 
Zomereik/T. 

kastanje 629 18,9 153 - - - 

14a 1,05 T. kastanje 778 28,0 206 275 3,56 24,6 

18b 3,09 J. lork 727 30,9 302 - - - 

20a 0,59 J. lork 1071 22,4 177 - - - 

23a 1,61 Douglas 1179 32,7 379 - - - 

 

Tabel 5: Bestandskenmerken 

bestand Opp. (ha) Leeftijdsklasse Bestandstype* Mengingsvorm % inheems 

2a 2,07 41-60 jaar LH homogeen <10% 

3a 1,00 21-40 jaar LH homogeen <5% 

3b 1,05 61-80 jaar NH homogeen <5% 

4a 2,40 61-80 jaar NH homogeen <5% 

5a 1,02 41-60 jaar NH homogeen <5% 

6a 0,33 21-40 jaar LH homogeen <5% 

7a 0,70 21-40 jaar LH homogeen <5% 

7b 1,45 61-80 jaar NH homogeen <5% 

8a 0,82 21-40 jaar LH homogeen <5% 

9a 0,63 61-80 jaar NH homogeen <5% 

10a 0,72 61-80 jaar NH groepsgewijs <5% 

11a 0,82 61-80 jaar NH homogeen <5% 

11b 0,78 41-60 jaar LH homogeen <5% 

12a 0,95 41-60 jaar NH groepsgewijs <5% 

13a 1,96 41-60 jaar LH groepsgewijs >70% 

13b 1,05 41-60 jaar LH homogeen <20% 

14a 1,06 21-40 jaar LH homogeen <5% 

15a 0,55 21-40 jaar LH homogeen <5% 

16a 1,03 41-60 jaar LH gemengd <20% 

17a 0,51 61-80 jaar LH homogeen <20% 

18a 1,33 61-80 jaar LH homogeen <5% 

18b 3,08 61-80 jaar NH + LH homogeen <20% 

19a 0,08 21-40 jaar LH gemengd <20% 

20a 0,58 61-80 jaar LH + NH gemengd <50% 

21a 0,55 1-20 jaar LH gemengd <20% 

22a 0,50 1-20 jaar LH gemengd <20% 

23a 1,61 21-40 jaar NH homogeen <20% 

24a 0,91 61-80 jaar NH + LH gemengd <50% 

* indeling in bestandstypes : LH : >80% / NH: >80% / LH (50-80%) + NH / NH (50-80%) + LH 
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2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling 

In Tabel 6 en Tabel 7 zijn de gegevens (op basis van de bosbouwopnames) van de soorten in respectievelijk 
de boomlaag en de struiklaag weergegeven.  

Het grootste deel van het militair domein bestaat uit vrij monotone aanplanten waarin de variatie aan 
soorten beperkt is en het exotenaandeel ongeveer 90% bedraagt. In aantal maken loofbomen 60% uit 
van het bomenbestand in het militair domein Ryckevelde. Tamme kastanje is de algemeenste boom, 
gevolgd door Douglas. Opvallend is het vrij groot aandeel Amerikaanse vogelkers in het 
bomenbestand. Andere loofboomsoorten als Ruwe berk en Gewone esdoorn hebben een erg beperkt 
aandeel in het stamtal. In nog kleiner aantal en ook buiten de proefvlakken komen nog Zachte berk, 
Canadapopulier, Beuk, Zwarte els, Grauwe abeel en Haagbeuk voor in het domein.  

Naar grondvlak en volume is het naaldhout dominerend (65%) met als belangrijkste soorten Douglas, 
Corsicaanse den en Japanse lork. Bij het loofhout zijn Tamme kastanje en Zomereik nog belangrijk, de 
overige soorten hebben een beperkt of te verwaarlozen aandeel in deze twee parameters.  

In de meeste bestanden is de struiklaag slecht ontwikkeld of is Amerikaanse vogelkers sterk 
dominerend.  

2.3.2.3 Dendrometrische gegevens 

In onderstaande tabel zijn de samenvattende gegevens van per laag (boom-, struiklaag en verjonging) op 
basis van de bosbouwopnames weergegeven. Voor detaillering van de gegevens per laag wordt 
verwezen naar de bestandsfiches in Bijlage 10. 

Boomlaag 

Tabel 6: Samenvattende gegevens van de boomlaag in militair domein Ryckevelde 

  Boomsoort Stamtal (#/ha)      Grondvlak (m²/ha) Volume (m³/ha) 

 Douglasspar 114 17%  6,70 23%  72,1 26% 
 Corsicaanse den 91 13%  6,23 21%  59,0 21% 
 Japanse larix 40 6%  4,49 15%  48,7 18% 
 Tamme kastanje 147 22%  4,25 14%  32,6 12% 
 Zomereik 60 9%  2,72 9%  25,9 9% 
 Sitkaspar 25 4%  1,67 6%  14,7 5% 
 Amerikaanse eik 68 10%  1,63 6%  14,0 5% 
 Amerikaanse vogelkers 93 14%  1,14 4%  5,5 2% 
 Ruwe berk 30 4%  0,48 2%  3,4 1% 
 Zachte berk 6 1%  0,03 0%  0,1 0% 
 Gewone esdoorn 1 0%  0,03 0%  0,2 0% 
 Wilde lijsterbes 2 0%  0,01 0%  0,0 0% 
 Totaal  676     29,4    276 
In het militair domein Ryckevelde komen gemiddeld 676 bomen/ha voor. In niet gedunde bestanden 
kan de dichtheid aan de dichtheid oplopen tot 1.179 bomen/ha (bestand 23a), terwijl in oudere en sterker 
gedunde bestanden de dichtheid minder dan 200 bomen/ha bedraagt (bestand 11a).  

Uit onderstaande grafiek ‘Stamtalverdeling’ blijkt er een minder goede verdeling van het aantal bomen 
per omtrekklasse voor het volledige studiegebied. Normaliter is er een exponentiële afname van het 
aantal bomen naarmate de omtrek groter wordt. In dit bos is het aantal bomen in de laagste 
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omtrekklassen eerder beperkt, maar vooral in de omtrekklassen van 75 tot 105 cm zijn nog vrij veel 
bomen aanwezig, wat samen met het hoog aantal bomen/ha duidt op de aanwezigheid van 
middeloude bestanden. 

 
Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 29,4 m²/ha en het gemiddeld bestandvolume is 276 m³/ha. 
Naar grondvlak en volume is het aandeel Douglasspar hierin het belangrijkst met ongeveer 25%. 
Corsicaanse den en Japanse lork zijn eveneens belangrijk met beide ongeveer 20%. De belangrijkste 
loofboomsoort is Tamme kastanje, gevolgd door Zomereik die iets min der dan 10% van alle 
parameters inneemt.  

Amerikaanse eik en Sitkaspar zijn nog van betekenis, terwijl de overige boomsoorten maar een (zeer) 
beperkt aandeel hebben in het grondvlak en het volume. 

Naar volumeverdeling blijkt vooral in de lagere omtrekklassen loofhout nog belangrijk met vooral 
Tamme kastanje en Zomereik, vanaf omtrekklasse 85 cm wordt het naaldhout dominant met vooral 
Douglas en Corsicaanse den, terwijl in de zwaardere omtrekklassen (meer dan 120 cm) Japanse lork en 
Douglas belangrijk zijn. 

 



 Uitgebreid bosbeheerplan Militair domein Ryckevelde – Algemene beschrijving 34 

   juli 2007 

Struiklaag 

In het militair domein is de struiklaag slecht ontwikkeld, ontbreekt ze of is er een dominantie met 
Amerikaanse vogelkers. Zeker in de naaldhoutbestanden is meestal de enigste voorkomende soort 
Amerikaanse vogelkers, terwijl in de loofhoutbestanden vooral Tamme kastanje aanwezig is en in veel 
mindere mate Wilde lijsterbes, Ruwe  berk, Amerikaanse eik en Vlier.  

Tabel 7: Samenvattende gegevens van de struiklaag in militair domein Ryckevelde 

 Boomsoort Stamtal (levend/ha)  Stamtal (dood/ha) 

 Hoogte(cm): 400-600 

 Amerikaanse vogelkers 19  0  

 Hoogte(cm): 200-400 

 Amerikaanse vogelkers 299  17  
 Tamme kastanje 58  32  
 Wilde lijsterbes 21  0  

 Totaal 397  49 

Verjonging 

In het militair domein Ryckevelde is er veel natuurlijke verjonging (NV) met meer dan 10.000 
plantjes/ha, dit weliswaar met nagenoeg enkel de agressieve exoot Amerikaanse vogelkers. De 
natuurlijke verjonging van gewenste soorten als Zomereik, Wilde lijsterbes, Ruwe berk, … is erg 
beperkt, terwijl de verjonging van te tolereren soorten als Tamme kastanje en Gewone esdoorn matig is.  

Tabel 8: Samenvattende gegevens van de verjonging in militair domein Ryckevelde 

  Boomsoort Stamtal (#/ha)  
 Hoogte (cm): 150-199 

 Amerikaanse vogelkers 89  
 Hoogte (cm): 50-99 

 Amerikaanse vogelkers 467  
 Amerikaanse eik 204  
 Tamme kastanje 111  
 Hoogte (cm): 0-49 

 Amerikaanse vogelkers 4162  
 Gewone esdoorn 2382  
 Amerikaanse eik 868  
 Zomereik 816  
 Tamme kastanje 555  
 Wilde lijsterbes 491  
 Totaal 10146 

Dood hout 

Dood hout is er in het militair domein duidelijk aanwezig. Het staand dood hout is beperkt en is met 
1,7% van het grondvlak in de boomlaag een eind verwijderd van het na te streven percentage van 4%. 
Hierbij is wel geen rekening gehouden met de oude populieren op de zuidrand die aan het afsterven 
zijn en/of omvallen.  
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Tabel 9: Samenvattende gegevens van staand dood hout per bestand 

 Boomsoort Sortiment Stamtal (#/ha) Grondvlak (m²/ha) Volume (m³/ha) 
 Douglasspar dik 2 5% 0,11 22% 1,2 33% 
 Amerikaanse vogelkers dik 2 3% 0,05 11% 0,4 12% 
 Douglasspar dun 27 58% 0,21 42% 1,1 32% 
 Amerikaanse vogelkers dun 11 23% 0,10 19% 0,7 19% 
 Tamme kastanje dun 5 10% 0,03 6% 0,1 3% 
 47    0,51 3,5 
* dun = omtrek 20–60 cm / dik = omtrek 60–120 cm / zeer dik = omtrek >120 cm 

Het liggend dood hout (zie Figuur 11) betreft voornamelijk dunne stammen en takken. Zwaardere 
liggende dode bomen zijn er nagenoeg niet aanwezig. 

 
Figuur 11: Liggend dood hout per bestand 
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2.3.3 Vegetatie en flora 

2.3.3.1 Biologische waarderingskaart 

Op de Biologische waarderingskaart versie 2.1 (bron: INBO) (zie Kaart 2.5) staat nagenoeg het gehele 
domein als biologisch zeer waardevol ingetekend en onderscheidt men de volgende 
karteringseenheden of vegetatiekundige formaties: 

cgb : droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag. Een groot deel van het reservaat 
Schobbejakshoogte bestaat uit deze eenheid. De opslag bestaat vooral uit berk en eik, is ook deels 
gekarteerd als slecht ontwikkeld eiken-berkenbos (Querco-Betuletum) (qb-). Het centraal open grasland 
is eveneens droge heidevegetatie (cg) met ook struisgrasvegetatie op zure bodem (ha). 

hp : soortenarm permanent cultuurgrasland. Het langwerpig grasland van de airstrip (7y) en het klein 
perceel grasland 6y hebben deze karteringseenheid. Met deze kartering zijn deze graslanden 
ondergewaardeerd, een kartering als een slecht ontwikkelde struisgrasvegetatie op zure bodem (ha-) is 
hier meer aangewezen.  

qs : zuur eikenbos. Het grootste deel van het loofhout in het militair domein is gekarteerd als zuur 
eikenbos. De dominante boomsoorten in deze bestanden zijn vooral Tamme kastanje en Amerikaanse 
eik zodat het een slecht ontwikkelde vorm is van dit bostype. De ondergroei is veelal weinig 
ontwikkeld. 

sz : opslag van allerlei aard. Staat weergegeven voor bestand 21a, maar dit bestand is momenteel beter 
te typeren als een slecht ontwikkeld eiken-berkenbos (qs-). 

pmb : naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen. Komt overeen met bestanden 5a, 10a, 
14a, 18b en 20a. Het naaldhout bestaat vooral uit Japanse lork en Corsicaanse den. In de bestanden 14a 
en 18b is er een belangrijke inmenging met loofhout (Amerikaanse eik, Tamme kastanje) en is er de 
neveneenheid qs. Lokaal kan Amerikaanse vogelkers dominant aanwezig zijn. 

pmh : naaldhoutaanplant met ondergroei van grassen. Het bestand 7b is zo gekarteerd, het bestand 
bestaat uit een dichte Douglasaanplant met het nagenoeg ontbreken van een kruidlaag, waardoor de 
eenheid pa (naaldhoutaanplant zonder ondergroei) correcter is. 

pms : naaldhoutaanplant met lage ondergroei. De bestanden 3b, 4a, 11a en een deel van 12a zijn zo 
gekarteerd. Het naaldhout bestaat vooral uit Corsicaanse den en de ondergroei bestaat uit bramen en 
varens (Brede stekelvaren). 

pa : naaldhoutaanplant zonder ondergroei. Komt overeen met het bestand 23a. In het noordelijk deel is 
er wat opslag waardoor de nevenheid sz is vermeld. 

kbf : bomenrij met beuk. In het domein zijn verschillende oudere (± 50 jaar) beukendreven aanwezig.  

In het militair domein is vooral het reservaat Schobbejakshoogte van bijzondere biologische waarde. De 
andere open plekken en bosbestanden zelf zijn biologisch van mindere kwaliteit maar hebben goede 
potenties tot ontwikkeling.  
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2.3.3.2 Bosbestanden: actuele typering en potenties 

Methodiek 

Als leidraad voor de vegetatie-analyse wordt de methodiek gevolgd zoals is uitgewerkt in de 
handleiding ‘Vegetatie-analyse in het kader van uitgebreide bosbeheerplannen’. Het voormalige 
AMINAL, Afdeling Bos & Groen (nu: Agentschap voor Natuur en Bos) heeft een vegetatieanalyse 
pakket samengesteld dat bestaat uit een aantal Access-databanken, met name: Deter-CD, Deter-CE, 
Tropres, Syntabel, Spectrum en Rogister. De bostypologie waarmee wordt gewerkt, is gebaseerd op de 
eerste boskartering van het Vlaams gewest, uitgevoerd in de periode 1997-1999. Er vindt momenteel 
een herwerking  plaats van de bostypologie (Cornelis, in voorb.). 

1. In 16 bestanden werd een vegetatieopname gemaakt (zie Kaart 2.2).  

2. Deze opnames werden ingevoerd in de vegetatiedatabank Deter-CE. In de bestandsfiches (zie 
Bijlage 10) worden deze opnames weergegeven met de bedekkingen per soort en per vegetatielaag. 
De boomsoorten die in de nevenetage (onder een bovenetage) voorkwamen werden toch ook 
ondergebracht bij de boomlaag. Er werd maar in beperkt mate mossen geïnventariseerd die dan 
ook niet mee verwerkt werden in deze vegetatie-analyse.  

3. De classificatie van de opnames gebeurde op basis van de identificatiediagrammen (m.b.v. het 

Access-programma Tropres) van TPab_K-scores (van de kruidlaagsoorten) en in mindere mate deze van 
TP-K. Bij de bepaling van TP-scores kan namelijk de invloed van soorten die wijzen op 
onverzadigde gemeenschappen (storingssoorten zoals bramen en Adelaarsvaren), hoog zijn op de 
bepaling van het bostype. Bij TPab speelt de trouw- en presentiegraad van de karakteristieke 
soorten van een bostype een grotere rol en is dan ook een krachtiger identificatiemethode. Per 
opname werden wel beide types van sterdiagrammen geïnterpreteerd en werd een code 
samengesteld die weergeeft met welke bosgemeenschap(pen), meer of minder verzadigd, de 
vegetatie in de opname de verwantschap het grootst is.  

 
Figuur 12:  Referentiesterdiagram (Roelandt, 2004)  

In het referentiesterdiagram (zie Figuur 12) zijn de 32 onderscheiden bostypes uit de 
bosinventarisatie van Vlaanderen in een logische volgorde geordend op de assen van het diagram, 
meerbepaald is de gradiënt van voedselarm en droog naar voedselrijk en nat terug te vinden als het 
diagram wordt doorlopen in wijzerszin startend bij Rododendronbos. Nauw verwante bostypen 
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komen naast elkaar te liggen. Hoe meer uitvlagging er is vanuit het centrum naar een bepaald 
bostype, hoe sterker de verwantschap is met dit type.  

4. In de hiernavolgende bespreking werd, om potenties qua natuurlijk bostype bij oorspronkelijke 
abiotiek af te leiden, de situatie op de bodemkaart en de PNV-kaart (Ecosysteemvisie Bos, IBW) van 
het betreffend proefvlak mee opgenomen. 

5. Om deze typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de 
proefvlakken te karakteriseren qua abiotische parameters, werd tot slot een mF/mR.mN-ecogram 
(Rogister, 1958) gemaakt en geïnterpreteerd. Om dit ecogram te bekomen, gebruikte Rogister de 
Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N (stikstofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype uit de 
literatuur in een tweedimensionele ruimte te plaatsen die de ecologische positie van de abiotische 
factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid van de bodem (is gerelateerd met de 

humuskwaliteit) duidelijk maakt. Op basis van de gemiddelde bedekking van de soorten in de 
verschillende bostypes die resulteren uit de bosinventarisatie van het Vlaams gewest, werden 
‘gemiddelde’ F, R en N waarden berekend (mF, mR en mN). Deze waarden werden dan gebruikt om 
de ecologische positie van de Vlaamse bostypen te berekenen en te visualiseren in een mF/mR.mN 
ecogram.  

Resultaten: bespreking bostypes a.d.h.v. TPab-sterdiagrammen 

De identificatiediagrammen van de 16 opnames in het militair domein Ryckevelde zijn, met 
uitzondering van opname 2a, voldoende duidelijk (voldoende uitvlagging naar 1 of meer typen) om er een 
typering qua vegetatie uit af te leiden.  

Er zijn slechts twee ‘hoofd’bostypes te onderscheiden voor de 16 proefvlakken in het studiegebied. De 
meeste opnames komen terecht in de categorie van de Berken-Eikenbossen (8 opnames) en de Eiken-
Beukenbossen (5 opnames), dus in de bostypes op drogere bodem.  

Categorie arm Berken-Eikenbos 

Binnen deze categorie komt enkel het Amerikaans vogelkers Berken-Eikenbos (type 6) (= 

derivaatgemeenschap van het typische Berken-Eikenbos) voor als hoofdtype.  

Verspreiding in het studiegebied 

De 8 proefvlakken in de bestanden 4a, 5a, 7b, 9a, 10a, 11a, 12a en 20a waarvan de vegetatie het meest 
verwantschap vertoont met het Amerikaans vogelkers Berken-Eikenbos, liggen verspreid in het 
studiegebied. 

Standplaats op Vlaams niveau en in het militair domein Ryckevelde 

Volgens de resultaten van de bosinventarisatie van het Vlaams gewest (Roelandt, 2001) treft men deze 
derivaatgemeenschap in Vlaanderen aan op droge (b) tot matig droge (c) zand- of lemige zandbodems 
met een zwakke tot duidelijke podzol. De bodem is meestal stikstofarm tot matig stikstofrijk, sterk zuur 
tot matig zuur en fris qua vochtspectrum.  

Het voorkomen van dit bostype in het domein is volledig in overeenstemming met bovenvermelde 
bodems, namelijk droge zandbodems met duidelijke gelaagheid als podzol.  
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Categorie Eiken-Beukenbos 

In deze categorie komt maar één derivaatgemeenschap van het Eiken-Beukenbos voor, namelijk het 
Amerikaanse eik – Kastanjebos (type 13). 

Het Amerikaanse eik – Kastanjebos is een door aanplant van Amerikaanse eik en/of Tamme kastanje 
verarmde vorm van het Wintereiken-Beukenbos. De meeste vegetatie wordt vlot uitgedoofd door deze 
twee vrij agressieve soorten (Roelandt, 2001). 

Verspreiding in het studiegebied 

De 5 proefvlakken in de bestanden 7a, 8a, 11b, 14a en 23a waarvan de vegetatie het meest 
verwantschap vertoont met het Amerikaanse eik - Kastanjebos, liggen verspreid in het domein. 

Standplaats op Vlaams niveau en in het militair domein Ryckevelde 

Dit type wordt in Vlaanderen (Roelandt, 2001) het meest aangetroffen op droge zandleembodem met een 
sterke podzolisatie (Lbc) en ook op droge tot matig natte zandbodems (Zbf, Zcg en Zdg) met duidelijke 
podzolprofielontwikkeling. De bodem is stikstofarm, sterk zuur tot zwak basisch en fris qua 
bodemvochtgehalte. In het studiegebied zijn de proefvlakken gelegen op droge zandbodems met 
podzolontwikkeling. 

Er zijn twee opnames, in de bestanden 13a en 18b, met een uitvlagging zowel naar het Berken-Eikenbos 
als naar het Eiken-Beukenbos. Deze opnames liggen in de oostrand van het studiegebied. 

De Potentieel Natuurlijke Vegetatie van het volledige militair domein bestaat uit de droge variant van 
het Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, in de zuidoosthoek van het domein is er een vlek met de natte 
variant. De PNV is in overeenstemming met de aangetroffen bostypes.  

Rogister-Ecogram 

In Figuur 13 wordt het mF/mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van alle vegetatieopnames 
uitgevoerd in het militair domein Ryckevelde. In deze grafiek toont in eerste instantie de ecologische 
plaats van de elke plantenopname ten opzichte van twee omgevingsfactoren die zeer bepalend zijn.  

Met name wordt op de X-as de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet, 
bekomen uit de vermenigvuldiging van de zuurtegraad (het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator 

voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R, dus mR) en de stikstofgraadklasse of dus voedselrijkdom 
(het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN). Deze humustypen gaan 
van mor, moder naar mull (dus van beperkt verteerd naar goed verteerd strooisel) als volgt:  

 

De Y-as komt overeen met de vochtklasse en evolueert langs deze as van soorten die gebonden zijn aan 
zeer droge omstandigheden (xerofielen) naar soorten die houden van heel natte 
standplaatsomstandigheden (hygrofielen) als volgt:  
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⇒ Interpretatie van de ecologische plaats van deze vegetatieopnames in militair domein  Ryckevelde:  
Als de zuurtegraad afzonderlijk wordt bekeken, blijken de soorten van alle vegetatieopnames 
behalve van 20a, acidoclien-acidofiel (mR = 2,00) te zijn wat betekent dat de bodem waar deze 
opnames zijn gemaakt, zuur is. De bodem van opname 20a zou iets minder zuur (mR = 2,04) zijn, 
overeenkomstig de klasse acidofiel-acidoclien.  

De voedselrijkdom van de bodem is laag (zwakke nitrificatie) voor bestand 2a, matig (normale 

nitrificatie) voor opname 20a, matig tot hoog (normale tot sterke nitrificatie) voor de opnames 4a, 9a, 
10a en 11a; en hoog (sterke nitrificatie) voor de overige opnames 7a, 7b, 8a, 11b, 12a, 13a, 14a en 18b. 

Hieruit volgt dat het strooisel dan ook slecht afbreekt in vegetatieopname 2a (mor humustype), en 
middelmatig afbreekt (humustype moder) bij de andere vegetatieopnames.  

De meeste opnames zouden volgens deze grafiek moeten voorkomen op een bodem met mesofiele, 
dus gemiddelde, vochtigheid; de meeste bodems in het domein zijn echter zeer droog tot droog. 
Twee opnames namelijk 12a en 18b zouden voorkomen op iets vochtigere bodem, in de klasse 
hygroclien-mesofiel, wat voor bestand 18b overeenkomt met de nattere drainageklasse (matig nat). 

Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bodemvocht, 
geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de plantenopnames en de Vlaamse bostypes.  De 
zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de begrenzing van de ecologische gebieden die 
samenhangen met de volgende Vlaamse bostypes: 

BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum) 
FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) 
SC: arm Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 
MF:  Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)  
EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)  
PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)  
UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)  
UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)  
PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)  
CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum) 
FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)  
CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum) 
LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum) 

In vet werden deze aangeduid die volgens de grafiek voorkomen in het studiegebied.  
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mF/mR.mN-Ecogram van alle vegetatietypen van het militair domein Ryckevelde
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Figuur 13: Rogister-Ecogram van de vegetatieopnames uitgevoerd in het militair domein Ryckevelde  

Alle opnames clusteren vrij dicht bij elkaar en bevinden zich vooral in een overgang tussen het bostype 
(Winter)Eiken-Beukenbos (FQ) en het arme Eiken-Haagbeukenbos (SC of Gierstgras-Beukenbos (MF)). De 
kruidlaag in de meeste bestanden is echter slecht ontwikkeld zodat een duidelijke bostypering hier 
moeilijk blijft. Opname 2a (bestand met dominantie van Am. eik) bevindt zich wat buiten de cluster en zit 
nog in de overgang naar het Berken-Eikenbos (BQ). Dus uiteindelijk komt op basis van de gemaakte 
vegetatieopnames en deze analyse een slecht ontwikkeld bostype tussen Eiken-Beukenbos en Eiken-
Haagbeukenbos voor, die wijst op een vrij droge en voedselarmere, zure bodem.  

Natuurlijkheid vegetatie in de bosbestanden 

• Mate van voorkomen van verzadigde bosgemeenschappen versus onverzadigde 
Uit de vegetatie-analyse blijkt dat de voorkomende bostypes onverzadigd zijn qua 
bosgemeenschap.  Dit is vooral te wijten aan de aanplant van monotone bestanden met naaldhout, 
Tamme kastanje en Amerikaanse eik en de massale aanwezigheid van Am. vogelkers in de 
struiklaag.  

• Aandeel exoten versus inheemse soorten 
Op Figuur 14 wordt de bedekking van Amerikaanse vogelkers in percentageklassen weergegeven.  

In de boomlaag komt Amerikaanse vogelkers vooral voor in het zuidelijk deel van het domein.  Dit 
is niet zo verwonderlijk gezien er in de bestanden 21a en 22a in de jaren ’80 aanplant van 
Amerikaanse vogelkers is uitgevoerd. Bestrijding van grotere Am. vogelkersen is noodzakelijk 
gezien het vooral deze zaadbomen zijn die zorgen voor een verdere verspreiding. 
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In de struiklaag is de agressieve vogelkers zeer dominant, namelijk meer dan 50 % in de bestanden 
3b, 4a, 10a, 12a, 11b en 22a. Hier is intensieve bestrijding eveneens noodzakelijk  

In de kruidlaag (< 0,5 m) komt Am. vogelkers in beperkte mate voor. Dit is vooral te wijten aan de 
geslotenheid van de meeste bestanden waardoor verjonging maar beperkt plaatsgrijpt.  

• Aandeel oud bosplanten 
Hoewel een groot deel van het domein, al dan niet permanent, zeker bebost is sinds de 18de eeuw, is 
het voorkomen van oud bosplanten beperkt. De enige, en minder strikte, oud bosindicator komt 
Gewone salomonszegel in beperkte mate voor in de bestanden 11b, 14a, 16a, 18a en 20c. Geen echte 
oud bosindicator maar toch aan ouder bos op zandgrond gebonden is Dubbelloof die voorkomt in 
bestand 13a. 

 
Figuur 14:  Bedekking van Amerikaanse vogelkers per laag en per bestand 
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2.3.3.3 Flora 

Buiten de vegetatie-opnames in de 16 bestanden zijn ook de rest van de bestanden, de open plekken en 
de dreven en paden geïnventariseerd. Gezien er reeds een vrij volledige plantenlijst voor het reservaat 
Schobbejakshoogte bestaat, is er in het reservaat niet meer bijkomend geïnventariseerd. 

Tijdens de inventarisatie werd specifiek gezocht naar aandachtssoorten. Aandachtssoorten zijn 
plantensoorten die wegens hun zeldzaamheid (kwartieruurhokfrequentie 1 tot 4) en/of hun bedreiging 
(vermelding op de Rode lijst als sterk bedreigd, bedreigd, kwetsbaar of achteruitgaand) bijzondere aandacht 
verdienen. 

Bosbestanden 

Zoals al bleek uit de opnames in de bosbestanden is de kruidlaag in de bosdelen bijzonder arm en 
komen er geen aandachtssoorten voor. Uitzondering hierop zijn enkele bestanden met hakhoutbeheer. 
Zo zijn er in de bestanden 3a en 16a tussen het hakhout open plekken waar (heischrale) vegetatie kan 
ontwikkelen (zie Kaart 2.6). Zo komt in beide bestanden Struikhei (KFK 8 – Rode lijst: achteruitgaand) 
opnieuw tot kiemen.  

Op de bestandsfiches in Bijlage10 zijn eventueel overige vermeldenswaardige soorten weergegeven.  

Open plekken 

In de open delen in het militair domein (bestanden 6y, 7y, 16y en 13y – zie verder) is de vegetatie maar 
matig ontwikkeld en komen soorten van heischrale graslanden, waarnaar deze open plekken kunnen 
ontwikkelen, maar in beperkte mate voor. Als aandachtssoorten komen voor (zie Bijlage 6):  

- Eekhoorngras (KFK 3 – Rode lijst: kwetsbaar): in klein aantal centraal in grasland 7y (airstrip). 

- Lathyruswikke (KFK 3): komt in klein aantal voor in grasland 6y 

- Tandjesgras (KFK 5 – Rode lijst: achteruitgaand): in beperkt aantal in grasland 6y 

- Muizenoor (KFK 8 – Rode lijst: achteruitgaand): in klein aantal in grasland 7y 

Dreven 

Langs de dreven is de vegetatie onder meer door de beschaduwing van de Beuken of de dominantie 
van Am. vogelkers, weinig ontwikkeld. Toch komt op enkele plaatsen de grote dreven een 
interessantere, schrale vegetatie voor met o.a. Struikhei, Vroege haver 
(KFK 5), Zandzegge, Pilzegge, Klein vogelpootje, Zandhoornbloem,  … 
Vooral rond de centrale open plek in het domein zijn deze soorten langs de 
dreven (6de Liniedreef en Drie musketiersweg) aan te treffen.  

Vermeldenswaard is het voorkomen van de zeldzame exoot Amerikaans 
nagelkruid (Geum macrophyllum) langs het pad op de noordrand van bestand 
22a (zie foto). Deze forsere plant dan het inheemse Geel nagelkruid komt 
maar op een 5-tal andere plaatsen in Vlaanderen voor, maar is zich wel aan 
het uitbreiden.  
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Schobbejakshoogte 

In het reservaat Schobbejakshoogte is vegetatie bijzonder waardevol met voor Vlaanderen zeldzame 
vegetaties als Dwerghaver-verbond. In het reservaat werden 173 hogere planten aangetroffen 
(Zwaenepoel, 2003) waarvan  verschillende belangrijke  aandachtssoorten, namelijk:  

- Dwergviltkruid (KFK 3 – Rode lijst: kwetsbaar): één van de grootste populaties van Zandig 
Vlaanderen is aanwezig in het reservaat.  

- Klein tasjeskruid (KFK 4 – Rode lijst: kwetsbaar): een achteruitgaande soort in Zandig 
Vlaanderen die na natuurgericht beheer in het reservaat sterk is uitgebreid. 

- Grote bremraap (KFK 2 – Rode lijst: zeer zeldzaam): is een parasiet op Brem en komt in klein 
aantal voor.  

- Liggende vleugeltjesbloem (KFK 4 – Rode lijst: kwetsbaar) 

- Fraai hertshooi (KFK 4) 

In de omgeving van het reservaat (militair domein en ‘t Wit zand) zijn een aantal soorten verdwenen 
zoals Hengel (laatste waarneming 1992) en Kruipwilg en Geoorde wilg (verdwenen langs Looweideweg). 
Ook Grasklokje (KFK 6 - RL: achteruitgaand) is verdwenen uit de Kasteeldreef (waarneming in ’94 F. 

Jonckheere).  

2.3.4 Mossen en korstmossen 

In februari 2005 werd een inventarisatie van mossen uitgevoerd in het volledige boscomplex van 
Ryckevelde (Martens C., 2006). In totaal werden 54 soorten mossen aangetroffen waarvan de meeste 
soorten typerend voor voedselarme, zure bodems zijn. De lijst met aangetroffen soorten is weergegeven 
in Bijlage 5. 

In het reservaat Schobbejakshoogte komt een zeldzame Cladonia-soort voor, namelijk Rode 
heidelucifer (Cladonia floerkeana) die enkel in het binnenland voorkomt in droge, vochtige zowel als natte 
heide of heischraal grasland. 

2.3.5 Paddestoelen 

Een tabel met de paddenstoelen aangetroffen tijdens vier bezoeken aan het studiegebied (15/09/2006, 

22/10/2006, 29/10/2006, 16/11/2006) is weergegeven in Bijlage 7. In Bijlage 8 is de lijst met mycoflora (alle 

waarnemingen tot 1998) van het reservaat Schobbejakshoogte weergegeven (Zwaenepoel, 2003). 

2.3.5.1 Soortenbespreking 

Uit Bijlage 7 blijkt dat in het studiegebied 141 soorten macrofungi werden aangetroffen. 

Het merendeel betreft momenteel niet bedreigde, zeer tot matig algemene soorten. 

Enkele van de aangetroffen soorten staan op de Rode Lijst van paddenstoelen voor Nederland (Arnolds 

& al., 1999) en Vlaanderen (Walleyn et al., 1996) aangeduid als sterk bedreigd, bedreigd, potentieel 
bedreigd of kwetsbaar. Deze soorten worden weergegeven in Tabel 10. 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam RL Nl (Arnolds & al., 1999) RL Vl (Walleyn & al., 1999) 

Heideknotszwam Clavaria argillacea sterk bedreigd niet vermeld 

Donker hazenoor Otidea bufonia bedreigd momenteel niet bedreigd 

Gewoon varkensoor Otidea onotica sterk bedreigd kwetsbaar 

Vergelende russula Russula puellaris sterk bedreigd momenteel niet bedreigd 

Paarsstelige pastelrussula Russula violeipes potentieel bedreigd momenteel niet bedreigd 

Narcisridderzwam Tricholoma sulphureum bedreigd momenteel niet bedreigd 

Beukenridderzwam Tricholoma ustale bedreigd momenteel niet bedreigd 

Tabel 10:  Rode lijstsoorten in militair domein Ryckevelde 

De Heideknotszwam werd aangetroffen in bestand 1a (hierna aangeduid met “Schobbejakshoogte”). Deze 
soort van droge tot matig droge heideterreinen is volgens Arnolds & al (1999) sterk bedreigd door 
verrijking en verzuring van haar standplaatsen. 

Narcisridderzwam, Beukenridderzwam, Donker 
hazenoor en Gewoon varkensoor werden 
aangetroffen in de bermen van de Lorreinendreef. 
Narcisridderzwam en beide Otidea soorten 
worden krachtens Arnolds et. al (1999) (sterk) 
bedreigd omwille van vermesting en 
strooiselophoping.  

De overige soorten uit Tabel 10 (Vergelende russula 

en Paarsstelige pastelrussula) worden vermeld op de 
Nederlandse Rode Lijst wegens hun vermeende 
achteruitgang. Vergelende russula werd 
aangetoffen in de berm van het noordelijk deel 
van de Drie musketiersdreef. Paarsstelige russula 
werd aangetroffen in de 6de Lansiersdreef ter 
hoogte van bestand 6a en in de Slanke 
Beukendreef ter hoogte van bestand 5a. 

 

Foto 1: Narcisridderzwam, een soort gevoelig voor 
vermesting, verzuring en, strooiselophoping 

Uit de aantallen aangetroffen soorten (zie Bijlage 8) en de verspreiding van de Rode Lijst soorten blijkt 
zeer duidelijk dat de belangrijkste mycologische waarden in het studiegebied zich situeren ter hoogte 
van de Schobbejakshoogte (68 soorten, waarvan 1 Rode lijst soort) en de (beuken)dreven, in het bijzonder 
de Lorreinendreef (53 soorten, waarvan 4 Rode Lijst soorten).  

In vergelijking met de Schobbejakshoogte en de dreven zijn de bosbestanden zelf opmerkelijk arm aan 
paddenstoelen. 

Dit valt te verklaren vanuit de algemeen in Noordwest Europa geobserveerde en gedocumenteerde 
trend waarbij de mycologische waarde van de eigenlijke bosbestanden sterk afneemt terwijl die van 
randmilieus zoals dreven, houtwallen en houtkaden beter stand houdt. Deze trend wordt verklaard 
vanuit de gevoeligheid van de mycoflora voor ophoping van door vermesting aangerijkt strooisel. 
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(Brandrud, 1995; Veerkamp, 2005; Walleyn & al., 1996). Door windwerking wordt dit aangerijkte strooisel 
afgevoerd uit de randmilieus. In de eigenlijke bosbestanden is de invloed van de wind geringer 
waardoor het strooisel hier blijft liggen. 

Dit effect doet zich omwille van de zure zandgronden (en dus trage strooiselafbraak, mor humus type) 
in het bijzonder voor in het studiegebied, temeer daar de bosbestanden hier gedomineerd worden door 
exoten met een moeilijk afbreekbaar strooisel (Zwarte den, Tamme kastanje, Amerikaanse eik, Douglasspar). 

2.3.5.2 Biotopen 

De verdeling van de in het studiegebied aangetroffen paddenstoelen over diverse biotopen wordt 
weergegeven in Figuur 15.  
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Figuur 15: Verdeling van aangetroffen paddenstoelensoorten over diverse biotopen 

Uit deze figuur blijkt dat het merendeel van de in het studiegebied aangetroffen soorten karakteristiek 
is voor houtige vegetaties zoals loofbossen of –struwelen, naaldbossen of dreven en bosranden. Dit is 
niet verwonderlijk gezien de hoge bebossingsgraad van het studiegebied.  

Slechts zo’n 19 procent van de aangetroffen soorten is gebonden aan open vegetaties (heide, graslanden, 

ruigten). 

2.3.5.3 Soorten van loofbossen en struwelen 

De grote helft van de aangetroffen soorten karakteristiek voor loofbossen betreft soorten die 
voorkomen in een breed scala aan loofbossen. Het betreft hier in de regel zeer algemene soorten zoals 
Bundelcollybia, Nevelzwam, Beukenrussula, Breedplaatstreephoed, Gewoon eekhoorntjesbrood, 
Spekzwoerdzwam, Papilmycena, etc.  

Een groot derde van de aangetroffen soorten karakteristiek voor loofbossen is wél kenmerkend voor 
het natuurlijke bostype in het studiegebied: Loofbossen gedomineerd door Zomereik, Beuk en Ruwe 
berk op matig vochtige tot droge, kalk- en voedselarmer zandbodems. Het is op deze soorten (bvb: 

Gewoon varkensoor, Peperboleet, Schotelrussula, Porseleinzwam, Gewolkte russula Gewone heksenboleet) dat 
een mycologisch verantwoord beheer van de eigenlijke bosbestanden zich best richt. 
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Een beperkt aantal soorten zijn karakteristiek voor loofbossen op voedselrijk zand. Het betreft hier 
soorten zoals Witte satijnvezelkop, Groene knolamaniet, Gewone berkenboleet of Violetgroene russula. 

2.3.5.4 Soorten van naaldbossen en gemengde bossen 

De grote helft van de aangetroffen soorten die 
preferentieel voorkomen bij naaldhout zijn 
karakteristiek voor naald- en gemengde bossen op 
matig vochtige tot droge, kalkarme zandgrond. 
Het betreft hier soorten die op deze bodemtypes 
ook vaak bij loofhout worden aangetroffen. De 
meest vermeldenswaardige zijn Gewone 
pelargoniumgordijnzwam, Muizenstaartzwam, 
Knotsvoettrechterzwam en Zilversteelzwavelkop. 

De overige soorten die preferentieel voorkomen 
bij naaldhout zijn (zeer) algemene soorten die 
voorkomen in een breed scala aan naald- en 
gemengde bossen. Het betreft hier echte 
ubiquisten die niet enkel indifferent zijn voor de 
standplaatskarakteristieken, maar ook voor de 
boomsoort. Ze komen zowel voor bij naald- als bij 

 

Foto 2: Zilversteelzwavelkop in bestand 23a 

loofhout; hoewel ze een voorkeur vertonen voor naaldhout. 

Opmerkelijk is dat het aantal soorten die exclusief 
gebonden zijn aan naaldhout zeer beperkt is. De 
aanwezige soorten exclusief gebonden aan naaldhout 
betreffen bovendien steeds saprotrofen op naaldhout 
(Dennenzwavelkop, Bittere kaaszwam, Paarse 

dennenzwam, Dennenbloedzwam, Kleverig 

koraalzwammetje), kegels (Muizenstaartzwam) of 
necrotrofe parasieten (Grote sponszwam, 

Dennenvoetzwam). De zeer algemene, stikstof-
minnende Leverzwam is de enige exclusief aan 
naaldhout gebonden boombegeleidende 
paddenstoelensoort. Terrestrische saprotrofen die 
exclusief gebonden zijn aan naaldhout komen hier 
niet voor. Tegen een omvorming van de 
dennenbestanden naar inheems loofhout is dan ook 
zeer weinig bezwaar vanuit mycologisch oogpunt. 

Foto 3: Muizenstaartzwam 

2.3.5.5 Soorten van dreven en bosranden 

De soorten karakteristiek voor dreven en bosranden zijn veelal soorten die gevoelig zijn voor de 
accumulatie van door depositie aangerijkt strooisel. Ze vinden een refugium in relatief strooiselarmere 
overgangsmilieu zoals dreven en bosranden. 
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In deze groep vinden we dan ook heel wat minder algemene soorten zoals Paarsstelige pastelrussula, 
Narcisridderzwam, Bonte berkenboleet, Beukenridderzwam, Donker hazenoor en Amandelvezelkop. 

Om deze kritische soorten te behouden is het behoud en een gericht beheer (maaibeheer, verjonging, 

vermijden van verstoring) van de dreven vereist. 

2.3.5.6 Soorten van heiden en (heischrale) graslanden  

De Schobbejakshoogte is één van de weinige Vlaamse relicten van de Atlantische heide. Ondanks het 
feit dat dit heiderelict een deel uitmaakt van het studiegebied is het aantal paddenstoelensoorten 
karakteristiek voor heideterreinen beperkt. Enkel de Heideknotszwam is exclusief gebonden aan 
heidevegetaties. Soorten zoals Pijpenstrootjesmoederkoren, Melksteelmycena of Kleine 
bloedsteelmycena komen preferentieel voor op de heide, maar worden ook zeer vaak in bossen 
aangetroffen.  

In de Schobbejakshoogte komen wel enkele graslandsoorten voor. Het betreft hier Bruine satijnzwam, 
Barnsteenmosklokje, Paarsharttrechtertje, Ruitjesbovist, Gazonvlekplaat, Puntig kaalkopje en 
Bruinsnedemycena. 

Paardenmestvlekplaat –een minder algemene vlekplaat soort karakteristiek voor paardenmest- werd 
aangetroffen in de berm van de Lorreinendreef, die vaak dienst doet als ruiterpad. 

2.3.5.7 Soorten van ruigten 

Een 14-tal van de aangetroffen soorten is karakteristiek voor ruigten. De terrestrische saprotrofen 
karakteristiek voor ruigten (bvb.: Straatchampignon, Langsteelfranjehoed, Geelsnedemycena, Paarse 

schijnridderzwam, Valse kopergroenzwam, Zwartwitte veldridderzwam, Geschubde inktzwam) komen 
nagenoeg allemaal voor in de ruigere delen van de berm van de Lorreinendreef. De houtbewonende 
saprotrofen karakteristiek voor ruige biotopen (bvb: Grijze buisjeszwam, Paarse korstzwam, Gewoon 

elfenbankje) komen wijd verspreid voor in het studiegebied.  

2.3.5.8 Enkele richtlijnen voor een mycologisch verantwoord beheer 

Hieronder worden enkele richtlijnen vermeld voor een mycologisch verantwoord beheer. Deze 
richtlijnen zijn verder uitgewerkt in de hoofdstukken Beheersdoelstellingen en Beheermaatregelen. 
Behoud van dreven 
Bij de verjonging van de dreven dient continuïteit gewaarborgd. Dit kan door open gaten in de dreven 
individueel in te planten of in de dreven blokken van enkele bomen tegelijk te verjongen. Door deze 
geleidelijke werkwijze kunnen de mycelia van boombegeleidende paddenstoelen van de oude naar de 
jongere bomen overgaan.  

Paddenstoelvriendelijk dreefbeheer 
Eénmaal per jaar (tweede helft september) maaien (+ afvoeren maaisel) van de grazige bermen langs de 
Lorreinendreef. 

Vermijden van verstoring in Lorreinendreef 
Verkeersluw maken (uitgezonderd dienstverkeer) van Lorreinendreef, of ten minste het parkeren in de 
bermen van de betondreef verhinderen (bvb. met paaltjes). Indien om recreatieve redenen absoluut 
geparkeerd dient te worden in de bermen kan dit desnoods in het bermgedeelte tegenover bestand 3a. 
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Momenteel wordt ook geparkeerd tegenover de bestanden 7a, 7b, 7y en 8a. Dit dient absoluut 
vermeden. 

Ontwikkelen van randzones 
Hiervoor kan geopteerd worden op de grens tussen bestand 7b en de graslanden 7y en 16y. Een 
andzone (zoom-mantel) zou tevens kunnen aangelegd worden langs de westelijke grens van het 
studiegebied. Ook langs de zuidrand van het studiegebied (bestanden 14a, 15a, 20a, 21a, 23a, 24a) kan de 
bruuske overgang tussen bos en wei-/akkerland verzacht worden door de ontwikkeling van een 
randzone (zoom-mantel). Dit zou de mycologische waarde van het studiegebied alvast ten goede 
komen. 

Omvormingsbeheer 
Omvormen van naaldhoutbestanden en bestanden gedomineerd door exoten naar inheems loofhout. 
Hier en daar kan een exoot (bvb.: enkele Douglassparren met Grote sponszwam in bestanden 7a en 7b) blijven 
staan. 

Verder streven naar wastine aspect (heide en grasland met ijle struik- en boomlaag) in de 
Schobbejakshoogte. Noch volledige omvorming naar boomloze heide/grasland noch verbossing is hier 
gewenst. 

Omvormen van het door Amerikaanse eiken gedomineerde bestand 2a met als streefdoel een 
gelijkaardig situatie zoals de Schobbejakshoogte (heischraal grasland met ijle boomlaag) is wenselijk. 

2.3.6 Open plekken  

In het militair domein komen naast het reservaat Schobbejakshoogte nog 3 kleinere open plekken voor: 

o Reservaat Schobbejakshoogte (4,37 ha) 

Een overblijfsel van een grotendeels verdwenen heide- en stuifzandgebied. Sinds 1991 wordt het 
gebied als natuurreservaat beheerd waardoor de heide en heischrale vegetaties deels hersteld kon 
worden en er zich zeldzame soorten hebben kunnen vestigen of uitbreiden (zie 2.1.2). De hoge 
biologische waarde van het reservaat wordt onder meer geïllustreerd door de aanwezigheid van 
meer dan 27 Rode lijstsoorten! Voor verdere informatie wordt verwezen naar het dossier over het 
natuurreservaat door de conservator Arnout Zwaenepoel opgesteld in 2003.  

o Grasland 6y (0,25 ha) 

Dit graslandje is vrij sterk verstoord door een onaangepast maaibeheer en door recente kappingen 
van Am vogelkers op de rand. Een plantenlijst (juli 2006) is 
opgenomen in Bijlage 6 .  

Ondanks de verstoring en verruiging heeft het grasland 
potentie om te ontwikkelen tot een heischraal grasland. Zo zijn 
er nog heel wat soorten van dergelijk grasland aanwezig: 
Mannetjesereprijs, Klein vogelpootje, Gewoon biggenkruid, 
Kleine leeuwenklauw (verstoorde bodems), Schapenzuring,  … 

Ook komen er nog enkele zeldzamere soorten voor als 
Lathyruswikke (KFK 3) en Tandjesgras (KFK 5, RL: achteruitgaand).  
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o Grasland 7y  en 16y (airstrip) (1,22 ha) 

Dit langwerpig grasland (300 m lang) wordt recreatief beperkt 
gebruikt (door jeugdverenigingen en Stichting Vlaamse schoolsport) 
en is momenteel een  minder goed ontwikkeld heischraal 
grasland (zie plantenlijst in Bijlage 6) met weliswaar belangrijke 
potenties. Grassen zijn dominerend maar komen ook hier in de 
schralere delen typerende soorten voor heischraal grasland 
voor zoals Mannetjesereprijs, Klein vogelpootje, Schapenzuring, Zandhoornbloem, Zandstruisgras, 
… en enkele minder algemene soorten als Muizenoor (RL: achteruitgaand), Liggend walstro (KFK 5), 
Kruipganzerik (KFK 5) en Eekhoorngras (RL: kwetsbaar).   

o Grasland 13y (0,13 ha) 

Dit klein grasland wordt gedomineerd door Zandstruisgras en herbergt slechts enkele soorten van 
schrale bodems (zie plantenlijst in Bijlage 6) als Schapenzuring, Reukgras, ….  

2.3.7 Bosdifferentiërende elementen 

In op de rand van het militair domein Ryckevelde komen een aantal bosdifferentiërende elementen (zie 

Kaart 2.6) voor: 

o Bosranden 

- Oude spoorweg: de noordgrens van het studiegebied sluit aan bij het oude spoorweg tussen 
Brugge en Eeklo. De oude spoorweg is een belangrijke recreatieve as en is afgezoomd door een 
gevarieerde houtkant met Zomereik, Hazelaar, Eénstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes, …  

-  Talud westrand: op deze rand is er potentieel een waardevolle overgang naar het valleigebied 
van de Meersbeek. Momenteel wordt deze rand gedomineerd door Am. vogelkers, naast wat 
opslag van Zomereik, Ratelpopulier, Wilde lijsterbes, …, maar kan er mits een gericht beheer 
zich hier een waardevolle meer open vegetatie ontwikkelen. Een aangepast beheer van deze 
strook (4 à 5 m breed) gebeurt best samen met de houtkant en bomenrijen aan overzijde van de 
Loweideweg. Beide bermen langs de Loweideweg vallen sowieso buiten het studiegebied en 
vallen onder beheer van de Stad Brugge. Ter hoogte van bestand 14a komen er in deze zone 
spaartelgen van Zomereik voor, wat een relict is van het vroeger bosbeheer.  

-  Westrand bestand 24a: de bosrand langs dit bestand is gevarieerd met Ruwe berk, Zomereik, 
Wilde lijsterbes, … en sluit verder aan bij de houtkant die langs de Looweideweg aanwezig is.  

o Dreven 

Het domein wordt gekenmerkt door een intens netwerk (ongeveer 4,5 km) van grotendeels 
onverharde dreven en onverharde paden. Dit netwerk is ontstaan bij de bebossing van het gebied 
rond 1870. In het domein zijn volgende paden en dreven (onderlijnd): 

West-oost gericht: 

 Lorreinendreef (lengte 720 m – breedte 11 m): langste dreef binnen het studiegebied. Tot aan 
ingang naar militaire gebouwen is er een betonbaan (3 m breed) aanwezig, verder tot aan 
kruispunt met Weg naar Sint-Kruis half-verhard met kiezel. Kent een beperkt gebruik als 
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wandel- en fietspad. Aan beide zijden een rij Beuken (± 50 j. - plantafstand 6 m) en enkele jongere 
Zomereiken. Rij Beuken over grote delen (vooral noordzijde) onderbroken. Nagenoeg geen 
kruidlaag aanwezig.  

 Helistripdreef (lengte 80 m): is enkel onverhard pad tussen Lange Janweg en Dikke Berthaweg. 

 Kampeerdersdreef (lengte 210 m): is enkel onverhard pad tussen Drie musketiersweg en Dikke 
Berthadreef.  

 6° Lansiersdreef (lengte 670 m – breedte 8 m): langste onverharde dreef in het militair domein 
met aan beide zijden een Beukenrij (± 40 tot 60 j. – plantafstand 6 tot 8 m) die weinig onderbroken 
is. Kruidlaag is maar beperkt aanwezig met toch enkele hei(schrale) soorten als Struikheide, 
Kleine klaver, Gewone rolklaver, … ter hoogte van de militaire gebouwen. Langs bestand 10a 
staan de Sitkasparren te dicht bij de dreefbomen.  

 4de Liniedreef (lengte 450 m): is een onverhard pad (breedte 5 m) zonder dreefbomen op de 
zuidrand van het studiegebied.  

 Kasteeldreef (lengte 170 m – breedte 14 m): brede onverharde dreef met aan beide zijden een vrij 
volledige dubbele rij Beuken (60 à 80 j. – plantafstand 8 m) en enkele Zomereiken. In noordrand 
beperkt struiken (Am. vogelkers, Wilde lijsterbes) aanwezig. Vooral op zuidrand wat heischrale 
vegetatie met Pilzegge, Fijn schapegras, … Centraal pad (breedte 5 m) grazig en deels 
dichtgeslenkt met (storings)soorten als Veenwortel, Pitrus, Biezeknoppen, … Er is nefaste 
invloed vanuit de aangrenzende akker. 

Noord-zuid gericht: 

 Slanke Beukendreef (lengte 370 m – breedte 8 m): onverharde dreef met aan beide zijden Beuken 
(50 à 60 j., met op zuidelijke uiteinde vrij zware Beuken van > 80 j. – plantafstand 6 m). Langs 
deze dreef ontbreekt nagenoeg alle vegetatie en de rij dreefbomen is regelmatig onderbroken 
(o.a. ter hoogte van bestand 6a). 

 Vijverweg (lengte 365 m): onverhard pad (breedte 3 m) tussen Loreinendreef en 4de Liniedreef.  

 Dikke Berthaweg (lengte 430 m – breedte 8 m): dreef met aan beide zijden vrij volledige rij 
Beuken (± 50 j., aangevuld met jongere bomen). Vegetatie ontbreekt er nagenoeg. 

 Lange Janweg (lengte 245 m): geasfalteerd pad (breedte 3 m) dat loopt naar ingang militaire 
gebouwen. 

 Drie Musketiersweg (lengte 510 m – breedte 8 m): onverharde dreef met aan beide zijden vrij 
volledige rij Beuken (± 40 tot 70 j. – plantafstand 7 m). Ter hoogte van militaire gebouwen 
heischrale vegetatie met onder meer Vroege haver, Klein vogelpootje, Zandhoornbloem, … 

Grenzend aan het studiegebied vormt de Weg naar Sint-Kruis nog een belangrijke dreef met aan 
beide zijden een dubbele rij Beuken.  

Onder hoofdstuk 4 zijn de maatregelen opgesomd om de verschillende dreven in het militair 
domein te behouden en op te waarderen.  
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o Solitaire en monumentale bomen 

 Dikke Bertha: een relict van deze monumentale Beuk is aanwezig op de rand van de airstrip. 
Deze zware Beuk (omtrek ± 4,5 m) kraakte (tijdens storm, na 
blikseminslag?) enkele jaren terug op ongeveer 6 m hoogte af en 
vormt een aantrekkingspunt in het domein.  

 Lange Jan: een Beuk met stamomtrek van ongeveer 3 m die staat aan 
het begin van de Lange Janweg (zie foto). 

 Drie Musketiers: zijn momenteel verdwenen maar staan nog vermeld 
op vroegere kaarten (tot 1998) en bestonden uit drie Beuken.  

o Autochtone bomen en struiken 

In het militair domein komen nagenoeg geen interessante autochtone genenbronnen van bomen en 
struiken voor. Soorten die in de bosbestanden vrij algemeen voorkomen als Wilde lijsterbes, 
Gewone vlier, Ruwe berk, … zijn te beschouwen als (hoogst)waarschijnlijk autochtoon (‘a’ en ‘b’ 

categorie)1 gezien deze soorten weinig of niet aangeplant worden in de omgeving.  

Interessant met betrekking tot autochtoon genenmateriaal zijn de relicten van hakhoutstoven en 
spaartelgen van Zomereik in een 20 m brede zone op de westrand van bestand 14a. Hoewel de 
omvang moeilijk te bepalen is, zijn de hakhoutstoven mogelijks tot 5 m omtrek waardoor een ‘b’-
categorie aan deze Zomereiken kan toegekend worden.  

Als waardevol oud cultuurhistorisch element is het voorkomen van een Mispel op de rand van 
bestand 24a.  

Ook een 60 m lange oude uitgegroeide haag van Haagbeuk op 
de noord- en westrand van bestand 19a (waar vroeger een oude 

boerderij stond) is als cultuurhistorisch relict waardevol (zie 
foto). Net in de buurt bij deze oude haag staat een zware 
Haagbeuk met een omtrek van 1,9 m. 

Een sterk gedegradeerde haag met Haagbeuk bevindt zich op 
de oostrand van bestand 8a en verder langs de noordrand van het stukje weiland aan de 
concièrgewoning. Het autochtoon karakter van de Haagbeuken in deze twee hagen is sterk 
twijfelachtig.   

 

 

 

 

 

                                                           

1 ‘a’-categorie = zeker autochtoon 

   ‘b’-categorie = waarschijnlijk autochtoon 
   ‘c’-categorie = mogelijks autochtoon 
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2.3.8 Fauna 

De gegevens met betrekking tot fauna zijn voor het reservaat de Schobbejakshoogte grotendeels 
gebaseerd op de uitgebreide inventarisatiegegevens (Zwaenepoel, 2003). In de rest van het militair 
domein zijn het vooral eigen waarnemingen (voorjaar-zomer 2006). 

2.3.8.1 Avifauna 

Broedvogels 

In 2006 werden de minder algemene broedvogels (zie lijst Vlaamse Broedvogelatlas p.20) met de 
uitgebreide territoriumkartering (Hustings et al., 1989) geïnventariseerd (eigen waarnemingen).  

Dit resulteerde in een beperkt aantal soorten en broedterritoria.  

o Roofvogels: Sperwer komt met zekerheid broeden in het militair domein. Buizerd werd er 
regelmatig waargenomen en komt tot broeden in het groter complex van Ryckeveldebos. 

o Zwarte specht: komt waarschijnlijk tot broeden in oudere Beuk op de rand van bestand 13b. De 
Groene specht is werd regelmatig waargenomen rond bestand 23a en komt hoogstwaarschijnlijk 
daar in de omgeving tot broeden.  

o Boomklever: deze echte bosvogel is sterk gebonden aan oudere loofbossen met oude Beuken of 
Eiken. Komt niet in het domein zelf tot broeden maar op de oostrand werd een broedterritorium 
vastgesteld.  

Per ‘ecologische’ groep komen volgende broedvogels in het domein (incl. Schobbejakshoogte) voor: 

o Soorten van naaldhout: Goudhaantje, Zwarte mees; 

o Soorten van loofhout met binding aan oude, holle bomen: Grote bonte specht, Zwarte specht, Groene 
specht. 

o Soorten van loofhout zonder specifieke binding aan oud bos: Zwartkop, Roodborst, Boomkruiper, Gaai, 
Merel, Zanglijster, Vink, Houtduif, Koolmees, Pimpelmees, … 

o Soorten van struwelen: Winterkoning, Fitis (Schobbejakshoogte), Tjiftjaf, Heggemus.  

Volgende Rode lijstsoorten zijn als broedvogel uit het studiegebied verdwenen: Boompieper (RL: 

Bedreigd) en Geelgors (RL: Bedreigd) kwamen tot eind de jaren ’70 tot broeden in de Schobbejakshoogte. 
Gekraagde roodstaart (RL: Kwetsbaar) was in 1996 nog broedvogel en Nachtegaal (RL: Kwetsbaar) tot 
1994 (Zwaenepoel, 2003). 

Nestkasten 

Door de vogelvereniging “De Goudvink Oedelem” zijn ter een 40-tal in het domein opgehangen. Van 
de controle van deze nestkasten sinds 1996 wordt er op onregelmatige basis een verslag opgesteld. Het 
zijn vooral Kool- en Pimpelmezen die in de nestkasten tot broeden komen, veelal één enkele Zwarte 
mees en enkele Spreeuwen. In het verslag van 2003 staan een aantal onduidelijkheden vermeld zoals 
broedgevallen van Roodstaart (= Gekraagde roodstaart??) en Torenvalk (4 broedsels??). Een betere 
rapportering van de resultaten is hier wenselijk.  
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Niet-broedvogels 

Het domein heeft een beperkt belang voor overwinterende en doortrekkende soorten als Houtsnip, 
mezen, lijsters, … Opmerkelijk is de grote slaapplaats van Kleine zilverreigers in bestand 23a waar tot 
29 ex. zijn geteld en hiermee één van de grootste slaapplaatsen voor Kleine zilverreiger in Vlaanderen 
is.  

In bestand 4a is er een roestplaats van een 20-tal Ransuilen. 

2.3.8.2 Zoogdieren 

Vleermuizen 

In de zomer van 2006 werden tijdens 2 avonden (4 juli en 25 juli ’06) vleermuizen geïnventariseerd 
(Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt vzw). Dit resulteerde in een beperkt aantal waarnemingen (zie Figuren 

16 en 17): 

- Dwergvleermuis: werd in klein aantal (< 10 ex.) langs de randen en de dreven in het domein 
waargenomen.  

- Myotis spec.: slechts enkele waarnemingen van een foeragerende myotis, hoogstwaarschijnlijk 
een baardvleermuis.  

Op 21 augustus ’06 werd door middel van een speciale boomcamera naar eventuele kraamkolonies in 
de bomen gezocht. Het aantal holten bleek in de meeste percelen opmerkelijk laag. Dit kan een 
verklaring vormen voor het lage aantal waarnemingen van jagende boombewonende vleermuizen in 
het gebied. In totaal werden een 15-tal boomholten onderzocht, echter zonder resultaat: in geen van de 
onderzochte boomholten werden vleermuizen (of sporen) aangetroffen.  

In de Schobbejakshoogte werden in het verleden regelmatig waarnemingen van Laatvlieger gedaan 
(JNM). 

 

 
Figuur 16: vleermuizenwaarnemingen militair domein op 4 juli ’06 (rood= Dwergvleermuis, groen=myotis sp.) 
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Figuur 17: vleermuizenwaarnemingen militair domein op 25 juli ’06 (rood= Dwergvleermuis, groen=myotis sp.) 

Overige zoogdieren 

o Marter sp.: tijdens het onderzoek van naar holle bomen (21 aug ’06) werd op de oostrand van 
bestand 13a een Amerikaanse eik aangetroffen met heel wat krabsporen van een marter erop, 
hoogstwaarschijnlijk (de zeldzame) Boommarter (waarneming Bob Vandendriesche en Ann D’Heedene).  

o Ree: wordt onregelmatig waargenomen in de directe omgeving van het studiegebied (o.a. in 

domeinbos Ryckelvelde). 

o Rode eekhoorn: is een soort die zich vooral thuis voelt in naaldbossen en komt dan ook vrij 
algemeen voor in het militair domein. Voor deze soort is geen specifiek beheer vereist. 

o Roofdieren: er zijn weinig recente gegevens voorhanden maar Vos, Wezel en Hermelijn werden in 
en rond het reservaat Schobbejakshoogte waargenomen (JNM, 1993 en Dewulf R, 1996).  

o Konijn: komt in klein aantal voor. Door terugkerende opstoten van de ziektes myxomatose en VHS 
kunnen er zich geen grotere populaties handhaven. 

o Muizen: naaldbossen met weinig ondergroei hebben een lage dichtheid aan muizen, ook het aantal 
soorten is beperkt, met veelal Bosmuis als belangrijkste soort. Het verhogen van de structuur, 
aanwezigheid dood hout, … in bossen is ook gunstig voor heel wat zoogdieren. Tijdens een 
zoogdierenonderzoek door de JNM in 1993 werden in en rond het reservaat volgende soorten 
aangetroffen: Bosmuis, Dwergmuis, Rosse woelmuis, Veldmuis, Bosspitsmuis, Dwergspitsmuis en 
de Rode lijstsoort Veldspitsmuis.  

2.3.8.3 Amfibieën 

Gewone pad, Bruine kikker, Alpenwatersalamander en Kleine watersalamander zijn in de jaren ’90 
waargenomen in de Schobbejakshoogte (Zwaenepoel, 2003). In 2006 werd Bruine kikker waargenomen in 
bestand 24a.  

De poel in het reservaat is geen voortplantingsplaats voor amfibieën. 
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2.3.8.4 Reptielen 

Van de Levendbarende hagedis (Rode lijst: zeldzaam) komt een kleinere populatie (telling in 2006: ongeveer 13 

ex.) voor in het reservaat Schobbejakshoogte.  

De laatste geregistreerde waarneming van Hazelworm (Rode lijst: zeldzaam) was in juli 1997 met 4 
volwassen ex. (L. Vandenbroucke). 

Beide soorten hebben een voorkeur voor structuurrijke open plekken zoals deze aanwezig zijn in de 
Schobbejakshoogte.  

2.3.8.5 Ongewervelden 

In het reservaat Schobbejakshoogte zijn verschillende intensieve inventarisaties naar invertebraten 
uitgevoerd (JNM 1993, Tim Adriaens 1996-2002, Zwaenepoel 1994-2003, …). Hierbij werden heel wat 
zeldzame en Rode lijstsoorten aangetroffen. Eén van de opmerkelijkste soorten in het reservaat is de 
aanwezigheid van Schavertje, een sprinkhanensoort die verder in Vlaanderen nog enkel voorkomt in 
de duinen van de Westhoek en één locatie in de Kempen. Hieronder is een overzicht en bespreking van 
de aangetroffen invertebraten in de Schobbejakshoogte weergegeven.  

In 2006 werd in beperkte mate invertebraten geïnventariseerd buiten het reservaat: 

Dagvlinders: in de open plekken  en langs de bosranden werden enkel volgende algemene soorten 
waargenomen: Atalanta, Bont zandoogje, Klein koolwitje, Oranje zandoogje.  

Sprinkhanen: in het grasland 7y (airstrip) werd enkel Ratelaar en Struiksprinkhaan op de westrand 
aangetroffen. In het kleiner grasland 6y werden meer soorten aangetroffen: Ratelaar, Krasser, Zuidelijk 
spitskopje, Bruine sprinkhaan en het minder algemeen Gewoon doorntje.  

Libellen: in de graslanden 7y en 6y werden waargenomen: Bruinrode heidelibel, Blauwe glazenmaker en 
Paardenbijter.  

Invertebraten in het reservaat Schobbejakshoogte (naar Adrians en Zwaenepoel, 2003) 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste groepen invertebraten die in het reservaat zijn 
aangetroffen. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het dossier over het reservaat 
(Zwaenepoel, 2003). 

Nachtvlinders 

In de Schobbejakshoogte te Sint-Kruis werden tot nog toe ruim 150 soorten nachtvlinders gedetermineerd. Daarvan 
bleek het overgrote gedeelte aangewezen op loofbomen als waardplant, ofwel zijn de rupsen polyfaag ofwel zijn ze 
aangewezen op waardplanten die niet in het reservaat voorkomen. Slechts een beperkt aantal was gebonden aan 
het heide- of heischrale biotoop. Lithacodia pygarga voedt zich voor zover bekend alleen met Pijpenstro. De rups van 
Lycophotia porphyrea is van Struikheide afhankelijk. Chesias legatella voedt zich met Brem. Een aantal andere soorten 
is iets minder kieskeurig en hun rupsen eten naast diverse nietheidesoorten ook typische heidesoorten. Cosmorhoe 
ocellata, Xanthorhoe spadicearia en Idaea aversata eten walstro en dus vermoedelijk ook wel Liggend walstro. Ectropis 
bistorta en Amathes baja eten ook Brem. Gymnoscelis rufi fasciata eet ook Brem en Struikhei. De rups van Timandra 
griseata eet zuring en dus vermoedelijk ook wel Schapenzuring. Noctua comes eet ook Struikhei. 

Wespen 

Smicromyrme rufi pes, één van de twee soorten mierwespen die in de Oost-Vlaamse landduinrelicten werden 
aangetroffen en is ook bekend van de het dekzandduin de Schobbejakshoogte te Sint-Kruis. 
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Bijen 

De Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) is een eerder zeldzame soort van open zandgronden. Ze nestelt graag in 
groepen en maakt gangen tot 60 cm diep. Voor het inzamelen van nectar en pollen is de soort gebonden aan gele 
composieten (Havikskruiden). Deze soort komt ook voor op het dekzandduin de Schobbejakshoogte te Sint-Kruis 
(mondelinge mededeling Johan Mahieu). Ook de Kattenstaartbij is een eerder zeldzame soort, die voorkomt in 
landduinen van dagzomende dekzanden (Schobbejakshoogte, Heidebos Moerbeke, Stropersbos Stekene,…).  

Sprinkhanen 

In het dekzandlandduin de Schobbejakshoogte te Sint-Kruis (Brugge) wordt het zeer zeldzame Schavertje 
(Stenobothrus stigmaticus) aangetroffen in een vegetatie-mix van Dwerghaververbond en droog heischraal grasland. 
Buiten dit reservaat komt deze soort in Vlaanderen enkel nog op twee plaatsen voor. Ook de Snortikker 
(Chorthippus mollis), een typische soort voor (hei)schraal grasland komt hier voor, evenals het Knopsprietje 
(Myrmeleotettix maculatus), dat nog iets meer landduinvegetaties prefereert. Doordat beide vegetaties hier in 
mozaiekpatronen voorkomen kan de voorkeur lokaal moeilijk vastgesteld worden. Verder komen in de 
Schobbejakshoogte nog een zestal algemenere soorten voor. Veldkrekel (Gryllus campestris) is er uitgestorven, 
waarvoor zandwinning en betreding de meest aanwijsbare oorzaken zijn.  

Spinnen 

Op de landduintjes van de Schobbejakshoogte werden volgende minder algemene spinnen gevangen door Maelfait 
(1993): Agroeca proxima, Atypus affi nis, Cercidia prominens, Cheiracanthium virescens, Crustulina guttata, Dismodicus 
bifrons, Haplodrassus signifer, Pardosa lugubris, Pirata latitans, Stemonyphantes lineatus, Trachyzelotes pedestris, 
Walckenaeria antica, Xerolycosa miniata en Zelotes electus. 

Vliegen 

In de Schobbejakshoogte te Sint-Kruis worden in het stuifzand van de dekzand-landduintjes verschillende soorten 
karakteristieke roofvliegen aangetroffen, waaronder Philonicus albiceps, Machimus cingulatus en Dysmachus trigonis 
(Decleer, niet gepubliceerd). 

Kevers 

In de Schobbejakshoogte te Sint-Kruis werd een merkwaardige samenhang tussen verschillende diersoorten pas 
recent ontdekt. Sinds de schapen nog slechts in de winter ontwormd worden in een afgezonderd weitje, komen er 
geen antitelminthica meer in het reservaat. Sindsdien zijn de aantallen mestkevers in het reservaat gigantisch 
toegenomen en wordt de schapenmest veel sneller verwijderd, waarbij de driehoornmestkever (Typhaeus typhoeus) 
een zeer opvallende rol speelt.  

Loopkevers 

In de Schobbejakshoogte werden 59 soorten gedetermineerd waarvan vier rode lijst-soorten. Acupalpes brumnipes 
wordt bedreigd door het verdwijnen van droge schrale graslanden. Amara tibialis en Bembidion lunatum zijn 
zeldzame soorten. De Groene zandloopkever (Cicindela campestris) is een het reservaat een goede graadmeter voor 
het behoud van voldoende open pioniersplaatsen (stuifzand) in het heischraal grasland. Sedert het schapenbeheer 
wordt enerzijds een systematische toename van heischraal grasland ten koste van stuivend zand vastgesteld. 
Anderzijds zorgen mestkevers voor permanente microhabitats van open zand in dat heischraal grasland. Het valt 
af te wachten of dat voldoende zal blijken voor de typische ongewervelden van open zandige terreinen. 

Vlinders 

Niet aan een heischrale soort als waardplant gebonden maar aan Zomereik, maar dan wel vaak op heischrale 
terreinen, zijn Eikepage en Bruine eikepage. Vooral jonge eikenopslag van 1-5 m hoog lijkt hun voorkeur weg te 
dragen. Op de Schobbejakshoogte te Sint-Kruis bijvoorbeeld zijn beide soorten met een stevige populatie aanwezig. 
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Mieren 

In de heide en heischrale perceeltjes van Schobbejakshoogte te Sint-Kruis, Beisbroek te Sint- Andries, Tillegem te 
Sint-Michiels en het Rode dophei-reservaatje te Sint-Andries werden in droog heischraal grasland heel wat 
verschillende mierensoorten gedetermineerd. De Zandsteekmier (Myrmica sabuleti), de Ruwknoopmier (Myrmica 
scabrinodis), de niet zo algemene Kokermier (Myrmica schenckii), de Grauwzwarte mier (Formica fusca) en de Bruine 
dienaarmier (Formica cunicularia) blijken typische bewoners van deze terreinen. Myrmica ruginodis is een algemene 
soort, maar in heidestreken bereikt ze haar hoogste nestdichtheid in vegetaties met een constant hoge 
grondwaterstand. In de Schobbejakshoogte is Formica polyctena de meest opvallende soort, omdat een bepaalde 
kolonie meerdere koepelvormige nesten dicht bijeen maakt. Deze lokken trouwens zeer veel groene specht. 

Overige Invertebraten 

In de Schobbejakshoogte werden in met het Dwerghaver-verbond begroeide landduintjes ondermeer de 
zeldzamere soorten Amara tibialis, Calathrus cinctus en Cicindela campestris aangetroffen (Desender 1993).  

De met het Dwerghaververbond begroeide landduintjes van de Schobbejakshoogte te Sint-Kruis zijn rijk aan 
graafwespen (Sphecidae, Crabro peltarius), mierwespen (Mutilidae, Smicromyrme rufi pes), zandbijen (Andrena spp.) en 
mierensoorten (Myrmica sabuleti, Myrmica schenckii, Myrmica scabrinodis, Myrmica ruginodis, Formica fusca, Formica 
cunicularia, Formica polyctena, Lasius niger). 

In het dekzandduin de Schobbejakshoogte te Sint-Kruis wordt Andrena armata waargenomen (mondelinge 

mededeling Tim Adriaens). 

2.4 Opbrengsten en diensten 

2.4.1 Houtopbrengst 

Tot op heden werd er in beperkte mate gedund in het militair domein zodat de opbrengst van 
houtverkoop beperkt is.  

Volgende gegevens zijn ter beschikking van de openbare verkoop van kappingen voor de dienstjaren 
2003 en 2005. 

 2003 (m³) 2005 (m³) 

Am. eik 11 182 
Am. vogelkers 4 1 
Tamme kastanje 242 48 
Zomereik <1 16 
Beuk - 2 

Grove den - 16 
Douglasspar 99 3 
Sitkaspar <1 - 
Corsicaanse den 223 - 
Lork - 77 

Totaal 580 329 
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2.4.2 Jacht 

Het jachtrecht is niet verpacht en er wordt niet gejaagd in het studiegebied. 

2.5 Recreatie 
In het militair domein is onder bepaalde gedragsregels beperkt recreatief gebruik toegestaan (zie verder 

Toegankelijkheid).  

Samengevat ligt de recreatieve waarde van het militair domein in: 

o Gebruik van paden en dreven door wandelaars en joggers; 

o Gebruik van Lorreinendreef als fietspad met verdere aansluiting naar Weg Naar Sint-Kruis; 

o Gebruik van de airstrip (bestand 7y) als ligweide; 

o Geleide wandelingen in reservaat Schobbejakshoogte: op regelmatige tijdstippen worden er geleide 
natuurwandelingen in het reservaat georganiseerd; 

o Zomerkampen op de airstrip (bestand 7y): tijdens de zomermaanden wordt i.k.v. zomerkampen 
kortstondig gekampeerd in deze zone; 

 

2.6 Knelpunten 
Samengevat kunnen volgende knelpunten voor het militair domein Ryckevelde weergegeven worden: 

 Monotone bestanden (gelijksoortig, gelijkjarig, gelijkvormig); 

 In heel wat bestanden is er dominantie van dennen met weinig bijmenging van inheems loofhout; 
in de meeste bestanden is het aandeel aan exoten meer dan 90%; 

 Dominantie van Amerikaanse vogelkers in de struiklaag; 

 Weinig oude en dode bomen 

 Strakke overgang van bos naar akker of weiland op de zuidgrens van het studiegebied. Om dit 
knelpunt op te lossen is het wenselijk om geleidelijke en gevarieerde gebiedsovergangen in de rand 
van het bos evenals kleinschalige bosuitbreidingen in de zuidrand uit te bouwen. Ook is het 
wenselijk dat de graslanden en de akker op de zuidrand van het studiegebied een meer 
natuurgericht beheer krijgen. 

 Parkeren en sluipverkeer langs Lorreinendreef;  

 Verdwijnende relicten van heide en heischrale vegetatie in de open plekken. 
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3  Beheersdoelstellingen 
3.1 Beheersdoelstellingen m.b.t. de economische functie 
Een groot deel van het bosgebied Ryckevelde werd in het verleden quasi uitsluitend aangeplant en 
beheerd met het oog op de economische functie. De aanplant van naaldhout (Douglas en Corsicaanse 

den) vormde één van de weinige mogelijkheden om de arme, droge zandgronden nog enigszins 
economisch (naast beperkte zandwinning in het gebied) te valideren. Met het in gebruik nemen van het 
militair domein vanaf de jaren ’60 werd de economische functie van houtproductie en -verkoop 
ondergeschikt.  

Het beheer in het militair domein beoogt niet specifiek materiële opbrengsten en is er daarom geen 
specifieke aandacht voor een verhoging van de houtproductie afgestemd. Dit betekent niet dat geen 
werkzaamheden met een commercieel karakter kunnen worden uitgevoerd. Zo mogelijk zal bij grotere 
kappingen in het kader van het geplande bosbeheer een economische meerwaarde worden nagestreefd 
en zal verspreid over verschillende perioden tot verkoping van dunnings- en hakhoutproducten 
worden overgegaan. De opbrengst die bij deze maatregelen ter beschikking komt, kan bijdragen tot de 
economische haalbaarheid van de maatregelen om de beheersdoelstellingen met betrekking tot de 
ecologische en recreatieve functie verder te realiseren.  

Kapkwantum 
In verschillende bosbestanden zijn er in het verleden geen of beperkte dunningen doorgevoerd waardoor het 
kapkwantum (= volume gekapt hout) heel wat kleiner is dan de aanwas.   

De oppervlakte bos binnen het bos bedraagt 29 ha. Als met een gemiddelde aanwas van 7 m³/ha/jaar gerekend 
wordt, betekent dit een jaarlijkse aanwas in het domein van 203 m³/jaar of kan er de komende planperiode van 20 
jaar 4.060 m³ hout gekapt worden. Gezien er in veel bestanden intens zal gedund worden, zal het kapkwantum 
tijdens de planperiode waarschijnlijk hoger liggen dan de aanwas.  

3.2 Beheersdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie   
Het bos moet gezien worden in het geheel van bosgebieden rond de stad Brugge. Het militair domein 
maakt onderdeel uit van een meer dan 100 ha groot boscomplex, maar nog belangrijker: het herbergt 
één van de laatste oude stuifzandgebieden in de regio, namelijk de Schobbejakshoogte. De 
uitzonderlijke ecologische kwaliteiten en potenties van dit oud stuifzandgebied en omgeving worden 
door verschillende beleidsplannen en wettelijke beschermingen benadrukt, zo onder meer: 

- aangeduid als natuurgebied op het gewestplan; 

- aangeduid als Habitatrichtlijngebied in kader van de Europese Speciale beschermingszones 
met de aanwezigheid van een prioritair habitat. 

- aangeduid als Grote Eenheid Natuur in kader van het Vlaams Ecologisch Netwerk. 

- op de Biologische waarderingskaart staat een groot deel van het gebied als biologisch zeer 
waardevol ingetekend. 
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Het behoud en de verdere ontwikkeling van de ecologische functie van het domein wordt dan ook als 
de belangrijkste doelstelling vooropgesteld.  

In het volledige studiegebied bedraagt de oppervlakte waar een aangepast beheer ten behoeve van 
natuurontwikkeling zal worden gevoerd, namelijk in het reservaat Schobbbejakshoogte en uitbreiding, 
de open plekken (in 6y, 7y en 16y) en de bosranden, ongeveer 9 ha of 25%. Indien geen rekening 
gehouden wordt met de oppervlakte (huidige en uitbreiding) van het reservaat zal dit 7% van het 
studiegebied bedragen. 

Ecologische ontwikkeling en herstel worden bekomen door: 

o Omvorming exoten naar structuurrijke, gemengde, inheemse bestanden 

Op langere termijn (tegen ongeveer 2050) moet 80% van het bos in het militair domein bestaan uit 
inheems en standplaatsgeschikt loofbos (cfr. Criteria duurzaam bosbeheer). Dit betekent dat 10 ha 
homogene bestanden met Corsicaanse den, Douglas, Japanse lork en Sitkaspar naar gemengde 
bestanden met een groot deel (>80%) inheemse loofbomen zullen worden omgevormd. In enkele 
bestanden die gedomineerd worden door uitheemse loofbomen, met name Amerikaanse 
vogelkers, zal er op vrij korte termijn een omvorming gebeuren. Verder (zie Tabel 12) bij de 
beheermaatregelen worden de verschillende om te vormen bestanden weergegeven en naar welk 
percentage inheemse soorten op het einde van de planningstijd wordt gestreefd. Zoals uit Tabel 12 
blijkt zal op het einde van de planningstijd maar een beperkt deel (<15%) van de bosbestanden 
bestaan uit meer dan 80% inheemse soorten.  

Het na te streven natuurdoeltype is hierbij, gezien de droge maar niet zeer arm zandgronden, 
vooral Beuken-Eikenbos en in mindere mate Berken-Eikenbos.  

De omvorming zal geleidelijk gebeuren door het uitvoeren van sterke dunningen in de 
naaldhoutbestanden waardoor natuurlijke verjonging van inheemse soorten zoveel mogelijk 
wordt gestimuleerd. Deze sterke dunningen zullen echter maar uitgevoerd worden nadat 
Amerikaanse vogelkers in het domein bestreden is en de bestanden met dominantie van deze 
agressieve exoot volledig omgevormd zullen zijn. In het groter monotone bestand 4a van 
Corsicaanse den is het, na bestrijden van Amerikaanse vogelkers, aangewezen om een 
verjongingsgroep van ongeveer 0,5 ha in te brengen. Hier kan dan door natuurlijke verjonging en 
kunstmatige verjonging met Zomereik of Beuk zich een kern met inheems loofhout verder 
ontwikkelen en uitbreiden.  

o Verder zetten hakhoutbeheer 

Ongeveer 6 ha van het militair domein bestaat uit (oud) hakhout van Tamme kastanje. Dit 
hakhoutbeheer wordt verder gezet. Door regelmatig dit hakhout af te zetten (met een omlooptijd van 

12 jaar) wordt verspreid over het domein meer structuur in de bosbestanden gebracht. In de 
hakhoutbestanden wordt een deel van de verjonging van gewenste soorten als Zomereik, Ruwe 
berk, Wilde lijsterbes, … behouden. Dergelijk hakhout is interessant voor onder meer broedvogels 
van struwelen en kunnen zich relicten van heidevegetaties en bremstruwelen blijvend handhaven. 

o Bestrijden van agressieve exoten 

Door de dominantie van Amerikaanse vogelkers in heel wat bestanden wordt een goede 
ecologische ontwikkeling in de bestanden verhinderd. Op korte termijn wordt de Amerikaanse 
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vogelkers in het militair domein intensief bestreden en gebeurt er een strikte opvolging na de 
bestrijding. Ook de minder aanwezige Amerikaanse eik wordt weggedund en/of bestreden.  

o Toename dood hout 

Momenteel bestaat slechts 1,7% van het grondvlak in de boomlaag uit dood hout, ook liggend 
dood hout is maar beperkt aanwezig en bestaat dan vooral uit dunnere takken.  

Op termijn moet volgens de criteria duurzaam bosbeheer gestreefd worden naar 4% dood hout 
van het totaal volume. Die 4% is waarschijnlijk binnen de planperiode niet haalbaar maar door het 
laten staan van dode bomen wordt naar een beduidende toename van het dood hout in het militair 
domein gestreefd.  

o Bosranden 

Er zijn enkele potentieel interessante bosranden (o.a. westrand 3b, 4a, 14a en 24a) in het studiegebied 
aanwezig. Deze bosranden worden verder gericht beheerd zodat structuurrijke zones op de rand 
van de bosbestanden aanwezig blijven. Bij de omvorming van de naaldhoutbestanden worden een 
aantal bijkomende structuurrijke bosranden gecreëerd zoals onder meer langs de westrand van het 
grasland 7y. In totaal zullen 0,98 ha bosranden natuurgericht worden beheerd. 

o Natuurgericht beheer open plekken 

Buiten het reservaat Schobbejakshoogte zijn er drie open plekken in het militair domein.  

Het smal en klein perceel grasland in bestand 13y blijft een open plek maar krijgt gezien de geringe 
oppervlakte en de sterke beschaduwing geen natuurgericht beheer. Deze open plek kan onder 
meer gebruikt worden als tijdelijke houtstapelplaats. 

De graslanden in bestand 6y en 7y herbergen nog relictpopulaties van typische heischrale soorten. 
Om het prioritair habitat (6230*) van heischraal grasland en de relictpopulaties verder te 
ontwikkelen, worden deze graslanden (samen 1,4 ha) natuurgericht beheerd. Dit betekent dat de 
graslanden jaarlijks gemaaid worden mét afvoer van het maaisel. 

In het totaal zijn er momenteel 6,0 ha (17%) open plekken, inclusief het reservaat, in het 
studiegebied aanwezig. Met de uitbreiding van het reservaat (zie hieronder) zal in totaal 7,9 ha 
(22%) open plekken in het studiegebied een natuurgericht beheer krijgen.  

o Uitbreiding heidevegetatie 

Het reservaat Schobbejakshoogte is ondanks zijn beperkte omvang (4 ha) een belangrijk reservaat 
in West-Vlaanderen en is voor enkele soorten (o.a. Schavertje) zelfs belangrijk op Vlaams niveau. 
Gezien de ruimtelijke ligging van het reservaat is het met een beperkt aantal maatregelen mogelijk 
om dit belangrijk ecologisch (en landschappelijk) gebied uit te breiden naar het aangrenzend 
bestand 2a (2,1 ha). In eerste fase wordt alle (doorgeschoten) hakhout van Amerikaanse eik (en wat 

Tamme kastanje) in het bestand afgezet, wordt het perceel omheind en wordt er een 
jaarrondbegrazing (met geiten) ingesteld. Gezien deze ontbossing t.b.v. natuurontwikkeling niet 
meer dan 3 ha is en nog meer dan 50% door bos omgeven wordt, is deze ontbossing niet 
onderhevig aan de MER- of compensatieplicht. 

De uitbreiding van het reservaat zal de huidige ecologische waarden verder versterken en betekent 
nieuwe vestigingsmogelijkheden voor verschillende zeldzame en/of Rode lijstsoorten als 
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Levendbarende hagedis, Schavertje, Snortikker, loopkevers gebonden aan droge schrale vegetaties, 
… Door de grotere oppervlakte half-open vegetatie zal het gebied ook opnieuw aantrekkelijker 
worden voor verdwenen soorten als Boompieper, Gekraagde roodstaart, … Op termijn zal een 
groot deel van de uitbreiding bestaan uit vegetaties die onder de habitattypes 2330, 4030 en 6230 
vallen (zie Tabel 11).  

Tabel 11: Huidige en gewenste oppervlakte habitats binnen het studiegebied 

Habitat huidig areaal binnen 
het studiegebied 

areaal tegen 2026 

2330 Open grasland met Corynephorus- en 
Agrostis-soorten op landduinen 

<1 ha ± 2 ha 

4030  Droge heide (alle subtypen) 2 ha ± 3 ha 

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op 
arme bodems <1 ha ± 2,5 ha 

9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en 
Taxus-soorten rijk aan epifyten (Ilici-

Fagetum) 
<5 ha >5 ha 

o Zorg voor de dreven 

In het militair domein zijn bijna 3 km dreven aanwezig. Naast hun cultuur-historisch en 
landschappelijk belang hebben de dreven ook een ecologisch belang als groeiplaats voor heischrale 
soorten, paddestoelen, vliegroute voor vleermuizen, broedplaats voor holenbroeders, … Het 
merendeel van de dreefbomen zijn tussen de 50 à 75 jaar en zullen er tijdens de looptijd van het 
beheerplan geen kappingen van dreefbomen moeten gebeuren. Wel worden de stroken waar 
dreefbomen ontbreken met Beuk aangevuld en worden bomen die te dicht bij de dreefbomen 
groeien; gekapt.  

3.3 Beheersdoelstellingen m.b.t. sociale en educatieve functie 
De sociale functie van het militair domein is vooral recreatief. Het bos is gelegen vlakbij de 
woonkernen van Assebroek en is, samen met de rest van het boscomplex Ryckevelde,  aantrekkelijk als 
recreatief bos.  

De recreatieve functie van het militair domein is wandelbos. Binnen het domein zijn ongeveer 4 km 
dreven en paden aanwezig. 

Ten zuiden van de Lorreinendreef wordt een speelbos van ongeveer 8 ha afgebakend. In deze zone 
worden de georganiseerde activiteiten (bivakkeren, zomerkampen, …) geconcentreerd. De bosbestanden 
in deze zone zijn ook toegankelijk buiten de paden en wordt bij het beheer extra aandacht besteed aan 
veiligheidskappingen/snoeiwerken. Er wordt echter onder geen enkele vorm bijkomende 
infrastructuur in het speelbos toegelaten. 

Intensieve, luidruchtige of gemotoriseerde recreatie en ook ruiterij worden er niet toegelaten en de 
recreatie is ondergeschikt aan de militaire activiteiten die in het bosdeel kunnen plaatsgrijpen.  
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De Lorreinendreef heeft een beperkt belang als fietspad, de nabijgelegen oude spoorweg vormt echter 
een belangrijkere recreatieve as en worden de recreatieve routes dan ook hier geconcentreerd.  

Om het natuurlijk karakter van de Lorreinendreef te versterken en sluipverkeer tegen te gaan, wordt 
deze dreef in oostelijke richting na de Lange Janweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en kan dit 
deel op langere termijn zelfs worden onthard (verwijderen kiezel). 

Het reservaat Schobbejakshoogte (en de geplande uitbreiding) blijft toegankelijk voor wandelaars mits 
respect voor de aanwezige grazers en fauna en flora. Door het organiseren van geleide wandelingen 
door de beheerder (vzw Natuurpunt) heeft het reservaat een toenemend natuureducatief belang. 

De kortstondige zomerkampen voor jongeren kunnen in het militair domein blijven doorgaan. Hierbij 
worden duidelijke afspraken met de verantwoordelijken gemaakt over waar kan gekampeerd worden 
en welke percelen van het militair domein tijdelijk toegankelijk zijn (zie verder Toegankelijkheid, punt 

4.12).  

Om de recreatieve functie van het militair domein te verbeteren, wordt voorzien: 

o Plaatsen van infoborden, dit gebeurt in overleg met de geplande bebording in het 
aangrenzend domeinbos ; 

o Plaatsen en vervangen van enkele zitbanken in de dreven; 

o Het opnieuw toegankelijk maken van enkele dreven rond bestand 23a. 

3.4 Beheersdoelstellingen m.b.t. milieubeschermende functie 
Naast een ecologische en recreatieve functie vervult het domein ook een lokale milieubeschermende 
functie. De aanwezigheid van niet gecultiveerde zones met bos en open vegetaties vormen een buffer 
voor de kwetsbare zandgronden tegen vermesting, verzuring, verontreiniging, … 

De schermfunctie van het militair domein is beperkt en bestaat vooral een visuele buffer.   

3.5 Beheersdoelstellingen m.b.t. wetenschappelijke functie 
In het reservaat Schobbejakshoogte werd reeds heel wat wetenschappelijk onderzoek verricht. Dit 
onderzoek zal in kader van de monitoring van het reservaat verder gezet worden en kan uitgebreid 
naar aangrenzende delen van het reservaat indien daar een meer natuurgericht beheer plaatsgrijpt 
zoals in bestand 2a en graslanden 6y en 7y.  



 Uitgebreid bosbeheerplan Militair domein Ryckevelde  – Beheermaatregelen 65 

   juli 2007 

4  Beheermaatregelen 
4.1 Bosverjonging 

4.1.1 Natuurlijke verjonging 

In ongeveer 1/3de van het domein zullen de naaldhoutbestanden omgevormd worden naar gemengde 
loofhoutbestanden (zie Kaart 4.1 en Tabel 12). Hierbij wordt zoveel mogelijk natuurlijke verjonging 
gebruikt. 

Door regelmatige dunningen in de naaldhoutbestanden uit te voeren, wordt de natuurlijke verjonging 
van gewenste soorten als Ruwe berk en Zomereik in de boomlaag en Wilde lijsterbes, Spork, Vlier, 
Hulst, … in de struiklaag gestimuleerd.  

Echter door de aanwezigheid van dominerende Amerikaanse vogelkers en een vrij dikke strooisellaag 
is de natuurlijke verjonging in een groot deel van het bos vrij beperkt. Door intensieve bestrijding van 
Amerikaanse vogelkers en door in de gemengde bestanden met naald- en loofhout de zaadbomen van 
de gewenste soorten vrij te stellen, wordt naar zoveel mogelijk natuurlijke verjonging gestreefd.  

Wel worden in de monotone Am. vogelkersbestanden zoals in de bestanden 17a, 20a, 21a en 22a 
Zomereik of Beuk aangeplant om een versnelde omvorming te krijgen en de opslag van Am. vogelkers 
na de bestrijding te beperken.  

Verjongingsgroep 
In het monotone en gelijkjarige bestand 4a met Corsicaanse den wordt de natuurlijke (of kunstmatige) 
verjonging gestimuleerd door het aanleggen van een verjongingsgroep van 0,5 ha (straal 40 m) 
grenzend aan het pad tussen de bestanden 3b en 4a. In de verjongingsgroep wordt de eerste 5 jaar niet 
aangeplant, indien na 5 jaar blijkt dat er in de verjongingsgroep te weinig natuurlijke verjonging 
aanwezig is of exoten gaan domineren, wordt er ingeplant met Zomereik. De verjongingsgroep wordt 
maar aangelegd nadat Amerikaanse vogelkers in en rond het bestand is bestreden.  

De aanleg van de verjongingsgroep (in 2016) gebeurt als volgt:  

 Jaar 1: bestrijden Amerikaanse vogelkers in het bestand; 

 Jaar 3: groepsgewijze kap en afvoer van alle Corsicaanse dennen; 

 Jaar 8: bij onvoldoende natuurlijke verjonging: aanplant van Zomereik als hoofdboomsoort; 

 Jaar 9: inboeten van aanplant. 

4.1.2 Kunstmatige verjonging 

o Bestand 4a: indien blijkt dat de natuurlijke verjonging in de verjongingsgroep in bestand 4a of in 
andere naaldhoutbestanden onvoldoende is, wordt ingeplant met Zomereik (zie boven). 

o Bestand 17a, 20a, 21a en 22a: in deze bestanden is er een sterke dominantie van Am. vogelkers. Na 
de bestrijding van Am. vogelkers in deze bestanden (ten laatste in 2009) worden de open plekken 
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ingeplant met Zomereik of Beuk. In totaal zal er ongeveer 1,5 ha in de 4 bestanden moeten 
aangeplant worden. 

o Dreven: de bomenrijen die langs de dreven onderbroken zijn, worden aangevuld met jonge 
dreefbomen van Beuk. Zie hiervoor Kaart 4.2. Met een gemiddelde plantafstand van 7 m betekent 
dat er ongeveer 100 jonge dreefbomen moeten bijgeplant worden. 

4.2 Bosomvorming 
Binnen de planperiode wordt een belangrijke stap naar de geleidelijke omvorming van de 10 ha 
monotone naaldhoutbestanden naar gemengde bestanden met meer dan 80% inheemse loofbomen (zie 

ook punt 3.2). De omvorming van de bestanden 3b, 4a, 7b, 9a, 10a, 11a en 12a zal waarschijnlijk maar 
bereikt worden binnen ongeveer 40 à 45 jaar.  

Door het uitvoeren van dunningen (tot max. 30%) om de 8 jaar met een facultatieve dunning om de 4 
jaar wordt op het einde van de planperiode ijlere naaldhoutbestanden bekomen waarbij echter het 
aandeel inheemse loofbomen nog altijd beperkt zal zijn, zie Tabel 12.  

In de gemengde bestanden met loof- en naaldhout worden de inheemse loofbomen vrijgesteld ten 
nadele van naaldhout, maar kan er nog een aandeel naaldhout (tot max. 20%) behouden blijven. 

Om op termijn binnen het domein toch nog een aantrekkelijk bestand voor roestende vogels (roofvogels, 

reigerachtigen) te hebben, wordt in het bestand 23a (monotoon Douglas) geen dunningen uitgevoerd. 

Tabel 12: om te vormen bestanden 

bestand Opp. (ha) Omvorming % inheems 2007 % inheems in 2026 

2a 2,07 kaalkap <5% - 

3b 1,05 sterke dunning Cors. den <5% 5-20% 

4a 2,40 
sterke dunning Cors den + 

verjongingsgroep 
<5% 20-40% 

5a 1,02 dunning  Douglas (+T. kastanje) <5% 5-20% 
7b 1,45 sterke dunning Douglas <5% 5-20% 
9a 0,63 dunning Cors. den <5% 5-20% 

10a 0,72 dunning J. lork en Sitkaspar <5% 5-20% 
11a 0,82 dunning Douglas <5% 5-20% 
12a 0,95 dunning Douglas en Sitkaspar <5% 5-20% 
13a 1,96 dunning J. lork en T. kastanje 76% >90% 
13b 1,05 bestrijden Am. eik <20% >50% 
17a 0,51 bestrijden Am. vogelkers + aanplant zE 5-20% >80% 
18a 1,33 bestrijden Am. eik <5% 5-20% 
18b 3,08 dunning J. lork 12% 20-40% 
19a 0,08 dunning Grauwe abeel <20% <20% 

20a 0,58 
dunning J. lork en bestr. Am. vogelkers 

+aanplant zE 
34% >80% 

21a 0,55 bestrijden Am. vogelkers + aanplant zE <20% >80% 
22a 0,50 bestrijden Am. vogelkers + aanplant zE <20% >80% 
24a 0,91 dunning J. lork en Cors. den <50% >70% 
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In de 7 ha bestanden met hakhout zal (de uitheemse soort) Tamme kastanje de dominante soort blijven, 
waardoor het aandeel inheemse soorten in deze bestanden beperkt (<40%) zal blijven.  

4.3 Bebossingswerken 
In de komende 20 jaar zijn er geen bebossingen (= creëren van bos waar er voordien geen bos was) voorzien 
in het studiegebied zelf.  

Aansluitend op het studiegebied zijn er op westrand door ANB wel bebossingen voorzien in het gebied 
van Engelendale (zie ook Kaart 1.4). 

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

4.4.1 Inboeten 

In de aanplanten in bestanden 17a, 20a, 21a en 22a (en eventueel 4a) wordt het jaar na de eventuele 
aanplant gecontroleerd of er ingeboet (= vervangen van mislukte , afgestorven planten) moet worden. Is het 
mislukkingspercentage meer dan 10% wordt het ontbrekende plantsoen vervangen. Normaliter blijft 
inboeten beperkt tot één jaar na de aanplant. 

In de dreven wordt elke jonge dreefboom die is afgestorven, vervangen. 

4.4.2 Exotenbestrijding 

Gezien de dominante aanwezigheid van agressieve exoten in het militair domein Ryckevelde zullen er 
aanzienlijke inspanningen geleverd worden om deze agressieve exoten, en dan vooral Am. vogelkers, 
te bestrijden.  

Amerikaanse vogelkers 

Methodiek 

Kleinere opslag van de exoten wordt zo veel mogelijk manueel uitgetrokken.  

Waar opslag van exoten vlakdekkend voorkomen (bvb: uitzaaiing nabij zaadboom) kan eventueel 
geopteerd worden voor het voor de bladval verwijderen van de zaailingen met behulp van een 
bosmaaier.  

Jonge en oudere boompjes worden het best verwijderd door middel van de hak-en-spuit techniek.  

Deze techniek omvat vooreerst een kapping. De stammen en het takhout dat bij deze kapping  
vrijkomt, dient uit het gebied verwijderd te worden. Om een zo gering mogelijke bodemverstoring te 
bekomen, dient de verwijdering van het hout en strooisel uit het terrein zoveel mogelijk via de 
bestaande paden te gebeuren.  

De kapping dient gevolgd door aanbrengen van glyfosaat op het verse snijvlak. Dit kan gebeuren met 
behulp van een borstel of met een holle lans met spons, eventueel gemonteerd op een rugsproeier; 
waardoor het pesticide zeer gericht gedoseerd kan worden. Door het toevoegen van een kleurstof op 
basis van caroteen of rodenbietensap wordt aangegeven welke stronkjes reeds behandeld werden, 
waardoor dubbele behandeling voorkomen wordt.  
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Door het gebruik van glyfosaat sterft het ondergrondse deel van de plant af en wordt het opnieuw 
uitlopen vanuit slapende knoppen en/of worteluitlopers verhinderd. Dit kappen en aanbrengen van 
glyfosaat op het verse snijvlak dient te gebeuren van de late zomer tot de vroege herfst. Enkel dan is 
immers sprake van een neerwaartse sapstroom die het pesticide tot in de wortel brengt.  

In de bestanden met een dense struiklaag met Am. vogelkers is het aangewezen om na de bestrijding 
de strooisellaag te verwijderen.  

Uitvoering 

Streefdoel is om tegen 2015 alle Am. vogelkers in het militair domein bestreden te hebben. Dit gebeurt 
in eerst in Reeks 1 en dan in Reeks 2 (zie verder): 

 2008-2009: bestrijden van Am. vogelkers in het westelijk deel (= Reeks 1), ttz. de bestanden 3a, 3b, 4a, 
5a, 6a, 7a, 7b, 14a, 15a, 16a, 17a, 20a, 21a en 22a. Dit betekent dat er over ongeveer 11,5 ha intensief 
Am. vogelkers moet bestreden worden. Zeker in de bestanden 3a, 3b, 4a, 5a, 17a, 20a, 21a en 22a zal 
een intensieve bestrijding nodig zijn. 

 2009-2017: nazorg van bestrijding in westelijk deel militair domein. 

 2012-2013: bestrijden van Am. vogelkers in oostelijk deel (= Reeks 2), ttz. de bestanden 8a, 9a, 10a, 
11a, 11b, 12a, 13a, 13b, 18a, 18b en 24a. In totaal is dit ongeveer 13 ha. Zeker in de bestanden 10a, 
11b en 12a zal een intensieve bestrijding nodig zijn. 

 2014-2020: nazorg van bestrijding in oostelijk deel militair domein. 

 2021- : jaarlijkse controle op nieuwe exemplaren. 

Andere 

Ook Amerikaanse eik en Robinia zijn minder dominant aanwezig in het militair domein maar worden 
bij dunningen prioritair gekapt. Amerikaanse eiken met duidelijke holtes zijn waardevol voor onder 
meer vleermuizen en holenbroeders en kunnen blijven, staan tenzij ze gevaar opleveren (zeker in het 
speelbos).  

De bestrijding van Am. eik (en een plek met Pontische rododendron in bestand 18b) gebeurt samen met de 
Am. vogelkers en wordt hiervoor ook de hak- en spuitmethode (zie boven) gebruikt. Na de intensieve 
bestrijding is het nodig dat alle bestanden om de 3 à 4 jaar worden doorlopen en nieuwe exemplaren 
worden uitgetrokken. 

Belangrijk bij de bestrijding is dat ook de aangrenzende bosbestanden en de houtkant langs 
Looweideweg (westelijke rand van het militair domein) betrokken worden om kolonisatie van uit deze 
plaatsen te vermijden. 
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4.5 Kapregeling 
Het overzicht van de kapregeling is weergegeven in Tabel 14. Zie ook Kaart 4.1.  

Het militair domein wordt opgedeeld in twee delen waarbij per reeks de kappingen en de bestrijding 
van exoten wordt uitgevoerd: 

o Reeks 1: westelijk deel met de bestanden 3a, 3b, 4a, 5a, 6a, 7a, 7b, 14a, 15a, 16a, 17a, 19a, 20a, 21a en 
22a. 

o Reeks 2 : oostelijk deel met de bestanden 8a, 9a, 10a, 11a, 11b, 12a, 13a, 13b, 18a, 18b, 23a en 24a. 

Hoogdunning 

De dunningen krijgen een omlooptijd van 8 jaar. In de monotone naaldhoutbestanden wordt er vrij 
sterk gedund, terwijl in de meer gemengde bestanden de dunningen beperkter zullen zijn. Bij de 
dunningen worden inheemse loofbomen zoveel mogelijk vrijgesteld en ongewenste soorten als 
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik weggedund. Bij het dunnen wordt er ook voor gezorgd dat 
bomen die te dicht bij de dreefbomen staan, worden gekapt. 

Facultatieve dunningen zullen er normaliter niet plaatsgrijpen. 

Hakhout 

In de bestanden met Tamme kastanje wordt het hakhout normaliter om de 12 jaar afgezet, wel worden 
er facultatieve kappingen om de 4 jaar voorzien. Per bestand kunnen enkele Ruwe berken of 
Zomereiken doorgroeien.  

Groepsgewijze kap 

Voor de verjongingsgroep in bestand 4a zal er 0,5 ha Corsicaanse den gekapt worden.  

Zoomsgewijze kap 

In de verschillende bosranden wordt een zoomsgewijze kap uitgevoerd. Zie Kaart 4.2.  

Eindkap 

In het bestand 2a dat opgenomen wordt in de uitbreiding van het reservaat wordt nog éénmaal al het 
hakhout afgezet, wat dan ook als eindkap in het bestand geldt.  

In Tabel 13 wordt een overzicht gegeven van de verschillende beheerwerken die in het militair 
domein (excl. Schobbejakshoogte) dienen te gebeuren.  

Beheermaatregel Oppervlakte (ha) 

Hoogdunning 17,3 ha 

Hakhout 6,9 ha 

Groepsgewijze kap 0,5 ha 

Eindkap 2,1 ha 

Spontane ontwikkeling (niets doen) 1,6 ha 

Bosrandenbeheer 1,0 ha 

maaibeheer 1,8 ha 

Tabel 13: overzicht van het te voeren beheer in militair domein Ryckevelde 
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 Tabel 14: Kapregeling 

Bestands- 
nummer 

Opp 
(ha) 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

Opmerkingen 

2a 2,07   E                  
na afzetten hakhout, 
laten begrazen 

Reeks 1  

3a 1,00   O    O    H    O    O   

3b 1,05   X    O    X    O    X   
4a 2,40   X    O    X/Eg    O    X   
5a 1,02   H    O    X    H    X   

6a 0,20   O    O    H    O    O   

7a 0,70   H    O    O    H    O   

7b 1,45   X    O    X    O    X   

14a 1,06   H    O    O    H    O   

15a 0,55   H    O    O    H    O   

16a 1,48   O    O    H    O    O   

17a 0,51   X    O    X    O    X   

19a 0,01   X    O    X    O    X  
beperkt dunnen en vrij-
stellen Haagbeukenhaag 

20a 0,59   X    O    X    O    X   

21a 0,55   H    O    O    H    O  + kap van Am vogelkers 

22a 0,50   Eg    O    X    O    X  kap van Am vogelkers 

Reeks 2  

8a 0,82   O    H    O    O    H   

9a 0,63   O    X    O    X    O   

10a 0,72   O    X    O    X    O   

11a 0,82   O    X    O    X    O   

11b 0,78   O    H    O    O    H   

12a 0,95   O    X/H    O    X    H   

13a 1,96   O    X    O    X    O   

13b 1,05   O    X    O    X    O   

18a 1,33   O    X    O    X    O   

18b 3,08   O    X    O    X    O   

23a 1,61                      

24a 0,91   O    X    O    X    O   

X = hoogdunning 

O= facultatieve dunning/kap 

H = hakhoutkap 

Eg = groepsgewijze kap  

E = eindkap 
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4.6 Bosexploitatie 
De exploitatiewegen vallen samen met de verschillende dreven en paden in het militair domein. Zie 
Kaart 4.3. 

De wandelpaden moeten, indien nodig, na bosexploitatie hersteld worden, dit betekent dat eventueel 
ontstane putten opgevuld worden met zand.  

In alle bestanden wordt een schoontijd van 1 april tot 30 juni gerespecteerd. 

4.7 Brandpreventie 
Het bos blijft goed toegankelijk voor hulpdiensten (zie Kaart 4.3). Door de omvorming van de 
monotone naaldhoutbestanden naar meer gemengde loofhoutbestanden, zal het brandgevaar in het 
bos afnemen. 

4.8 Open plekken 

4.8.1 Bestaande open plekken 

In de graslanden in het domein wordt door een maaibeheer gestreefd naar een ontwikkeling van 
heidshraal grasland (zie Kaart 4.2): 

o Schobbejakshoogte: in dit waardevol reservaat (4,4 ha) wordt de jaarrondbegrazing met geiten en 
schapen verder gezet. Het beheer wordt opgevolgd door de conservator. 

o Grasland 7y-16y (airstrip – 1,22 ha): eind september 1x maaien met afvoer van maaisel. Wat 
‘slordig’ maaien zodat de bodem op enkele plaatsen wat verstoord wordt en de dominantie van 
grassen wat doorbroken wordt, is aangewezen. 

o Grasland 6y (0,26 ha): eerste vijf jaar 2x maaien (eind juni – eind september) met afvoer maaisel. 
Hierna zal 1x maaien (eind september) waarschijnlijk volstaan. 

o Bermen langs Lorreinendreef (0,3 ha): tot aan de Lange Jandreef worden de bermen langs de 
dreef eind september, met afvoer van maaisel, gemaaid. 

4.8.2 Uitbreiding reservaat Schobbejakshoogte 

Na het afzetten van het hakhout in bestand 2a (2,1 ha), wordt er een omheining geplaatst en wordt het 
perceel jaarrond begraasd (bij voorkeur geiten).  

Op termijn (na 10 jaar ?) kan, wanneer door kleinschalig plaggen de strooisellaag grotendeels is 
verdwenen en de bodem voldoende verarmd, het bestand onder één begrazingsbeheer met de rest 
van het reservaat geplaatst worden. De omvorming van dit bestand naar een meer open wastine valt 
binnen de norm van ontbossing ten behoeve van natuurbehoud van maximaal 3 ha. Daarbij is het 
streefbeeld binnen het bestand  niet een volledig open heidevegetatie maar een structuurrijk half-open 
gebied te vergelijken met grote delen van het huidige reservaat. 
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4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 

4.9.1 Bosranden 

De (potentieel) waardevolle bosranden worden verder ontwikkeld en beter beheerd. Volgende 
bosranden krijgen een specifiek beheer (zie kaart 4.2):  

o Rand bestand 24a: op deze bosrand wordt een hakhoutbeheer met een omlooptijd van 6 jaar 
gevoerd. Dit betekent dat over 230 m in een 3 m brede strook de stronken, vooral Ruwe berken 
Tamme kastanje, om de 6 jaar afgezet worden. Hierbij dient wel de Mispel die vlak bij een 
Zomereik staat, behouden te blijven. 

o Rand bestanden 3a, 3b, 4a en 14a: over een breedte van 15 m en lengte van 250 m wordt in deze 
potentieel waardevolle bosrand met een interessante steilrand een zoom-mantel ontwikkeld. Het 
naaldhout in deze zone wordt gekapt en wordt er om de 3 jaar in een strook van 3 à 4 m gemaaid 
met afvoer van maaisel. In een aangrenzende strook van 10 m wordt om de 4 jaar een deel van de 
opslag afgezet, zodat een geleidelijke overgang naar het aangrenzend bosbestand wordt bekomen.  

In de westelijke rand van bestand 14a wordt de aanwezige oude spaartelgen van Zomereik 
vrijgesteld. Deze spaartelgen zijn relicten van het vroegere bosbeheer en zijn interessante 
cultuurhistorische relicten. Het vrijstellen gebeurt door 10 m rond de spaartelgen alle bomen te 
kappen. In beperkte mate (niet meer dan 3 nabijgelegen stammen per keer kappen) kunnen kleinere 
stammen (tot max. 0,5 m omtrek) van Zomereik opnieuw afgezet worden. 

o Rand bestand 7b: de Douglassparren op de oostrand worden gekapt en wordt er over een breedte 
van 15 m en lengte van 300 m een mantel voorzien. Het strooisel in deze zone wordt verwijderd 
en kan de zone spontaan ontwikkelen of wordt er bij onvoldoende natuurlijke verjonging Wilde 
lijsterbes en Spork aangeplant. 

4.9.2 Dreven 

o De ontstane gaten in de dreven worden opnieuw ingeplant met dreefbomen van Beuk (zie Kaart 

4.2). In totaal moet er ongeveer 680 m dreven dichtgeplant worden, met een gemiddelde 
plantafstand van 7 m betekent dit er ongeveer 100 jonge bomen van Beuk moeten ingeplant 
worden. 

o Vrijstellen van dreven: langs enkele dreven staan de bomen van de aanpalende bosbestanden te 
dicht bij de dreefbomen. Zo worden minimaal één rij Sitkasparren in bestand 12a ten noorden van 
de 6de Lansiersdreef gekapt.  Ook aan de westelijke zijde van de Slanke Beukendreef worden 
Corsicaanse dennen die te dicht bij de dreef staan, gekapt. 

o Vrijmaken dreven rond bestand 23a: op de oost- en noordrand van de bestand 23a worden de 
deels dichtgegroeide dreven opengemaakt en worden de omgevallen bomen (populieren) over 
deze dreven, verwijderd. Op de zuidrand van bestand 23a is het aangewezen om aan beide zijden 
van het bestand een doorsteek, met het overbruggen van een gracht, naar de Looweideweg te 
voorzien.  



 Uitgebreid bosbeheerplan militair domein Ryckevelde  –  Beheermaatregelen 73 

  juli 2007 

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna en flora 
Het merendeel van de beheersmaatregelen zijn erop gericht om de biologische waarden in het 
studiegebied te verhogen.   

o Door de uitbreiding van het reservaat Schobbejakshoogte worden extra kansen gegeven aan heel 
wat Rode lijstsoorten die momenteel in het reservaat voorkomen. 

o Door het maaibeheer van de graslanden wordt de ontwikkeling van heischrale graslanden 
bevorderd. 

o Het behoud van dreven en oude bomen is interessant voor holenbroeders en vleermuizen. 

4.11  Dood hout en oude bomen 
Onder meer door de beperkte ouderdom (± 60 jaar) van de meeste bomen is er een beperkt aandeel 
(0,5 m²/ha of 1,7 % staand) dood hout in het bos aanwezig. Er worden een aantal maatregelen genomen 
om het aandeel dood hout in het bos tijdens de duur van het beheerplan te verhogen (streefcijfer 4%). 

In het bos staan een gering aantal oudere Amerikaanse eiken. Om het aandeel dood hout te verhogen 
worden de spontaan afgestorven bomen niet verwijderd, tenzij ze gevaar kunnen opleveren. Oudere 
bomen van Beuk worden behouden en worden er in de om te vormen bestanden ook enkele solitaire 
Douglas of Japanse lork (tot 5 bomen/ha) behouden die kunnen blijven doorgroeien tot de 
aftakelingsfase.   

4.12 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid 
Belangrijk te vermelden is dat het militair domein bij militaire oefeningen altijd 
afgesloten kan worden en de recreatie dan beperkt of verboden wordt. In dergelijke 
gevallen wordt dit aangegeven met borden aan de toegangen. 

4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen 

Het bosverkeersplan is weergegeven op Kaart 4.3 en in Bijlage 9 is het Toegankelijkheidsreglement 
gevoegd.  

Paden 

o De paden en dreven zijn enkel voor wandelaars en joggers toegankelijk.  

o De Lorreinendreef is toegankelijk voor plaatselijk gemotoriseerd verkeer (tot aan de Lange Janweg) , 
fietsers en ruiters (enkel zuidzijde). Ter hoogte van de Lange Janweg wordt de Lorreinendreef met 
palen en een bareel afgesloten, zodat er geen ongewenst gemotoriseerd verkeer richting Weg naar 
Sint-Kruis kan rijden. 

Bos en open plekken 

o Reservaat Schobbejakshoogte: het huidig reservaat is beperkt toegankelijk via twee valpoortjes. Er 
zijn geen andere activiteiten dan wandelen in het reservaat toegestaan. Georganiseerde 
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activiteiten kunnen enkel bestaan uit geleide wandelingen. De uitbreiding van het reservaat in 
bestand 2a is gezien de omvorming tijdens de looptijd van dit beheerplan niet toegankelijk. 

o Speelbos: tussen de Lorreinendreef, Vijverweg, 6de Lansiersdreef en de Drie musketiersweg wordt 
een 7,8 ha groot speelbos afgebakend. Het gebruik van deze zone als speelbos is wel gebonden 
aan een aantal voorwaarden:  

- het speelbos kan altijd afgesloten worden voor militaire activiteiten; 
- er kan geen infrastructuur geplaatst worden. Ook het gebruik van rijwielen (fietsen, …) 

binnen het speelbos is niet toegelaten; 
- in de open plekken en in de bosbestanden kunnen geen andere activiteiten dan spelen en 

bivakkeren plaatsgrijpen. 

4.12.2 Recreatieve infrastructuur 

In beperkte mate wordt recreatieve infrastructuur voorzien: 

o Infoborden: het plaatsen van infoborden zal in overeenstemming gebeuren met de bebording 
voorzien in het aangrenzend domeinbos Ryckevelde.  

o Zitbanken: de zitbanken langs de Lange Janweg en de Dikke Berthadreef worden behouden. De 
kapotte zitbank langs de Slanke Beukendreef wordt vervangen en langs de Kasteeldreef en 4de 
Liniedreef worden bijkomend 2 zitbanken geplaatst. 

o Parkeren langs Lorreinendreef: om verstoring van de bermen langs de Lorreinendreef te 
beperken, wordt de locatie ter hoogte van de airstrip waar momenteel regelmatig wordt 
geparkeerd met lage palen afgesloten en ingeplant met dreefbomen.  

De locatie aan de westelijke rand waar momenteel eveneens regelmatig in de berm wordt 
geparkeerd wordt over 25 m breed en 4 m diep d.m.v. paaltjes aangeduid als onverharde parking. 
Echter in overeenstemming met initiatieven in het domeinbos kan deze parking verplaatst 
worden buiten het militair domein. Sowieso is het aangewezen om ter hoogte van deze parking de 
doorgang op de Lorreinendreef visueel te beperken door het plaatsen van houten palen aan beide 
zijden dwars op het verharde deel van de dreef. 

4.13  Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht 
Er wordt niet gejaagd in het militair domein Ryckevelde en dat zal in de toekomst ook zo blijven.  

4.14  Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij 
Niet van toepassing 

4.15 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik niet 
houtige bosproducten 

In het studiegebied zullen er geen niet-houtige bosproducten gebruikt worden. 
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4.16 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuur-
historische elementen 

Het waardevol cultuurhistorisch relict van oud hakhout van Zomereik op de westrand van bestand 
14a en de oude Haagbeukenhaag in bestand 19a worden vrijgesteld (zie hoger). 

4.17 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieu-
beschermende functie 

Niet van toepassing 

4.18 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. de weten-
schappelijke functie 

Voor het plaatsen van instrumentaria (linten, paaltjes, fuiken, …) buiten het reservaat Schobbejakshoogte 
nodig voor het wetenschappelijk onderzoek moet eerst toelating gevraagd worden aan de militaire 
overheid. 

4.19 Werken die de biotische of de abiotische toestand van 
het bos wijzigen 

In het studiegebied zijn er volgende richtlijnen: 

o Reliëfwijziging: wordt niet toegestaan, tenzij in kader van natuurontwikkeling. 

o Wegenaanleg: wegen/paden in het studiegebied worden niet bijkomend verhard en er worden 
geen nieuwe paden voorzien.  

o Waterbeheersing:  
De waterafvoer langs de Drie musketiersdreef wordt gesaneerd (afvalwaterzuivering binnen de 

militaire installaties).  

Verder is er geen beheer van grachten. 

o Wijzigen kruidlaag: het wijzigen van de kruidlaag door o.m. gebruik van herbiciden of grondige 
bodembewerking wordt niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn: 

- het bestrijden van Amerikaanse vogelkers of andere agressieve exoten; 

- verwijderen van strooisellaag in de aan te leggen wastine in bestand 2a en in de aan te leggen 
mantel-zoom langs bestand 7b; 

- oppervlakkige bodembewerking ter bevordering van natuurlijke verjonging. 

o Gebruik prikkeldraad: is enkel toegestaan rond het reservaat Schobbejakshoogte en uitbreiding 
(betstand 2a). 
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4.20  Planning van de beheerwerken 
In welke bestanden en het tijdstip van de kappingen en dunningen zijn weergegeven in Tabel 14. Overige beheersmaatregelen die de komende 20 jaar voorzien 
zijn: 

Tabel 15: BEHEER OPEN PLEKKEN EN BOSRANDEN 

Bestand / 
locatie 

Beheerswerk 

opp./lengte 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2a Plaatsen van afsluiting en begrazing 2,1 ha   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

7y en 16y 
Maaien eind september met afvoer 
maaisel 

1,2 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6y 

Maaien eind juni en eind september 
met afvoer maaisel, vanaf 2012 enkel 
maaien eind september 

0,27 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3a, 3b, 4a Maaien zoom met afvoer maaisel 250 m  X   X   X   X   X   X   X 

3a, 3b, 4a Afzetten van opslag/hakhout in mantel  250 m  X     X    X    X    X  

7b 
Ontwikkelen van mantel, afzetten van 
opslag 

300 m       X    X    X    X  

14a Vrijstellen van spaartelgen Zomereik 90 m   X        X        X  

24a 
Afzetten van opslag en hakhout op 
rand 

230 m   X    X    X    X    X  

 

Tabel 16: ALLERLEI BEHEERSWERKEN 

Bestand / 
locatie 

Beheerswerk 

O
pp. (ha) 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

Plaatsen infoborden -   X                  

Lorreinendreef Afsluiten parking airstrip en inrichten 
parkeerplaatsen westelijke rand + 
plaatsen palen t.h.v. Lange Janweg 

 
 X X                

 
 

Aanplanten van jonge dreefbomen 680 m   X X X                

Verwijderen van betonpalen/platen aan 
ingangen dreven 

-  X                   dreven 

Vervangen en plaatsen zitbanken -  X                   

 

Tabel 17: EVALUATIE EN OPVOLGING 

Een continue evaluatie en opvolging van het gevoerde beheer in het studiegebied is noodzakelijk. Dit gebeurt onder meer door:  

Beheerswerk Evaluatiemoment Evaluatie Verdere opvolging 

Bestrijden agressieve 
exoten 

3-jaarlijks bestrijding intensief genoeg? Bestrijding intensiveren 

Dunning bosbestanden 8-jaarlijks Voldoende natuurlijke verjonging gewenste soorten? Aanpassen dunningsbeheer 

Hakhoutbeheer 12-jaarlijks Voldoende vitaliteit en nog aanwezigheid heiderelicten? Aanpassen hakhoutbeheer 

Beheer graslanden 3-jaarlijks Is er uitbreiding/vestiging van plantensoorten van heischraal grasland? Aanpassen maaibeheer 

Bosranden 4-jaarlijks 
- Voldoende structuurrijk? 

- Aanwezigheid van soorten van bosranden (+heide/heischrale)? 
Aanpassen zoom-mantelbeheer 

Verjongingsgroep in 4a 3-jaarlijks 
- Voldoende vitaliteit? 

- Geen dominantie van ongewenste soorten? 

Eventueel bijplanten  en ongewenste 
soorten verwijderen 

Speelbos 3-jaarlijks Geen ongeoorloofde activiteiten? Duidelijkere afspraken/info 
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Bijlage 1:  Kadastrale legger 

 

Zie ook kadastraal plan op Kaart 1.1 
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Bijlage 2: 

Vergunning en bijvoegsel voor beheer bestand 1a 
(Schobbejakshoogte) door vzw Natuurpunt 
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Bijlage 3:  

Overeenkomst tussen Ministerie van Landsverdediging en ANB 
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Bijlage 4:  

Bodemanalyses Schobbejakshoogte 
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Bijlage 5:  

Inventarisatie mossen (Martens C., 2005) 
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Bijlage 6:  

Soortenlijst (excl. Schobbejakshoogte) en Tansley-opnames open 
plekken (ESHER, 2006) 
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Bijlage 7:  

Soortenlijst paddestoelen Militair domein (2006, Calcoen J.) 
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Bijlage 8:  

Soortenlijsten hogere planten, mossen, lichenen en paddestoelen 
reservaat Schobbejakshoogte (tot juni 1998, Zwaenepoel A.) 
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Bijlage 9:  

Toegankelijkheidsreglement 
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Bijlage 10:  

Bestandsfiches (met bosbouw- en vegetatieopnames) 


