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1 Identificatie van het bos 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 
Het boscomplex Rijckevelde bestaat uit het kasteelpark (eigendom stad Brugge), het (beboste) 
militair oefenterrein en het domeinbos. Aansluitend zijn er nog enkele privé-bosjes. 
 
Het domeinbos Rijckeveldebos  is eigendom van het Vlaamse Gewest en situeert zich op de 
gemeenten Damme (Sijsele), Brugge (Sint-Kruis en Assebroek) en Beernem (Oedelem). Het bestaat 
uit twee bosplaatsen: Rijckevelde (86,48 ha) en Engelendale (37,12 ha), en beslaat in totaal 123,59 
ha. 
Het oostelijk deel (bosplaats Rijckevelde) omsluit het kasteel en kasteelpark van Rijckevelde en is 
gelegen ten oosten van het militair oefenterrein. Ook de Heemtuin is centraal in dit deel gelegen. 
Het westelijk deel Engelendale is recent aangekocht met het oog op bosuitbreiding. Het Wit Zand 
maakt ook deel uit van deze bosplaats, maar werd reeds in 1990 gekocht en kent door zijn ligging op 
een binnenduin een apart beheer. 
 
De Heemtuin (bestanden 6c, 6t en 6y) is ongeveer 3 hectaren groot. Ongeveer een derde hiervan is 
als open plek te beschouwen. De Heemtuin wordt, gelet op het specifieke beheer, in een apart 
beheerplan behandeld. 
De volledige Heemtuin wordt wel mee opgenomen in het kadastraal overzicht van het bosgebied. 
 
Voorliggend beheerplan heeft betrekking op 120,26 ha (alle bestanden, behalve de Heemtuin). 
Engelendale werd pas in 2006 aangekocht en bestaat nog grotendeels uit akkers en weilanden. De 
pacht werd er reeds afgetekend, maar het grootste deel blijft nog ettelijke jaren in landbouwgebruik 
overeenkomstig een beheerovereenkomst (zie verder). Hier gebeurden nog geen inventarisaties. 
 
In de bestanden 20x en 21a (aankoop uit 2005, oppervlakte 4,52 ha) gebeurden eveneens geen 
inventarisaties.  
 
Aankopen 
Tussen 1979 en 2009 werd door verschillende aankopen een oppervlakte verworven van 123ha 62a 
52ca (de kadastrale oppervlakte is 123ha 58a 91ca ). 
 
Datum aankoop  oppervlakte  vorige eigenaar 
 
Oostelijk deel (Rijckevelde) 
22/05/79  16ha 73a 28ca  Familie van Caloen de Basseghem 
22/05/79  45ha 62a 97ca  Mevr. Raphaëlle Gilles de Pelichy 
02/06/79    6ha 63a 05ca  Mevr. Ghislaine de Schietere de Lophem 
21/01/80    6ha 77a 85ca  Mevr. Simonne de Schietere de Lophem 
14/04/81           12a 30ca  Mevr. Ghislaine de Schietere de Lophem 
08/10/81           11a 50ca  Mevr. Raphaëlle Gilles de Pelichy 
16/12/85           34a 21ca  Jean Despieghelaere & Jacq. Vandendriessche 
18/10/94    2ha 44a 60ca  Familie de Radiguès de Chennevière 
18/10/94    1ha 50a 00ca  Familie de Radiguès de Chennevière 
18/10/94           15a 90ca  Mevr. Raphaëlle Gilles de Pelichy 
09/05/03           61a 20ca  Mevr. Berenice Tuytens 
25/05/05    4ha 52a 20ca  Familie de Radiguès de Chennevière 
29/03/06           89a 50ca  Dhr. Vincke Eric 
 
Westelijk deel (Engelendale) 
11/09/1990    3ha 09a 43ca  Familie van Caloen de Basseghem (Wit Zand) 
11/09/1990             1a 46ca  Familie de Schietere de Lophem (Wit Zand) 
25/10/06   34ha 00a 62ca  Familie de Schietere de Lophem 
26/07/07        0 ca  Degroote Roland   (opstalrecht) 
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Erfdienstbaarheden 
De kadastrale percelen  413A, 414A (bestand 1t), 420 (1v), 421, 422, 423A (1u), 424A, 425, 426 (1x), 
427, 428 (1y), 430G, 431D (1z) en 430C (2x; hangar), samen ongeveer 8,25 ha, zijn verpacht aan 
Dhr. Eric Vincke sinds 26 oktober 1988. In 2006 is naar aanleiding van de aankoop Vincke de pacht 
afgetekend van het perceel 424A, groot 55a 90ca, met het oog op de mogelijke inrichting van een 
parking. In april 2009 werd vervolgens ook de pacht afgetekend van de zuidelijke helft van de 
percelen 425, 426, 427 en 428 (samen 97a 60 ca). Deze laatste komen vrij eind 2009. 

In Engelendale zijn de pachten afgetekend, maar worden de meeste gronden nog gebruikt 
overeenkomstig een beheerovereenkomst. De gronden komen gefaseerd vrij over een periode van 20 
jaar (zie kaart 29 in bijlage). In 2026 zullen alle gronden er vrij van gebruik zijn. 

De kadastrale percelen 446C, 456 en 457A (bestanden 113x en 114x), samen 1ha 90a 19ca, worden 
nog tot 2014 gebruikt door De Vrieze Roger. 

De volgende kadastrale percelen worden nog gebruikt door Debouver Marc: 
- 431A (bestand 105x), groot 2ha 37a 22ca, tot 2014 
- 433C, 435A, 436C, F en G (bestanden 106x en 108x), groot 3ha 91a 10ca, tot 2017 
- 397A4, 428C, D en G, 429A en B en 436H (bestand 104x), groot 5ha 47a 80ca, tot 2020 
- 443C, 458, 459A en B, 460A en B (bestanden 109x en y) , groot 6ha 55a 01ca, tot 2023 
- 452, 453A, 454, 461A en B, 462, 463, 464E en F (bestanden 110x, 111x, 112x), groot 5ha 95a 

26ca, tot 2026. 
 
Er is een ruilovereenkomst (grond-elektriciteit) uit 1993 voor 30m² tuin (bestand 101a, Engelendale) 
aan Mevr. Van de Cappelle Lieve, Lorreinendreef 71 te Assebroek-Brugge. 
 
Er is een concessie voor elektriciteitskabels naar de private eigendommen langs de Rijckeveldestraat 
(Kruisstraat), met Kad. Nrs. 312f en 312w, en voor de woning van P. Geldhof gelegen naast de 
Heemtuin. Kad. Nr. 343z. 
 
Er bestaan verschillende erfdienstbaarheden van recht van doorgang (zie kaart 5): 

• Recht van doorgang voor twee woningen langs de Vossenberg. Kad. nrs 307s en 307t; 
• Recht van doorgang langs de Rijckeveldestraat  voor de woning van P. Geldhof gelegen 

naast de Heemtuin. Kad. nr. 343z; 
• Recht van doorgang naar privaat eigendom gelegen langs de Rijckeveldestraat (Kruisstraat), 

met Kad. nrs. 312f en 312w; 
• Recht van doorgang voor pachter van weilanden met Kad. Nr. 133 en 134 (in onbruik door 

andere toegang); 
• Recht van doorgang naar private woning, Maalsesteenweg 523 (vroeger Jeugdcentrum “De 

Graeve”) Kad. nr 432k; 
• In Engelendale is er recht van doorgang naar een boerderij (Kad. nr 450b); 
• In Engelendale is er uitweg voor de woningen van de Sparrenstraat; 
• Gebruiksovereenkomst enclave in bestand 102 (dreef). 

 
Buurtwegen 
De Margareta van Vlaanderenstraat die langs de westrand van bosplaats Rijckevelde loopt (tussen 
domeinbos en militair domein), is een buurtweg, vermeld in de Atlas der Buurtwegen. 
Door het domein Engelendale loopt de Rijckeveldestraat als buurtweg onder de naam Hoerdestraat 
(oude naam volgens Atlas der Buurtwegen). 
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1.2 Kadastraal overzicht 
Zie kaarten 1a en 1b. 
 
- Gemeente Beernem, 2e afdeling (Oedelem), sectie A: 10 kadastrale percelen 
- Stad Brugge, 19e afdeling (Sint Kruis), sectie D: 26 kadastrale percelen 
- Stad Brugge, 21e afdeling (Assebroek), sectie A: 47 kadastrale percelen 
- Stad Damme, 7e afdeling (Sijsele), sectie D: 55 kadastrale percelen 

Tabel 1: Kadastergegevens van domeinbos Rijckevelde 

Afd., Sectie Nummer Oppervlakte 
(are) 

Huidige aard Bestand 
* = deel van 

Brugge     
19, D 411L 16,20 Bos (aanplant okt.03) 1a* 
19, D 412C 84,41 Bos (aanplant okt.03) 1a* 
19, D 413A 114,50 Weiland 1t* 
19, D 414A 58,00 Weiland 1t* 
19, D 415B 77,71 Bos (aanplant okt.03) 1c* 
19, D 416A 73,86 Bos (aanplant okt.03) 1c* 
19, D 417C 28,12 Bos 1g* 
19, D 417D 11,58 Bos (aanplant okt.03) 1h 
19, D 418B 84,18 Bos 1g* 
19, D 419 161,90 Biomassa-aanplant 1f 
19, D 420 97,60 Akker 1v 
19, D 421 41,80 Akker 1u* 
19, D 422 34,30 Akker 1u* 
19, D 423A 34,30 Weiland 1u* 
19, D 424A 55,90 Weiland 1x* 
19, D 425 53,00 Weiland 1x* 
19, D 426 48,90 Akker 1x* 
19, D 427 42,90 Akker 1y* 
19, D 428 50,40 Akker 1y* 
19, D 429A 29,10 Bos  2a (speelzone) 
19, D 430C 01,20 Hangaar 2x 
19, D 430E 247,70 Bos en  akker 1k, 1z* 
19, D 430F 103,32 Bos 2b 
19, D 431D 59,40 Akker 1z* 
19, D 342C 309,43 Bos en weide 101a*, 101y (Wit Zand) 
     
Brugge     
21, A 397W3 1,46 Bos 101a*  (Wit Zand) 
21, A 397A4 13,75 Akker 104x* 
21, A 397C4 11,00 Weg  
21, A 397V3 220,23 Bos en weide 102b, 102y 
21, A 399W6 94,14 Bos en open ruimte 102x, 102a* 
21, A 399Y6 25,04 Bos en weide 102a* 
21, A 399Z6 100,09 Bos en weide 102a*, 102y* 
21, A 428C 43,15 Akker 104x* 
21, A 428D 62,55 Akker 104x* 
21, A 428G 54,30 Akker 104x* 
21, A 428H 5,54 Weg  
21, A 429A 127,10 Akker 104x* 
21, A 429B 162,80 Akker 104x* 
21, A 431A 237,22 Grasland 104x*, 105x 
21, A 433B 9,80 Weg 107a* 
21, A 433C 95,60 Akker 108x 
21, A 433D 107,97 Weiland 107a* 
21, A 434B 7,00 Weg 107a* 
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21, A 434E 2,86 Ruine 107a* 
21, A 434F 97,27 Grasland 107a* 
21, A 435A 86,80 Akker 106x* 
21, A 435B 4,80 Weg 106x* 
21, A 436C 99,60 Akker 106x* 
21, A 436D 7,45 Weg 106x* 
21, A 436E 15,85 Weg 106x* 
21, A 436F 109,10 Akker 106x* 
21, A 436G 63,90 Weg 106x* 
21, A 436H 84,15 Akker 104x* 
21, A 443B 11,10 Weg 109x* 
21, A 443C 202,11 Akker 109x* 
21, A 446C 64,70 Weiland 114x 
21, A 452 49,00 Akker 112x* 
21, A 453A 68,35 Akker 112x* 
21, A 454 53,30 Akker 112x* 
21, A 456 35,00 Weiland 113x* 
21, A 457A 90,49 Weiland 113x* 
21, A 458 87,30 Akker 109y* 
21, A 459A 107,90 Akker 109y* 
21, A 459B 152,30 Akker 109y* 
21, A 460A 50,80 Akker 109y* 
21, A 460B 54,60 Akker 109y* 
21, A 461A 79,70 Akker 110x* 
21, A 461B 117,20 Akker 110x* 
21, A 462 29,20 Akker 111x* 
21, A 463 50,60 Akker 111x* 
21, A 464E 76,07 Akker 112x*, 110x* 
21, A 464F 71,84 Akker 112x* 
     
Damme     
7, D 281 223,40 Bos en weg 8b, 8a* 
7, D 304B 48,97 Bos 7c* 
7, D 308 290,50 Bos 7x, 7b, 7c* 
7, D 309 24,20 Weg 7b*, 7x*, 7c*, 9a* 
7, D 310 58,10 Bos 9a* 
7, D 312H 19,94 Weg (westelijk deel) 3*, 6* 
7, D 312M 24,72 Weg (oostelijk deel) 3*, 6* 
7, D 312R 52,00 Bos 6x 
7, D 312S 181,95 Bos 7a 
7, D 312T 136,45 Bos 8a* 
7, D 312X 981,13 Bos en weg 3a, 3b, 3c, 5a*, 6a* 
7, D 312Z 293,76 Bos en weg 3d 
7, D 311 12,30 Weg 8a* 
7, D 314B 548,25 Bos en weg 2c, 2d (speelzone) 
7, D Delen 315N 

en 315H 
91,95 Rand dreef (Holleweg) 2c*, 3a*, 4a*, 4b*, 4c*, 4f*, 

4e*,5a* 
7, D 316A 177,00 Bos en weg 4a, 4b*, 4c*  
7, D 317 74,80 Bos 4c* 
7, D 318 32,20 Bos 4c* 
7, D 319 79,40 Bos 4c* 
7, D 320 58,00 Bos 4c*, 4d* 
7, D 321 61,60 Bos 4c*, 4d* 
7, D 322 70,00 Bos 4d* 
7, D 323 101,40 Bos 4d* 
7, D 324 69,50 Bos 4d* 
7, D 325 78,10 Bos 4d*, 4 e*                       
7, D 326 64, 10 Bos 4e*, 4f 
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7, D  327A 51,60 Bos 4e* 
7, D 328 82,80 Bos 4e* 
7, D 333E 11,50 Weg 11a*, 12a* 
7, D 333H 19,50 Weg 5a*, 5c* 
7, D 334 58,60 Bos 4f, 4c* 
7, D 335 146,00 Bos 5a* 
7, D 336A 24,00 Bos 5a* 
7, D 338A 106,50 Bos 5a* 
7, D 339A 137,60 Bos 5a* 
7, D 340 136,30 Bos 5b*, 6a*  
7, D 341 59,20 Bos 5b* 
7, D 342A 25,80 Bos 5a*, 5b* 
7, D 343W 82,50 Bos 6a*, 6b* 
7, D 343Y 34,21 Erf heemtuin 6t, 6y* 
7, D 343A2 99,30 Heemtuin 6c*, 6y* 
7, D 344 787,40 Heemtuin, bos, weg 6c*, 9a, 10b, 11a 
7, D 345 61,20 Weide 9y 
7, D 346 73,90 Bos 10a* 
7, D 347 25,20 Bos 10a* 
7, D 348 78,30 Bos 10a* 
7, D 362A 15,90 Bos 12a* 
7, D 363 80,70 Bos 12a* 
7, D 364 34,00 Bos 12c* 
7, D 365 54,30 Bos 12c* 
7, D 366 34,00 Bos 12c* 
7, D 367 34,00 Bos 12b* 
7, D 368B 150,00 Bos 12b* 
7, D 368C 163,90 Bos 12a*, 12c* 
     
Beernem     
2, A 100 62.70 Weide 20x* 
2, A 101 12.00 Weide 20x* 
2, A 102 63.40 Weide 20x* 
2, A 111 61.30 Weide 20x* 
2, A 113 43.50 Bos en grachten 21a* 
2, A 114 41.90 Bos en grachten 21a* 
2, A 115 49.90 Bos en grachten 21a* 
2, A 116A 33.10 Bos en grachten 21a* 
2, A 120 40.10 Bos en grachten 21a* 
2, A 121 44.30 Bos en grachten 21a* 
 

1.3 Situatieplan 
Ryckevelde ligt volledig binnen de topografische kaarten 13-1 en 13-2. 
In bijlage worden de situatieplannen op schaal 1/25.000 (kaart 2) en 1/10.000 (kaart 3), en de 
luchtfoto (kaart 4) weergegeven. 
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1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen - administratief 
Het domeinbos Rijckevelde ligt op 6 km oostwaarts van de stadskern van Brugge op het kruispunt 
van de gemeenten Brugge, Damme en Beernem.  
Het situeert zich in grote lijnen tussen de woonkernen van Assebroek (Brugge) en Sijsele (Damme). 
Ten noorden grenst het aan de N9, de Maalse Steenweg, die Brugge met Maldegem verbindt. Ten 
zuiden grenst het aan de N337, de Astridlaan, die Brugge met Knesselare verbindt. 
 
Ongeveer een vierde van het domein is gelegen op het grondgebied Sint-Kruis-Brugge. Het gaat 
meer bepaald over perceel 1 en bestanden 2a, 2b en 2x, alsook perceel 101. 
De helft van het domein ligt op het grondgebied van de Gemeente Damme (Sijsele). 
In het zuiden grenst het domein aan de Meersbeek die de grens vormt met de gemeente Beernem 
(Oedelem). In 2005 zijn 4,5 ha gekocht aan de overzijde van de Meersbeek, op grondgebied 
Beernem.  
In het westen vormt de Margaretha Van Vlaanderenlaan de grens met het militair oefenterrein 
gelegen op de gemeente Assebroek.  
Het deelgebied Engelendale grenst aan de westzijde van dit militair oefenterrein en aan de meest 
oostelijke tuintjes van Assebroek.  
 
Van west naar oost wordt het domein doorsneden door de verlaten spoorwegbedding van de 
voormalige lijn Brugge-Eeklo. De bedding is nu een recreatief fiets- en wandelpad en is eigendom van 
de Provincie West-Vlaanderen. 
 
Het domeinbos Rijckevelde valt onder de bevoegdheid van de Regio Brugge-Leiestreek met als 
verantwoordelijk regiobeheerder: 
 

ir. Theo Vitse 
Agentschap voor Natuur en Bos 
Regio Brugge-Leiestreek 
Zandstraat 255 bus3 
8000 Brugge 
Tel. 050/45.41.58 
GSM : 0479/67.95.69 
Fax. 050/45.41.75 

 
Verantwoordelijke wachter: 
 

Rik Delameillieure 
Poperbosstraat 13 
8820 Torhout 
Tel/Fax : 050/67.83.06 
GSM : 0479/99.82.12 

 
Rijckevelde is gelegen op het grensgebied Sijsele - Assebroek - Sint-Kruis -Oedelem en bevindt zich 
tussen de volgende coördinaten: 
- O-W van   3° 16' 25 " tot   3° 18' 30" 
- N-Z van  51° 11' 30"  tot 51° 12' 30" 

 
De Lambertcoördinaten van Rijckevelde zijn : 
- O-W van  73 km 300 m tot  75 km 700 m 
- N-Z van 209 km 400 m tot 211 km 400 m 



1. Identificatie van het bos 
 

 

Ontwerpbeheerplan Rijckevelde – in consultatie 
11 

1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 
Zie kaart 2: Situatieplan 1/25.000. 
 
Overeenkomstig het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge, is Rijckevelde gelegen in de 
zuidelijke groene gordel van Brugge. De gordel strekt zich uit van het Zuidwestelijk Stadsrandbos (Ter 
Heyde, Tudor, Beisbroek, Tillegem, Chartreuse, …) via de natuurverbindingsgebieden 
Wulgenbroeken en Gemene Weiden en het prioritair natuurgebied Assebroekse Meersen naar het 
Zuidoostelijk stadsrandbos, waar Rijckevelde de kern van vormt. 
 
Het boscomplex Rijckevelde bestaat uit het (kasteel met) kasteelpark, het militair oefenterrein en het 
domeinbos. Aansluitend zijn er nog enkele privé-bosjes. 
 
Het kasteel en het kasteelpark zijn gelegen op grondgebied Damme, maar eigendom van de stad 
Brugge. Het kasteel wordt door de Stichting Rijckevelde uitgebaat als Europees en internationaal 
vormings- en informatiecentrum. Het kasteelpark is publiek toegankelijk. 
 
Ook het militair oefenterrein is  op wegen en paden toegankelijk voor de zachte recreant. 
Het technisch beheer van de bosbestanden gebeurt door ANB overeenkomstig het beheerplan. Op 
de noordelijke binnenduin wordt het natuurreservaat ‘Schobbejakshoogte’ beheerd door Natuurpunt. 
De Schobbejakshoogte (eigendom militaire overheid) en het Wit Zand (perceel 101, eigendom ANB) 
zijn gelegen op dezelfde landduin. 
 
Ook de Heemtuin, eigendom van het Vlaams Gewest, ligt ingesloten in het domeinbos. Voor de 
Heemtuin, die een heel specifiek beheer kent, wordt een apart beheerplan opgesteld. 
Ten westen van het militair oefenterrein sluit dan weer het westelijk deel van het domeinbos aan, met 
name Engelendale en het Wit Zand.   
Samen vormt dit een complex van meer dan 170 ha. 
 
Direct aansluitend op dit complex bevinden zich in het noordwesten het Doolhof en in het zuiden de 
Loweiden. Het zijn agrarische landschappen met kenmerkende landschapsstructuren zoals bijv. 
knotwilgen. 
 
In het noorden van dit Zuidoostelijk Stadsrandbos, boven de Maalsesteenweg, liggen het Kasteel van 
Male en de Abdij St.Trudo met 39 ha privé-bos. Ten zuidoosten van dit boscomplex grenst het kasteel 
Ten Torre en het gebied ‘Maandagse’ met enkele kleinere bosjes waar interessante begroeiingen 
voorkomen, o.a. met Primula vulgaris. 
 
Ten westen van Rijckevelde heeft de stad Brugge nog verschillende eigendommen. Het zijn enkele 
kleinere bossen (Veltem, Paalbos en Bergjesbos, samen 22 ha) en het erkend reservaat Gemene 
Weidebeek (40 ha), dat beheerd wordt door Natuurpunt. 
 
Het Natuurreservaat Assebroekse Meersen (eigendom ANB) is gelegen ten zuiden van Rijckevelde, 
op amper 350 meter wandelafstand van het deelgebied Engelendale. Naar het zuiden sluit dat gebied 
aan met de questa van Oedelem en het Beverhoutsveld, een groot en nog vrij gaaf gebleven 
landschap.  
 
De voormalige spoorbedding - nu provinciaal fietspad - die aanvangt in Steenbrugge, vormt een 
groene verbinding tussen de bossen van de Hoeve St. Trudo ten zuiden van de Sint-Lucaskliniek (24 
ha eigendom van ANB), het Kasteel Bergskes, de Gemene Weiden, en Rijckevelde. In oostelijke 
richting verbindt de fietsroute het domeinbos met het St. Jansbos en de bossen rond het St. 
Elisabethziekenhuis.  
 
Verder naar het zuidwesten is er via kleine bosjes en landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 
verbinding met de bosrijke gemeente Oostkamp. 

Het domeinbos Rijckevelde vormt aldus een belangrijke schakel in de groene gordel rond Brugge.  
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1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 

1.5.1 Wegen 
Zie kaart 5: Statuut van de wegen. 
 
Door het domeinbos lopen geen belangrijke wegen. 
De enige weg van betekenis is de Holle weg. De Holle weg is een kasseiweg die de Maalsesteenweg 
met het centraal in het bos gelegen kasteeldomein verbindt. De weg wordt dan ook vooral gebruikt 
door bezoekers van het kasteeldomein. 
 
Verwarrend is dat er tweemaal een Rijckeveldestraat door  het bos loopt, nl. één op grondgebied 
Damme (door het deelgebied Rijckevelde) en één op grondgebied Brugge (door het deelgebied 
Engelendale) 
De Rijckeveldestraat op grondgebied Damme is een geasfalteerde weg die in het bos overgaat in een 
grindweg. Eenmaal in het bos gekomen is hij enkel toegankelijk voor voertuigen voor vervoer van 
mindervalide bezoekers van de Heemtuin en aangelanden van privé-enclaves in het bos. 
De Rijckeveldestraat op grondgebied Brugge is ook een grindweg. Hij wordt echter regelmatig 
gebruikt door sluikverkeer tussen de Astridlaan en de Lorreinendreef.  
 
De Margareta van Vlaanderenstraat die langs de westrand van bosplaats Rijckevelde loopt (tussen 
domeinbos en militair domein), is een buurtweg, vermeld in de Atlas der Buurtwegen. 
 
Door de bosplaats Engelendale loopt er één buurtweg vermeld in de Atlas der Buurtwegen, met name 
de Rijckeveldestraat (zie hoger). 
 

1.5.2 Waterlopen 
Zie kaart 6: Statuut van de waterlopen. 
 
De belangrijkste waterloop in het domeinbos is de Meersbeek in het zuiden van bosplaats Rijckevelde 
(waterloop van tweede categorie). 
 
In het noordelijke gedeelte zorgen ongeveer 1000 meter grachten voor ontwatering van de in 2004 
aangeplante percelen 1a, 1c, 1f, 1g en 1h. 
De gemiddelde diepte van deze grachten bedraagt: 
- 30 – 50 cm: grachten langs bestanden 1a, 1c, 1f, 1g en 1h (750 m) 
- 50 – 70 cm: grachten door bestand 1c en scheidingsgracht tussen bestand 1f en 1g (250 m) 
De afwatering van deze grachten gebeurt via de Maleleie (waterloop van derde categorie). 
 
In het zuiden stroomt de Meersbeek (waterloop tweede categorie) door het domeinbos. 
In het zuidelijke gedeelte vanaf de Heemtuin zuidwaarts tot aan de Meersbeek zijn ongeveer 1800 
meter grachten.  
De gemiddelde diepte van de grachten bedraagt: 
- 30 – 50 cm: grachten in/of langs bestand 7b, 7c, 9a, 9y, 10a, 10b 
- 50 – 70 cm: grachten in/of langs bestand 5a, 5c, 10a, 10b, 11a, 12a en 12c 
- 70 – 90 cm: scheidingsgrachten tussen domeinbos en kasteelpark. 
De enige ontwatering gebeurt via de gracht langs bestand 12c. Enkele andere kleine grachten die in 
het verleden eveneens zorgden voor ontwatering van het zuidelijke gedeelte zijn verland waardoor 
hun waterafvoerende functie verloren is gegaan. 
In 2003 zijn twee grotendeels verlande veedrinkpoelen heruitgediept.  De poelen zijn met  elkaar 
verbonden door een gracht. 
In de “Sterre”, in en rond de bestanden 4c en 4d, bevinden zich ongeveer 400 m ondiepe (30 – 50 
cm) grachten die geen afwatering kennen. 
 
In bosplaats Engelendale zijn er drainagebuizen en een beperkt aantal grachten in het noordoosten. 
 
Het domeinbos (uitgezonderd perceel 101, Wit Zand) is gelegen in de Polder van Sint-Trudoledeken 
(zie kaart 18: Hydrografie). 
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1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg  of ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

Zie kaart 7: Gewestplan. 
 
Volgens het Gewestplan Brugge-Middenkust ligt Rijckeveldebos in vier bestemmingszones: 

a) De percelen 1, 20, 21, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 en het bestand 12d, 
bevinden zich in landschappelijk waardevol agrarisch gebied; 
b) De percelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zijn gelegen in bosgebied; 
c) De  bestanden 12a, 12b, 12c en delen van percelen 3, 4 en 5 (dreef) zijn gelegen in het 
parkgebied rond kasteel Rijckevelde; 
d) De percelen 101, 104, 105, 106 en 107 (Engelendale) bevinden zich in natuurgebied. 

 
Er is een BPA "Rijckevelde-Noord" opgemaakt op 9 november 1992. Dit omvat het deel van het 
domein gelegen op het grondgebied van de stad Brugge (bestanden 1a, 1t, 1c, 1u, 1v, 1f, 1g, 1h, 1x, 
1y, 1k, 1z, 2a, 2b en 2x). 
 
Het perceel 102 (Engelendale) is gelegen in het BPA “Kloosterakkerdreef”. In dit BPA vallen deze 
percelen hoofdzakelijk onder de hoofdbestemming ‘Landschappelijk waardevol agrarisch gebied’. 
Volgens bemerking 11 van dit BPA zijn ‘Rurale beplantingen, t.t.z. bomenrijen, houtkanten, 
erfbeplantingen en perceelsbeplantingen’ mogelijk in deze zone. ‘Hierbij mogen slechts streekeigen 
soorten aangewend worden’. 
De bebossingsvergunning voor deze percelen is goedgekeurd door de stad Brugge mits behoud van 
enkele landschappelijke open ruimten rond de Engelendalehoeve. 
 

1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones 
Zie kaart 8: Ligging in internationale beschermingszones. 
 
Het “Wit Zand” (perceel 101) maakt deel uit van het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen, heiden en 
valleigebieden van Zandig Vlaanderen, westelijk deel’ (BE2500004), deelgebied 7. 
In dit Habitatrichtlijngebied (totale oppervlakte 3.064 ha) komen volgende te beschermen habitats en 
soorten voor: 

Habitats  
 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 (Nanocyperetalia) 

 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)  
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 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

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

Alnion incanae, Salicion albae) 

 Vissen  
 1134 Rhodeus sericeus amarus   Bittervoorn 
 
De habitats en soorten die voorkomen in domeinbos Rijckevelde staan in vet aangegeven. 
Deze habitats komen niet of slechts op een beperkte oppervlakte, goed ontwikkeld voor in het 
domeinbos. Zuurminnende eikenbossen (9190) en droge heide (4030) komen zwak ontwikkeld voor 
in het Wit Zand, beukenbossen van het type 9120 komen potentieel voor in enkele andere 
loofhoutbestanden die op de BWK gekarteerd staan als qs of fs (zie 2.3.3.1).  

Bittervoorn komt niet voor in het domeinbos.  

In het studiegebied komen met zekerheid twee vleermuissoorten 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. 

Domeinbos Rijckevelde ligt niet in Vogelrichtlijn- of Ramsargebied. 
 

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 
Zie kaart 9: Ligging in nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden. 
 
Het “Wit zand” (perceel 101) is gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk: GEN 
“Schobbejakshoogte”. Voor dit GEN-gebied is nog geen natuurrichtplan opgemaakt. 
 
Het domeinbos Rijckevelde ligt niet in een beschermd landschap, maar werd wel opgenomen in de 
Vlaamse Landschapsatlas:  
- ankerplaats “Rijkevelde” (A30020);  
- relictzones “Rijkevelde en ruimere omgeving van Sijseleveld” (R30041) en “Loweiden, vallei van 

de Meersbeek, Gemene Weidebeek” (R30042); 
- traditionele landschappen “Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten westen van het kanaal 

Gent-Terneuzen” (211030) en “Houtland” (212010); 
- puntrelict “kasteel van Rijckevelde” 
- lijnrelict “spoorlijn Brugge-Eeklo”. 
 
Hoeve Engelendale en de omgeving van het Kasteel van Male zijn wel beschermd, respectievelijk als 
dorpsgezicht en als landschap. 
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2 Algemene beschrijving 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht 
Rijckevelde : “…op eene uer afstand van Brugge onder de Gemeente Assebrouk ligt een  
  uitgestrekte, dorre en ongeploegde vlakte van alle zijden door  
  speerebosschjens omringd en bekend onder den zonderlinghen naem van de  
  rijke velden.” Vad. Museum 3,417 
  Rijckevelde : Een tailliebosch te Male, onder St.-Kruis (Brugge) 
  Hameau de Maele : Taillié nommé Rijke-velde 1808 
(uit “Toponomy van West-Vlaanderen” door Karel De Flou deel 13) 
 
De naam ‘Rijckevelde’ heeft helemaal niets te maken met ‘rijke velden’, maar wél met het Oude-
engelse ‘ryge’ =  ‘rye’ = rogge te maken. De landerijen werden vroeger inderdaad met rogge 
bebouwd. Andere bronnen beweren weer dat ‘rijcke’ eerder ‘rug’ zou betekenen: het domein ligt 
immers op eeuwenoude zandruggen, binnenduinen, die ooit zijn gevormd door verstuiving in quartair 
zand, dat tijdens de laatste ijstijd (Würmglaciaal: 70000-10000j) door de overheersende 
noordwestelijke winden werd afgezet vanuit het Noordzeebekken, dat toen nog een uitgestrekte, 
droge zandvlakte was. Hierdoor ontstond de ‘Vlaamse zandstreek’ die zich uitstrekt vanaf de kust tot 
een deel van Oost-Vlaanderen. Ook ten zuiden en oosten van Brugge werd zand afgezet. Daarbij 
kwamen plaatselijk ook stuifduinen voor op een West-Oost gerichte as, op de rand van de ‘Vlaamse 
vallei’. In het huidige landschap zijn deze stuifduinen nog als zandruggen te herkennen. Bovenop zo’n 
zandrug kan het gebied Rijckevelde gesitueerd worden. De zandlaag kan plaatselijk tot 5 meter dik 
zijn. Desondanks was het gebied al in de prehistorie bewoond, getuige de collectie stenen 
gebruiksvoorwerpen tentoongesteld in het Brugse Gruuthusemuseum. 
 

 

Figuur 1: Pourbuskaart (ca. 1600) van Rijckevelde 

 
In de 6de eeuw waren de landerijen het eigendom van een Frankische boer, ene Siedsu – vandaar 
Siedsele en later Sijsele.  
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Onder de eerste graaf van Vlaanderen (864 – 879) werd het domein grafelijk bezit.  
 
In de 16de eeuw werden er een hoeve en een herenhuis gebouwd, die nu nog te bewonderen zijn. In 
die tijd was het domein grotendeels bebost, met hier en daar een stuk heide of woeste grond. In 
Oudvlaamse boeken staat het beschreven als een ‘dorre en ongeploegde vlakte van alle zijden door 
speerbosschjens (=dennenbosjes) omringd en bekend onder den zonderlinghen naam van rijke 
velden’. 
Op de Pourbuskaart (Figuur 1) van ca. 1600 worden in de onmiddellijke omgeving vooral graslanden 
afgebeeld, in het noorden doorsneden door grachten. 
 
Aan het eind van de 18de eeuw werd het bos deels ontgonnen voor landbouwdoeleinden en in 1864 
was het bos voor de helft verdwenen. Aan het eind van de 19de eeuw werden nieuwe beplantingen 
uitgevoerd op de heidegronden. 
Eerst werd nog veel loofhout aangeplant. Later met de snelle uitbouw van de koolmijnen was vooral 
behoefte aan snelgroeiend naaldhout en werd dus vooral naaldhout (grove den) aangeplant.  
Tussen 1862 en 1863 werd door de maatschappij ‘Chemin de fer’ de spoorlijn 58, Brugge-Eeklo 
aangelegd. In 1879 werd de lijn opgenomen in het net van de buurtspoorwegen. Na de tweede 
wereldoorlog en voornamelijk op het einde van de jaren vijftig liep het aantal reizigers  drastisch terug 
en in 1959 werd de verbinding afgeschaft. Onder impuls van het provinciebestuur van West-
Vlaanderen kreeg de afgedankte spoorbedding een nieuwe bestemming als recreatief wandel- en 
fietspad.  
 
In 1913 werd er een neogotisch kasteel gebouwd. Dit neogotische bouwwerk, omgeven door park en 
vijvers was tot 1946 de residentie van de adellijke familie Gilles de Pélichy. Het kasteel is samen met 
het aangrenzende park eigendom van de stad Brugge en is sinds 1956 de zetel van een Europees en 
internationaal vormingscentrum.  
 
Historisch boskaartenoverzicht 
Op de kaart van Ferraris (ca. 1770; kaart 10) zijn grote delen van het huidige domeinbos als bebost 
weergegeven: oa de vallei van de Meersbeek, en perceel 1 zijn als bos ingekleurd. Ook rond Hoeve 
Engelendale is bos aanwezig. Tussen de verschillende bospercelen in liggen boomgaarden en 
akkers. 
 
In het midden van de 19de eeuw (Vandermaelenkaart, kaart 11; Gereduceerd kadaster, niet 
afgebeeld) zijn er grotere stukken ontbost: oa de vallei van de Meersbeek en het noordelijk deel van 
perceel 1. Het gebied bestaat uit bosjes, afgewisseld met akkers en heide. In de bosplaats 
Engelendale is geen bos meer aanwezig. 
 
Ook rond 1860 (eerste topografische kaart, kaart 12) zien we hetzelfde beeld. Op deze kaart wordt 
duidelijk dat alle bossen uit loofhout bestonden. 
 
De topografische kaart van 1890 (kaart 13) toont zowel ontbossingen (vooral aan de noordoostelijke 
grens van het bos) als bebossingen (centraal in bosplaats Rijckevelde). Interessant is dat hier bijna 
alle bospercelen binnen de perimeter van het huidige domeinbos als naaldhout worden weergegeven. 
Enkel in de bestanden 5a en 12c komt nog loofhout voor. 
De topografische kaart van 1920 (kaart 14) geeft een gelijkaardig beeld. 
 
In 1967 (kaart 15) zijn er enkele percelen ontbost (1k, 9y, 12b, 101) of bebost (3d, 8b, 10b), vooral 
aan de randen van het bos, en komen er meer loofhout- en gemengde bestanden voor. 
 
Op de topografische kaart uit 1980 (kaart 16) staat aangegeven hoe het bos eruitzag voor de 
aankoop door het Vlaams Gewest. De bestanden 4d, 4e, 10a en 12d zijn nog niet bebost. 
 
Op kaart 17 “Evolutie van het bosdomein” is te zien dat de bestanden met de grootste continuiteit aan 
bos waarschijnlijk in de vallei van de Meersbeek en op de landduin in het noorden liggen. Door de 
grote geografische onnauwkeurigheid van de Ferraris- en Vandermaelenkaarten, en door het gebruik 
van slechts een beperkt aantal kaarten bij de aanmaak van deze kaart, geeft dit echter een vals 
gevoel van nauwkeurigheid. 
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2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 
Het vroegere natuurlijk ontwikkelde Eiken-Berkenbos, dat op de voedselarme bodems van de 
Vlaamse zandstreek het aspectbepalende bostype was, werd reeds vanaf het Neolithicum 
ontgonnen. De mensen vestigden zich op relatief vaste verblijfplaatsen en gingen het bos rooien om 
er hun vee te laten grazen en om kleine akkers aan te leggen. Tijdens de Vroege Middeleeuwen was 
er een sterke bevolkingsaangroei waardoor de mensen verplicht waren hun veestapel te vergroten en 
het landbouwareaal uit te breiden waardoor veel bos verloren ging. 
Beweiding van bossen was lange tijd een vanzelfsprekend gebruik waardoor bossen snel 
degradeerden tot woeste gronden. In die periode – de Vroege Middeleeuwen – ontstonden de 
uitgestrekte heidevelden.  
De beste gronden kwamen in gebruik als akkers. De slechte gronden werden heide, wastine of 
bleven in stand als hakhoutbossen ten behoeve van het nodige brand- en geriefhout. 
Vanaf  ca. 1750 werd vooral in de zandstreek naald (denne-)bossen aangeplant.  
Van zodra de bomen een zekere ouderdom hadden kon weer beweid worden.  
Beweiding bleef zeker tot halfweg de 19e eeuw een algemeen gebruik. 
“Zo mochten koeien van de arbeidersdoeningen uit de buurt van het bos op Oe(de)lemberg, er in de 
2de helft van de 19de eeuw nog weiden mits ze een bel droegen.”(Bron: Bossen van Vlaanderen, 
Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy, Davidsfonds Leuven, 1993). 
 
Na de aankoop van het bos door het Vlaams Gewest werd op 15 september 1980 de bedrijfsregeling 
voor het toen 76 hectaren grote bos per Ministerieel Besluit goedgekeurd. In het bos werd een 
naaldhoutreeks en een loofhoutreeks aangeduid. Beide reeksen werden om de zes jaar gedund (met 
mogelijkheid tot facultatieve ingreep na drie jaar). Uit de bestandsbeschrijving kan enerzijds afgeleid 
worden dat de oudere grove dennenbestanden weinig groeikrachtig waren en voor omvorming in 
aanmerking kwamen en anderzijds dat Rijckevelde een hoog aandeel exoten kent. Vooral 
Amerikaanse eik en Douglas waren toen reeds dominant aanwezig in het gebied. In één perceel  
wordt nog de aanwezigheid van ongeveer één hectare oude heide vermeld. 
 
Tussen 1980 en 2009 werd het domeinbos alsmaar verder uitgebreid.  
In 2005 werd 4,5 ha gekocht aan de overzijde van de Meersbeek in het zuiden, op grondgebied 
Beernem. Bestand 21a werd in 2006 beplant met Zwarte els, Gewone es, Schietwilg en Zomereik. 
Voor de aanplant werden twee poelen gegraven die met elkaar verbonden zijn door grachten die ’s 
zomers droogvallen. Langs de grachten en rond de poelen is een strook van ongeveer 10m 
vrijgehouden dat een maaibeheer kent. Bestand 20x is nog in landbouwgebruik. 
 
In 1990 gebeurde de eerste aankoop ten westen van het militair domein: het Wit Zand, gelegen op 
een binnenduin (bosplaats Engelendale), werd deel van het domeinbos.  
De rest van Engelendale werd in 2006 aangekocht met het oog op bosuitbreiding. De pacht is er 
reeds afgetekend, maar het grootste deel blijft nog meerdere jaren in landbouwgebruik 
overeenkomstig een beheerovereenkomst. 
Een eerste reeks gronden (perceel 102 en 107) kwam in 2007 vrij en werd in 2008 in het kader van 
“Kom op tegen kanker” bebost. In bestand 102a werd overwegend Zomereik aangeplant, met een 
zone Ruwe berk en een zone hakhout van Tamme kastanje. De bestanden 102b en 107a werden 
beplant met een menging van Zomereik, Winterlinde, Haagbeuk, berk en Lijsterbes. Aan de randen 
werden struiken geplant met het oog op de creatie van een bosrand. Plaatselijk werd geopteerd de 
randen open te houden om brem groeikansen te bieden.  
De eerstvolgende reeks gronden komt vrij in 2014 en zal vervolgens ook beplant worden.  
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Reliëf en hydrografie 
Zie kaart 18: Hydrografie. 
 
Het reliëf is nagenoeg vlak. De hoogte daalt van 10 meter in het noorden – nabij de oude 
spoorbedding – tot 7,5 meter in het zuiden langs de Meersbeek en rond Hoeve Engelendale. Vooral 
in de percelen 2 en 3, en het Wit Zand zijn nog duidelijke oude landduinen te herkennen. In deze 
percelen zijn ook geen restanten van vroegere begreppeling waar te nemen.  
In het gebied is er op relatief geringe diepte een permanente grondwatertafel (gemiddeld 1,5 à 2,5 
meter). Deze is onderworpen aan een regelmatige seizoenschommeling en stijgt gedurende de winter 
om in het voorjaar haar hoogste stand te bereiken. De laagste stand is in de late herfst.  
 
Heel het gebied ligt in het Stroombekken Brugse Polders. 
Het noordelijke deel, ongeveer van af de grens tussen St.Kruis en Damme (Sijsele), watert af via 
kleine grachten naar de Maleie die ongeveer nabij Damme in het Zuidervaartje uitmondt. Het 
Zuidervaartje mondt vervolgens uit in het afleidingskanaal van de Leie. Dit is de VHA (Vlaamse 
Hydrologische Atlas)-zone “Zuidervaartje van monding St. Trudoledeke (excl) tot monding in 
Leopoldkanaal”. 
Het noordoostelijk deel van percelen 1 en 2 ligt in de VHA-zone “Hoge Watering”. 
In het zuiden gebeurt de afwatering via de Meersbeek. De Meersbeek vloeit in het zuidwesten samen 
met het St.-Trudoledeke die vervolgens uitmondt in het kanaal van Gent naar Oostende. Dit is de 
VHA-zone “Zuidervaartje tot monding St.Trudoledeke (incl)”. 
 

2.2.2 Bodem en geologie 
Bodem (Bron: Ameryckx, 1958; Sanders & Ameryckx, 1988) 
Zie kaart 19: Vereenvoudigde bodemkaart. 
 
Het overgrote deel van het Rijckevelde domein (92% van de totale oppervlakte, zie Tabel 2) behoort 
tot de textuurklasse Z, wat staat voor zandbodems. Slechts enkele bestanden aan de noordelijke 
(bestanden 1a en 1c) en zuidelijke (bestanden 12c-d en 21a) randen van het bos, en een deel van 
bestand 109y en 113x, hebben textuurklasse S, wat staat voor lemig zand (7%). 
 
Uit een gedetailleerd recent bodemonderzoek in bestand 21a (bodemserie Sfp en in mindere mate 
Sep volgens de bodemkaart) werd echter besloten dat lemig of kleiig zand hier eigenlijk niet voorkomt 
(TOBU, 2005). In het westelijke deel van 21a komt voornamelijk lichte tot lemige klei voor (E), terwijl 
in de rest van het perceel zwaar zandleem (L) werd teruggevonden. 
Volgens deze analyses kan bestand 21a bestempeld worden als een perceel waar natte tot zeer 
natte, lichte klei en zwaar zandleem zonder profielontwikkeling (bodemseries: Eep, Efp, Lep en Lfp) 
voorkomen. 
In hoeverre de oude bodemkaart (Ameryckx, 1958; Sanders & Ameryckx, 1988) nog klopt voor de 
rest van het bos is niet onderzocht. Voor de homogeniteit werd de oude kartering verder gebruikt. 
 
De drainageklasse varieert van zeer droog of te sterk gedraineerde gronden (symbool a) tot zeer nat 
of zeer slecht gedraineerde gronden (symbool f). 
De drainageklasse a situeert zich duidelijk op de oude landduin nabij de oude spoorbedding, in de 
zuidelijke rand van perceel 2, het volledige perceel 3 en het noordelijke gedeelte van percelen 6 en 7. 
In Engelendale bevinden het bestand 101a en het perceel 102 zich in drainageklasse a, alsook delen 
van de percelen 104, 105 en 107. 
Ten noorden en ten zuiden van deze landduin wordt de bodem steeds natter (tot d in Engelendale, tot 
e in perceel 1 en tot drainageklasse f in de bestanden 12c-d en 21a).  
De landbouwgronden van perceel 1 behoren tot drainageklasse d en zijn onvoldoende gedraineerde 
gronden; Engelendale is iets droger (grotendeels drainageklasse b), hoewel in de bestanden 109y, 
111x en 113x ook drainageklasse d voorkomt.  
Ter hoogte van bestand 5c bevindt zich nog een smalle strook met drainageklasse e. 
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De meeste zandbodems hebben een profielontwikkeling tot podzol (symbool g) doorlopen; de nattere 
bodems met drainageklasse e & f vertonen geen profielontwikkeling (Ameryckx, 1958; Sanders & 
Ameryckx, 1988). 
 

Tabel 2: Bodemseries in Rijckevelde 

Bodemserie Verklaring Code op 
kaart 

Opp. 
(ha) 

Opp.  
(%) 

OB Bebouwde zones 1 0,78 0,63 
OT Sterk vergraven gronden 1 0,67 0,53 

Pfp 
Zeer natte licht zandleembodem zonder 
profiel 9 0,02 0,02 

SdF 

Matig natte lemig zandbodem met weinig 
duidelijke tot duidelijke ijzer en/of humus B 
horizont 4 0,64 0,51 

SdG Matig natte lemig zandbodem complex 4 0,04 0,03 

Sdh 
Matig natte lemig zandbodem met 
verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont 4 0,66 0,53 

Sep Natte lemig zandbodem zonder profiel 3 0,57 0,46 
Sepz Natte lemig zandbodem zonder profiel 3 2,76 2,21 
Sfp Zeer natte lemig zandbodem zonder profiel 3 3,64 2,92 
ZaG Zeer droge zandbodem complex 5 0,74 0,59 

Zag 
Zeer droge zandbodem met duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont 5 2,80 2,25 

Zag(o)(z) 
Zeer droge zandbodem met duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont 5 23,80 19,10 

ZaG(z) Zeer droge zandbodem complex 5 0,52 0,42 

Zag(z) 
Zeer droge zandbodem met duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont 5 2,40 1,93 

Zap(z) Zeer droge zandbodem zonder profiel 5 3,28 2,63 
ZbG Droge zandbodem complex 5 0,83 0,66 

Zbg 
Droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of 
humus B horizont 5 17,53 14,07 

Zbg(o)(z) 
Droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of 
humus B horizont 5 1,75 1,40 

Zbh 
Droge zandbodem met verbrokkelde ijzer 
en/of humus B horizont 5 7,25 5,81 

ZcG Matig droge zandbodem complex 4 0,14 0,12 

Zcg 
Matig droge zandbodem met duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont 4 23,93 19,20 

Zch 
Matig droge zandbodem met verbrokkelde 
ijzer en/of humus B horizont 4 0,01 0,00 

Zdb 
Matig natte zandbodem met structuur B 
horizont 4 2,87 2,31 

ZdG Matig natte zandbodem complex 4 0,36 0,29 

Zdg 
Matig natte zandbodem met duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont 4 24,61 19,75 

Zdh 
Matig natte zandbodem met verbrokkelde ijzer 
en/of humus B horizont 4 1,34 1,08 

Zep Natte zandbodem zonder profiel 3 0,70 0,56 
Totaal     124,64 100 
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Bodemkwetsbaarheidskaart 
Op basis van de bodemkaart, maar met aanvullingen van o.a. de BWK en de boshistoriekkaart, werd 
recent een bodemkwetsbaarheidskaart opgesteld ten behoeve van de bosexploitatie (Goris et al., 
2005; kaart 20 in bijlage). 
Voor Rijckevelde komen vooral de erg natte zones met drainageklasse f (bestanden 12c-d) naar voor 
als zeer kwetsbaar voor exploitatie (exploitatiecategorie 1). Ook bestand 21a dient hieronder 
gerangschikt te worden (nog niet bebost in 2005). 
Zones met drainageklasse e (bestanden 1a, 1c, 5c) zijn eveneens erg kwetsbaar voor exploitatie 
(categorie 2). 
 
De biocenose-overlay is vooral gebaseerd op de BWK en de boshistoriek. Ze geeft aan dat er oud 
bos aanwezig is en dat met de ecologische waarden die hiermee samengaan ook rekening dient 
gehouden. Ze is evenwel onvoldoende nauwkeurig om op perceelsniveau te interpreteren. 
 
Deze kaart is enkel opgemaakt voor gronden die in 2005 bebost waren. Voor Engelendale bestaat 
deze kaart dus niet, maar de situatie is vermoedelijk vergelijkbaar. 
 
Geologie 
Zie kaart 21: Tertiaire geologische kaart. 
 
Geologie van het zandgebied van Brugge-Maldegem-Eeklo + depressie van het kanaal Brugge-Gent 
(Ameryckx, 1958) 
 
Het geologisch substraat wordt gevormd door subhorizontale, mariene lagen van het Tertiair nl. het 
Eoceen, die zacht afhellen naar het noord-noordoosten. Van ZW naar NO treffen we de volgende 
tertiaire lagen aan: het Paniseliaan (zand tot kleiig zand), het Lediaan (kalkrijk, glauconiethoudend 
zand, fossielrijk) en het Bartoon (grijsgroene, glauconiethoudende klei (= klei van Asse)). De Vlaamse 
Vallei (het overgrote oostelijk deel van dit gebied) werd voor de Eemtransgressie tot diep beneden de 
huidige zeespiegel uitgeschuurd. Deze vallei vormde de verbinding tussen de rivieren van het 
Scheldebekken en de Noordzee. Tijdens het Riss-Würm interglaciaal (nl. het Emiaan) begon de 
opvulling van de Vlaamse Vallei vanaf de zee met estuariumsedimenten (assise van Oostende).  
Gedurende het Würmglaciaal werd deze vallei en de aansluitende depressie waar nu het kanaal 
Gent-Brugge gesitueerd is, gekolmateerd met niveo-fluviale en niveo-eolische zandige en lemige 
materialen. Ook buiten de depressie dekten deze sedimenten het tertiair substraat af. Rond Brugge 
werden de eerste niveo-eolische dekzanden (kwartsrijke, fijne tot matig fijne zanden) pas op het eind 
van het Volglaciaal door overheersende NW-winden aangevoerd. Deze dekzanden vulden ook verder 
de Vlaamse Vallei op. Tijdens het Laatglaciaal (Dryas) en het Holoceen hadden zandverstuivingen en  
-afzettingen plaats. Uit het Holoceen dateren eveneens de vorming van veen en de sedimentatie van 
zandlemige en kleiige oppervlakte-afzettingen in de depressie en langs waterlopen (recent alluvium) 
en op de hellingen (recent colluvium). 
 
Tijdens de jongste ijstijd (70.000 – 10.000 jaar geleden) waaiden westenwinden vanuit een 
droogliggende Noordzee het zand landinwaarts en gaven zo ontstaan aan de ‘Vlaamse zandstreek’. 
Op een oost-westgerichte 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 
dopheiareaal van Loppem-Zedelgem, het Bulskampveld en het Drongengoed); de 
Schobbejakshoogte is gelegen op Holoceen zand (Zwaenepoel, 2003; Martens & Opstaele, 2007). 
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bestandskaart 
Zie kaart 22: Bestandstype. 
 
Domeinbos Rijckevelde (zonder Heemtuin) (120,26 ha) werd ingedeeld in 27 percelen (genummerd) 
die onderverdeeld zijn in 68 bestanden (aangeduid met letters) en verdeeld over 2 bosplaatsen. De 
bestandsindeling is weergegeven op bijna alle kaarten in bijlage. De volledige bestandsindeling is als 
volgt: 
 

Tabel 3: Bestandsindeling in Rijckevelde 

Bosplaats Perceel Bestand  Nummer Oppervlakte (ha)  
Rijckevelde 1 a 1a 1,25 
Rijckevelde 1 c 1c 1,47 
Rijckevelde 1 f 1f 1,54 
Rijckevelde 1 g 1g 1,12 
Rijckevelde 1 h 1h 0,13 
Rijckevelde 1 k 1k 1,54 
Rijckevelde 1 t 1t 1,98 
Rijckevelde 1 u 1u 1,27 
Rijckevelde 1 v 1v 0,87 
Rijckevelde 1 x 1x 1,96 
Rijckevelde 1 y 1y 1,31 
Rijckevelde 1 z 1z 1,56 
Rijckevelde 2 a 2a 0,42 
Rijckevelde 2 b 2b 0,50 
Rijckevelde 2 c 2c 3,98 
Rijckevelde 2 d 2d 1,95 
Rijckevelde 2 x 2x 0,15 
Rijckevelde 3 a 3a 1,49 
Rijckevelde 3 b 3b 3,04 
Rijckevelde 3 c 3c 2,89 
Rijckevelde 3 d 3d 3,22 
Rijckevelde 4 a 4a 0,60 
Rijckevelde 4 b 4b 1,19 
Rijckevelde 4 c 4c 2,67 
Rijckevelde 4 d 4d 3,57 
Rijckevelde 4 e 4e 2,28 
Rijckevelde 4 f 4f 0,69 
Rijckevelde 5 a 5a 4,68 
Rijckevelde 5 b 5b 1,36 
Rijckevelde 5 c 5c 0,28 
Rijckevelde 6 a 6a 3,39 
Rijckevelde 6 b 6b 0,25 
Rijckevelde 6 x 6x 0,64 
Rijckevelde 7 a 7a 1,77 
Rijckevelde 7 b 7b 1,99 
Rijckevelde 7 c 7c 1,12 
Rijckevelde 7 x 7x 0,40 
Rijckevelde 8 a 8a 2,88 
Rijckevelde 8 b 8b 0,88 
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Bosplaats Perceel Bestand  Nummer Oppervlakte (ha)  
Rijckevelde 9 a 9a 2,72 
Rijckevelde 9 y 9y 0,62 
Rijckevelde 10 a 10a 1,94 
Rijckevelde 10 b 10b 1,22 
Rijckevelde 11 a 11a 2,59 
Rijckevelde 12 a 12a 1,67 
Rijckevelde 12 b 12b 2,50 
Rijckevelde 12 c 12c 0,35 
Rijckevelde 12 d 12d 1,22 
Rijckevelde 20 x 20x 1,93 
Rijckevelde 21 a 21a 2,45 
Engelendale 101 a 101a 2,70 
Engelendale 101 y 101y 0,41 
Engelendale 102 a 102a 1,37 
Engelendale 102 b 102b 1,62 
Engelendale 102 x 102x 0,17 
Engelendale 102 y 102y 1,44 
Engelendale 104 x 104x 5,58 
Engelendale 105 x 105x 2,24 
Engelendale 106 x 106x 3,55 
Engelendale 107 a 107a 2,32 
Engelendale 108 x 108x 0,92 
Engelendale 109 x 109x 2,14 
Engelendale 109 y 109y 4,49 
Engelendale 110 x 110x 2,25 
Engelendale 111 x 111x 0,95 
Engelendale 112 x 112x 2,83 
Engelendale 113 x 113x 1,28 
Engelendale 114 x 114x 0,56 
Totaal       120,26 
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2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 
De inventarisatie van bestands- en bosbouwkenmerken werd uitgevoerd volgens de methode 
beschreven in ‘De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest’ (Waterinckx & Roelandt 2001). De 
inventarisaties werden uitgevoerd in 2002 en aangevuld in 2007. De bestandsfiches zijn toegevoegd 
in bijlage. 
Elk van deze opnamen is goed gelokaliseerd door een routebeschrijving opgemaakt met kompas en 
lintmeter, waarbij telkens gestart werd vanaf een duidelijk herkenbaar referentiepunt. Al deze punten 
werden in een GIS-laag nauwkeurig gelokaliseerd. 
De berekeningen en analyses gebeurden met behulp van het programma BosProg (versie 2.32), 
ontwikkeld door het Agentschap voor Natuur en Bos. 

2.3.2.1 Bestandskenmerken 

In onderstaande tabel worden de verschillende bestandskenmerken op niveau van het bos 
weergegeven. 
 

Tabel 4: Overzicht bestandskenmerken (LK= leeftijdsklasse; BT= bestandstype; BV= bedrijfsvorm; 
M=mengingswijze; I= Inheems karakter) 

Bosplaats Bestand Opp.  
(ha) 

Hoofdboom- 
soort (a) LK BT (b) BV M(c) Sluitings- 

graad I(d) 

Rijckevelde 1a 1,25 Gem. LH 1-20 LH Hooghout G < 1/3 I 
Rijckevelde 1t 1,98 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Rijckevelde 1c 1,47 Gem. LH 1-20 LH Hooghout G < 1/3 I 
Rijckevelde 1u 1,27 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Rijckevelde 1v 0,87 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Rijckevelde 1f 1,54 nvt nvt biomassa nvt nvt nvt nvt 
Rijckevelde 1g 1,12 Gem. LH 1-20 LH Hooghout G < 1/3 I 
Rijckevelde 1h 0,13 zEl/gEs 1-20 LH Hooghout G < 1/3 I 
Rijckevelde 1x 1,96 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Rijckevelde 1y 1,31 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Rijckevelde 1k 1,54 Gem. LH 1-20 LH Hooghout G < 1/3 I 
Rijckevelde 1z 1,56 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Rijckevelde 2a 0,42 Do 41-60 NH Hooghout H 1/3 tot 2/3 E 
Rijckevelde 2b 0,50 tKa 21-40 LH Hakhout H > 2/3 E 
Rijckevelde 2c 3,98 gD 61-80 NH Hooghout H 1/3 tot 2/3 I 
Rijckevelde 2d 1,95 gD 61-80 NH Hooghout H 1/3 tot 2/3 I 
Rijckevelde 2x 0,15 nvt nvt infr nvt nvt nvt nvt 
Rijckevelde 3a 1,49 gD 61-80 NH Hooghout H 1/3 tot 2/3 I 
Rijckevelde 3b 3,04 gD 61-80 NH Hooghout H 1/3 tot 2/3 I 
Rijckevelde 3c 2,89 gD 61-80 NH Hooghout H < 1/3 I 
Rijckevelde 3d 3,22 gD 61-80 NH Hooghout H 1/3 tot 2/3 I/E 
Rijckevelde 4a 0,60 tKa 41-60 LH Middelhout G > 2/3 E 
Rijckevelde 4b 1,19 cD/gD 61-80 NH Hooghout G 1/3 tot 2/3 E/I 
Rijckevelde 4c 2,67 Do 61-80 NH Hooghout H 1/3 tot 2/3 E 
Rijckevelde 4d 3,57 Gem. LH 1-20 LH Middelhout G 1/3 tot 2/3 I/E 
Rijckevelde 4e 2,28 zE/wE 1-20 LH Hooghout H > 2/3 I 
Rijckevelde 4f 0,69 B 41-60 LH Hooghout H 1/3 tot 2/3 I 
Rijckevelde 5a 4,68 Do/aE 61-80 N+L Hooghout G 1/3 tot 2/3 E 
Rijckevelde 5b 1,36 Do 41-60 N+L Hooghout H 1/3 tot 2/3 E 
Rijckevelde 5c 0,28 Gem. LH 61-80 LH Hooghout H 1/3 tot 2/3 I 
Rijckevelde 6a 3,39 gD 41-60 NH Hooghout H 1/3 tot 2/3 I 
Rijckevelde 6b 0,25 B 61-80 LH Hooghout H 1/3 tot 2/3 I 
Rijckevelde 6x 0,64 nvt nvt pOp nvt nvt nvt nvt 
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Bosplaats Bestand Opp.  
(ha) 

Hoofdboom- 
soort (a) LK BT (b) BV M(c) Sluitings- 

graad I(d) 

Rijckevelde 7a 1,77 gD 61-80 NH Hooghout H < 1/3 I 
Rijckevelde 7b 1,99 Do 61-80 NH Hooghout H 1/3 tot 2/3 E 
Rijckevelde 7c 1,12 eL/Do 41-60 NH Hooghout H 1/3 tot 2/3 E 
Rijckevelde 7x 0,40 nvt nvt pOp nvt nvt nvt nvt 
Rijckevelde 8a 2,88 eL/aE 61-80 N+L Hooghout G 1/3 tot 2/3 E 
Rijckevelde 8b 0,88 eL 41-60 N+L Hooghout H 1/3 tot 2/3 E 
Rijckevelde 9a 2,72 Do/eL 61-80 N+L Hooghout G 1/3 tot 2/3 E 
Rijckevelde 9y 0,62 nvt nvt pOp nvt nvt nvt nvt 
Rijckevelde 10a 1,94 zE 1-20 LH Hooghout H 1/3 tot 2/3 I 
Rijckevelde 10b 1,22 zE 61-80 LH Hooghout H 1/3 tot 2/3 I 
Rijckevelde 11a 2,59 eL 61-80 NH Hooghout H 1/3 tot 2/3 E 
Rijckevelde 12a 1,67 zE/B 1-20 LH Hooghout G 1/3 tot 2/3 I 
Rijckevelde 12b 2,50 zE 1-20 LH Hooghout G < 1/3 I 
Rijckevelde 12c 0,35 Gem. LH 61-80 LH Hooghout H < 1/3 I/E 
Rijckevelde 12d 1,22 gEs 1-20 LH Hooghout H > 2/3 I 
Rijckevelde 20x 1,93 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Rijckevelde 21a 2,45 Gem. LH 1-20 LH Hooghout G < 1/3 I 
Engelendale 101a 2,70 zE/rBe 41-60 LH Hooghout H 1/3 tot 2/3 I 
Engelendale 101y 0,41 nvt nvt pOp nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 102a 1,37 zE/rBe/tKa 1-20 LH Hooghout G < 1/3 I 
Engelendale 102b 1,62 Gem. LH 1-20 LH Hooghout G < 1/3 I 
Engelendale 102x 0,17 nvt nvt infr nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 102y 1,44 nvt nvt pOp nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 104x 5,58 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 105x 2,24 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 106x 3,55 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 107a 2,32 Gem. LH 1-20 LH Hooghout G < 1/3 I 
Engelendale 108x 0,92 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 109x 2,14 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 109y 4,49 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 110x 2,25 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 111x 0,95 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 112x 2,83 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 113x 1,28 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 
Engelendale 114x 0,56 nvt nvt LBG nvt nvt nvt nvt 

 
(a)  zE = Zomereik; wE=Wintereik; aE=Amerikaanse eik; gD=Grove den; cD= Corsikaanse den; Do=Douglas; 

B=Beuk; rBe=Ruwe berk; eL= Europese lork; tKa= Tamme kastanje; zEl=Zwarte els; gEs=Gewone es; 
Gem. LH=gemengd loofhout 

(b)  LH=Loofhout; L+N=Loofhout en naaldhout; N+L=Naaldhout en loofhout; NH=Naaldhout; 
LBG=landbouwgebruik; pOp= permanente open plek; infr=infrastructuur; 

(c)  H=Homogeen (homogeen: 1 boomsoort > 80 % van het G) G=Gemengd (1 boomsoort <= 80% van het G) 
(d)  I= Inheems (inheemse boomsoorten >= 90 % van het grondvlak (G)); I/E= Inheems + Exoot (50% van het G 

< inheemse boomsoorten < 90 % van het G); E/I=Exoot+Inheems (30% van het G < inheemse 
boomsoorten < 50 % van het G); E=Exoot (inheemse boomsoorten < 30% van het G) 
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• Bestandstype  
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, bestaat het domeinbos voor ongeveer 35% uit 
naaldhoutbestanden of bestanden waar naaldhout de belangrijkste component is. De open plekken 
vertegenwoordigen 2,9 % van de bosoppervlakte. Hierbij dient vermeld dat er sinds de opnames ook 
delen van bestanden als permanente open plek of open water beheerd worden (4d, 10a/10b, 11a, 
101a; totale geschatte oppervlakte ca. 1,4 ha), wat het reële percentage op 4,1 % brengt. 31 % van 
de oppervlakte is momenteel nog in landbouwgebruik en op termijn voor een groot deel te bebossen 
(zie verder). 
 

Bestandstype

32%

28%

26%

10% 3%

1% 0,3%

landbouwgebruik loofhout naaldhout

naaldhout + loofhout open ruimte biomassa

infrastructuur

 

• Inheems karakter en mengingsvorm  
Het aandeel inheemse, gemengde bestanden bedraagt 22%. Ongeveer 60% van de beboste 
oppervlakte bestaat uit bestanden die minstens voor de helft samengesteld zijn uit inheemse 
boomsoorten. Homogene exotenbestanden beslaan 15% van de beboste oppervlakte. 

Inheems karakter en menging

22%

37%5%
5%

1,7 %
15%

14%

inheems gemengd inheems homogeen inheems/exoot gemengd

inheems/exoot homogeen exoot gemengd exoot homogeen

exoot/inheems gemengd

 

•  
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• Bedrijfsvorm  
Meer dan 90% van de bosbestanden wordt beheerd als hooghout. Slechts enkele bestanden zijn 
middelhout (4a en 4d) of hakhout (2b, deel van 102a). 

Bedrijfsvorm

94%

5% 1%

Hooghout Middelhout Hakhout

 

• Sluitingsgraad  
Bijna 70% van Rijckevelde heeft een gemiddelde sluitingsgraad tussen 1/3 en 2/3. 27% heeft een 
sluitingsgraad van minder dan 1/3, en slechts 6% van meer dan 2/3. 

Sluitingsgraad

27%

67%

6%

Minder dan 1/3 Van 1/3 tot 2/3 Meer dan 2/3

 

• Leeftijdsklasse  
Iets meer dan de helft van de bosbestanden in Rijckevelde heeft als leeftijdsklasse 61-80, tevens de 
oudste die er in het bos voorkomt. Ruim een derde zijn jonge aanplantingen (leeftijdsklasse 1-20). 

Leeftijdsklasse

34%

14%

51%

0,6%

   1-20   21-40   41-60   61-80
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2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling 

Hieronder worden de cijfers weergegeven voor een gemiddeld bosbestand in domeinbos Rijckevelde. 
Bestanden van het type infrastructuur (2x en 102x), open ruimte (6x, 7x, 9y, 101y, 102y) en biomassa 
(1f) zijn buiten beschouwing gelaten. Ook de percelen nog in landbouwgebruik en de recent beboste 
percelen (1, 20, 21, 102 t.e.m. 114) zijn buiten beschouwing gelaten, vermits deze niet opgemeten 
werden. 
De cijfers geven waarden per ha weer. Achtereenvolgens worden zaailingen, struiklaag, boomlaag en 
staand dood hout besproken. 
 
Zaailingen 

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 m. In onderstaande 
tabel wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal zaailingen per ha, per boomsoort en per 
hoogteklasse, dat werd waargenomen in Rijckevelde. 
 
Het grootste aantal zaailingen werd aangetroffen van volgende boomsoorten: Gewone es, 
Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Zomereik, Wilde lijsterbes, Gewone esdoorn en 
Douglasspar. 
Er zijn slechts weinig soorten die ook in de hoogteklassen boven 50 cm nog voorkomen: Wilde 
lijsterbes, Berk, Zwarte els en Sporkehout. De zomereiken in de hoogteklasse 150-199 cm zijn 
aangeplant, alle andere verjonging is natuurlijk. 
 

Tabel 5: Zaailingen in Ryckevelde 

Gemiddelde hoogte (cm) Boomsoort Stamtal (/ha) 
0-49 Gewone es 1199 
 Amerikaanse vogelkers 1192 
 Amerikaanse eik 655 
 Wilde lijsterbes 511 
 Gewone esdoorn 282 
 Douglasspar 266 
 Hulst 68 
 Zomereik 8 
 Tamme kastanje  2 
 Beuk 0 
50-99 Wilde lijsterbes 73 
100-149 Berk 45 
150-199 Zomereik 32 
 Sporkehout  8 
 Wilde lijsterbes 0 
 Zwarte els 0 
 Totaal 4340 

 
 
Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 m en een omtrek kleiner dan 
20 cm. Een overzicht van alle boomsoorten die in de struiklaag werden geïnventariseerd, wordt 
gegeven in onderstaande tabel. 
De meest voorkomende boomsoorten in de struiklaag zijn: Amerikaanse eik, Wilde lijsterbes, 
Amerikaanse vogelkers, Tamme kastanje en Beuk. 
Wat betreft de dode bomen in de struiklaag, zijn de meest voorkomende soorten: Amerikaanse 
vogelkers, Amerikaanse eik en Tamme kastanje. 
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Tabel 6: Struiken in Rijckevelde 

Gemiddelde hoogte 
(cm) 

Boomsoort Stamtal levend 
(/ha) 

Stamtal dood 
(/ha) 

200-400 Amerikaanse vogelkers 18 0 
 Wilde lijsterbes 11 0 
 Tamme kastanje 0 0 
 Beuk  0 0 
400-600 Wilde lijsterbes 12 0 
 Amerikaanse vogelkers 0 27 
600-800 Amerikaanse eik 34 7 
 Tamme kastanje 3 2 
 Totaal 79 35 

 
 
Boomlaag 

De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. Op basis van het 
gemiddeld bestandsgrondvlak zijn de meest voorkomende boomsoorten in de boomlaag: Grove den 
(35%), Douglasspar (20%), Europese lork (13%), Amerikaanse eik (8%) en Zomereik (7%). 
Op niveau van het bosdomein nemen de inheemse boomsoorten en de exoten elk ongeveer de helft 
van het gemiddeld bestandsgrondvlak in. 
Een volledig overzicht van alle voorkomende boomsoorten in de boomlaag wordt gegeven in 
onderstaande tabel. 
 

Tabel 7: Boomsoorten in Rijckevelde 

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume 
 (/ha) (%) (m²/ha) (%) (m³/ha) (%) 
Grove den 150 23% 8,66 35% 77,0 32% 
Douglasspar 55 8% 4,88 20% 64,2 26% 
Europese lork 46 7% 3,17 13% 38,4 15% 
Amerikaanse eik 64 10% 1,92 8% 17,7 7% 
Zomereik 70 11% 1,84 7% 15,2 6% 
Beuk 9 1% 1.01 4% 10,1 4% 
Corsikaanse den 9 1% 0,98 4% 10,6 4% 
Ruwe berk 79 12% 0,62 3% 3,0 1% 
Tamme kastanje 32 5% 0,47 2% 2,2 1% 
Wintereik 70 11% 0,44 2% 1,3 1% 
Gewone es 34 5% 0,33 1% 2,0 1% 
Amerikaanse vogelkers 17 3% 0,28 1% 1,2 1% 
Amerikaans 
krentenboompje 

7 1% 0,10 0% 0,8 0% 

Wilde lijsterbes 7 1% 0,08 0% 0,4 0% 
Boswilg 9 1% 0,05 0% 0,1 0% 
Zachte berk 2 0% 0,01 0% 0,1 0% 
Zwarte els 1 0% 0,01 0% 0,0 0% 
Gewone esdoorn 1 0% 0,00 0% 0,0 0% 
Totaal 662  24,9  243  
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Staand dood hout 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de boomsoorten waarvan staand dood hout 
is opgemeten. Op basis van het gemiddeld bestandsgrondvlak wordt het meeste staand dood hout in 
de boomlaag aangetroffen bij: Amerikaanse vogelkers, Grove den, Douglasspar, Beuk, Amerikaanse 
eik en Zomereik. Het effect van de bestrijding van Amerikaanse vogelkers is duidelijk zichtbaar. 
 

Tabel 8: Staand dood hout 

Stamtal Grondvlak Volume Omtrekklasse 
(cm) Boomsoort (/ha) (%) (m²/ha)  (%) (m³/ha)  (%) 

Douglasspar 0 0% 0,01 3% 0,2 5% zeer dik (C1,5 
>120) Beuk 0 0% 0,01 2% 0,1 2% 

Grove den 4 13% 0,17 35% 1,6 41% 
Amerikaanse 
vogelkers 2 6% 0,06 12% 0,4 11% 

dik (60< C1,5 <120) 

Beuk 0 1% 0,01 2% 0,1 2% 
Amerikaanse 
vogelkers 16 56% 0,18 37% 1,2 32% 
Amerikaanse eik 3 9% 0,02 3% 0,1 2% 
Zomereik 2 7% 0,01 3% 0,1 2% 
Douglasspar 1 3% 0,01 2% 0,0 1% 
Europese lork 0 1% 0,00 1% 0,0 1% 

Dun (20< C1,5 <60) 

Tamme kastanje 1 3% 0,00 1% 0,0 0% 
Totaal   28   0,48   3,8   
 
 
Dikke bomen en dreven 

Zie kaart 23: Dikke bomen en dreven. 
 
Dikke bomen zijn relatief beperkt aanwezig in domeinbos Rijckevelde. Een aantal markante bomen 
werden in 2007 apart opgemeten en op kaart gezet (zie kaart 23). De dikste beuken zijn “Sterke Jan”, 
een dode beuk met omtrek 480 cm aan de vijver in bestand 11a en een nog levende beuk met omtrek 
475 cm in het noorden van bestand 4f. 
Op een talud in bestand 5a staan er drie dikke beuken (omtrekken 390cm, 300cm en 280cm). De 
dikste zomereik staat tussen de bestanden 12a en 12b en heeft een omtrek van 360cm. Verder 
komen geen bomen voor met een omtrek boven 300 cm. 
 
Er zijn ca. 5,5 km dreven in Rijckevelde. De meeste dreven (4,5 km) zijn beukendreven (zie kaart 23). 
Enkele dreven van zomereik komen voor (ca. 0,5 km), en langs de Holle Weg bestaat de binnenste rij 
uit Amerikaanse eik en de twee buitenste rijen uit beuk (0,5 km in eigendom). 
Ook in de dreven komen een aantal dikke beuken voor (met omtrekken boven 200cm), met name in 
de dreef tussen percelen 1 en 2. 
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2.3.2.3 Dendrometrische gegevens 

Rijckevelde wordt gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 662/ha, een gemiddeld 
bestandsgrondvlak van 24,9 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 243 m³/ha. 
Een vergelijking met de gemiddelde waarden voor Vlaanderen (Waterinckx, 2001) leert dat het 
stamtal in Rijckevelde iets lager ligt dan het gemiddelde stamtal in gemengde Vlaamse bossen (758 
bomen/ha) en ongeveer overeenkomt met het gemiddelde stamtal in de domeinbossen (670 
bomen/ha). Bestandsgrondvlak en -volume in Rijckevelde komen ongeveer overeen met de 
gemiddelde waarden voor Vlaamse domeinbossen (G 24 m²/ha; V 223 m³/ha) en alle Vlaamse 
bossen (G 25 m²/ha; V 204 m³/ha). 
 
Het staand dood hout heeft een gemiddeld stamtal van 28/ha, een gemiddeld bestandsgrondvlak van 
0,48 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 3,8 m³/ha. Dit komt overeen met 1,6% van de 
staande voorraad. Ook dit komt ongeveer overeen met de gemiddelde waarden voor Vlaanderen uit 
de bosinventarisatie (N 24/ha, G 0,4 m²/ha en V 3,2 m³/ha). 
 
Bij het berekenen van deze bestandsparameters zijn de niet- en recent beboste bestanden (1, 2x, 9y, 
20x, 21a, 101y, 102 t.e.m. 114) buiten beschouwing gelaten (nvt). 
 

Tabel 9: Dendrometrische gegevens 

Levende bomen Dode bomen 

Bosplaats 
bestands- 
nummer 

Opp. 
(ha) 

leeftijds- 
klasse Stamtal Grondvlak Volume Stamtal Grondvlak Volume 

Rijckevelde 1a 1,25 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 1c 1,47 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 1f 1,54 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 1g 1,12 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 1h 0,13 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 1k 1,54 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 1t 1,98 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 1u 1,27 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 1v 0,87 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 1x 1,96 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 1y 1,31 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 1z 1,56 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 2a 0,42 41-60 353,68 36,63 450,06       

Rijckevelde 2b 0,50 21-40 720,45 13,03 74,35 104,79 0,58 2,15 

Rijckevelde 2c 3,98 61-80 520,69 27,72 240,98       

Rijckevelde 2d 1,95 61-80 530,52 23,01 193,91       

Rijckevelde 2x 0,15 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 3a 1,49 61-80 550,17 30,32 278,29       

Rijckevelde 3b 3,04 61-80 628,76 29,83 280,71 39,30 0,63 4,26 

Rijckevelde 3c 2,89 61-80 324,20 22,61 226,16 39,30 2,26 21,45 

Rijckevelde 3d 3,22 61-80 471,57 28,74 219,39 39,30 1,32 11,63 

Rijckevelde 4a 0,60 41-60 0 0 0       

Rijckevelde 4b 1,19 61-80 648,41 41,86 398,39       

Rijckevelde 4c 2,67 61-80 432,27 37,14 497,49       

Rijckevelde 4d 3,57 1-20 1650,50 8,83 20,99       

Rijckevelde 4e 2,28 1-20 1964,88 12,21 35,49       

Rijckevelde 4f 0,69 41-60 324,20 35,42 341,00       

Rijckevelde 5a 4,68 61-80 361,86 33,35 378,01 21,29 0,40 3,68 

Rijckevelde 5b 1,36 41-60 363,50 38,49 536,91       

Rijckevelde 5c 0,28 61-80 599,29 25,06 255,12       
 



2. Algemene beschrijving 
 

 

Ontwerpbeheerplan Rijckevelde – in consultatie 
31 

Levende bomen Dode bomen 

Bosplaats 
bestands- 
nummer 

Opp. 
(ha) 

leeftijds- 
klasse Stamtal Grondvlak Volume Stamtal Grondvlak Volume 

Rijckevelde 6a 3,39 41-60 648,41 29,20 234,31       

Rijckevelde 6b 0,25 61-80 363,50 42,46 392,38 49,12 4,14 47,73 

Rijckevelde 6x 0,64 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 7a 1,77 61-80 599,29 22,92 167,82       

Rijckevelde 7b 1,99 61-80 334,03 39,02 494,36       

Rijckevelde 7c 1,12 41-60 903,84 29,13 326,64 137,54 0,87 3,94 

Rijckevelde 7x 0,40 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 8a 2,88 61-80 967,70 28,99 261,99       

Rijckevelde 8b 0,88 41-60 1336,12 28,66 276,01       

Rijckevelde 9a 2,72 61-80 574,73 27,65 298,71       

Rijckevelde 9y 0,62 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 10a 1,94 1-20 1047,93 11,90 65,97 39,30 0,20 0,61 

Rijckevelde 10b 1,22 61-80 668,06 23,09 226,23 78,60 0,58 3,54 

Rijckevelde 11a 2,59 61-80 687,71 41,37 499,93       

Rijckevelde 12a 1,67 1-20 0 0 0       

Rijckevelde 12b 2,50 1-20 0 0 0       

Rijckevelde 12c 0,35 61-80 638,58 23,97 228,62       

Rijckevelde 12d 1,22 1-20 1807,69 17,37 103,02       

Rijckevelde 20x 1,93 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Rijckevelde 21a 2,45 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 101a 2,70 41-60 392,98 14,71 125,53 353,68 4,76 33,22 

Engelendale 101y 0,41 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 102a 1,37 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 102b 1,62 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 102x 0,17 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 102y 1,44 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 104x 5,58 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 105x 2,24 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 106x 3,55 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 107a 2,32 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 108x 0,92 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 109x 2,14 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 109y 4,49 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 110x 2,25 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 111x 0,95 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 112x 2,83 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 113x 1,28 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Engelendale 114x 0,56 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Totaal   120,27   661,83 24,86 243,00 28,19 0,48 3,78 
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2.3.3 Flora 

2.3.3.1 Biologische Waarderingskaart (BWK) 

Op de Biologische Waarderingskaart (kaart 24, waarvoor de geïntegreerde BWK werd gebruikt, met 
daarin de laatste ontwerpversies (veldwerk 2005, digitalisaties van het laatste jaar)) staan de meeste 
naaldhoutbestanden aangeduid als ppms en/of ppmb (aanplant van Grove den met lage ondergroei 
resp. ondergroei van struiken en bomen). De naaldhoutbestanden zonder Grove den werden 
aangeduid als pa (naaldhoutaanplant zonder ondergroei), pms, pmb (naaldhoutaanplant met lage 
ondergroei resp. ondergroei van struiken en bomen) en/of pi (zeer jonge naaldhoutaanplant). 
De loofhoutbestanden werden gekarteerd als qs (zuur eikenbos, in bestanden 5a, 5c, 8a, 9a, 10b en 
12c), qb- (vegetatiekundig zwak ontwikkeld eiken-berkenbos, in bestand 101a) of fs (zuur beukenbos, 
in bestanden 4c, 4f, 5a en 6b); de jonge aanplanten als n (loofhoutaanplant), met vermelding van de 
belangrijkste boomsoorten. Ook in verschillende andere bestanden worden aanplantingen vermeld 
van Amerikaanse eik (5a, 8a en 8b) en/of lork (7c, 8a, 8b, 10b en 11a). 
De meeste percelen die nog door landbouwers gebruikt worden, zijn aangeduid als bs (akker op 
zandige bodem) of hp (soortenarm permanent cultuurgrasland), met in Engelendale lokaal ook hx 
(zeer soortenarme, ingezaaide graslanden) en ku (ruigte). 
Er komen een beperkt aantal lijnvormige kleine landschapselementen voor: dreven met beuk (kbf) of 
Amerikaanse eik (kbqr) in de bosbestanden, en bomenrijen met populier (kbp) of wilg (kbs) en 
houtkanten met dominantie van populier (khp) of Zomereik (khq) in de open delen. 
De holle weg wordt beschreven als een complex van hr+ (verruigd grasland met minder algemene 
soorten), kbf (beukenrijen), sz- (opslag van allerlei aard), gml (gemengd loofhout), que 
(eikenaanplant) en kh(sg-) (houtkant of talud met bremstruweel). 
De stuifduin in Engelendale (101a) werd genoteerd als een complex van ha (struisgrasvegetatie op 
zure bodem) en cg- (zwak ontwikkeld droge struikheidevegetatie) met middenin een eutrofe plas (ae). 
 
De loofhoutbestanden worden beschouwd als biologisch zeer waardevol, de naaldhoutbestanden en 
jonge aanplanten als biologisch waardevol, en de landbouwgebieden als biologisch minder waardevol 
of een complex van elementen met verschillende waarde. 

2.3.3.2 Kaart en beschrijving van de actuele bosveg etatie 

2.3.3.2.1 Inleiding 

Zie kaart 25: Actuele vegetatie. 
 
De actuele bosvegetatie werd in kaart gebracht met behulp van 48 beschikbare 
bosvegetatieopnamen,gemaakt in de periode eind juni – begin augustus 2002.   
 
Elk van deze opnamen is goed gelokaliseerd door een routebeschrijving opgemaakt met kompas en 
lintmeter startend vanaf goed herkenbare repairpunten.  Dit maakte het mogelijk deze punten in GIS 
nauwkeurig te lokaliseren.   
 
Elke vegetatieopname werd vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de Tropres-
identificatiespectra (Roelandt, 2003).  In een tropres-sterdiagram wordt de verwantschap van een 
opname met elk van de 32 bostypen uit de gewestelijke bosinventarisatie getoond.  Dergelijke 
diagrammen zijn handige hulpmiddelen om in één oogopslag de ware identiteit van de opname te 
onthullen.   
 
Alle opnamen die tot één vegetatietype gerekend worden, werden samengevoegd tot een lokale 
vegetatietypologie.  Met behulp van een mF/mRxmN ecogram kan dan de standplaats van deze 
vegetatietypen gevisualiseerd worden.  Gemiddelde Tropres-identificatiespectra per lokaal bostype 
tonen de verwantschap van elk bostype met de Vlaamse bostypen.   
Deze typologie samen met de ruimtelijke situering van de proefvlakken werd gebruikt om een 
vegetatiekaart van de actuele bosvegetatie op te stellen.   
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2.3.3.2.2 Synoptische tabel 

Een soortenlijst van de kruidlaag werd opgemaakt vertrekkende vanuit de 50 opnamen die gebruikt 
werden voor het opstellen van de lokale typologie.  Bij elke soort wordt voor elk lokaal bostype de 
presentie P (%) en de karakteristieke bedekking KB (in klassen) gegeven.   
 

Karakteristieke Bedekking tussen klasse 
0 – 5 %  
5 – 10 % + 
10 – 25 % 1 
25 – 50 % 2 
50 – 75 % 3 
75 – 100 % 4 

 
Boomlaag  1 2 4 5 6 
  P B P B P B P B P B 

Pinus sylvestris Grove den 71 1 23 1             

Betula pendula Ruwe berk 29 + 13 +         13   

Fagus sylvatica Beuk 29 1 3               

Quercus robur Zomereik 14   17 + 100 4 100 + 25 2 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 14   3               

Betula pubescens Zachte berk 14       100       25   

Pseudotsuga menziesii Douglasspar     43 2             

Quercus rubra Ame eik     37 1             

Larix Lork (G)     30 1             

Castanea sativa Tamme kastanje     20 1     100 +     

Prunus serotina Ame vogelkers     13               

Pinus nigra ssp. Laricio Corsikaanse den     10 +             

Alnus glutinosa Zwarte els         100 1         

Quercus petraea Wintereik                 25 2 

Salix caprea Boswilg                 13   

Fraxinus excelsior Gewone es                 13 3 

Struiklaag  1 2 4 5 6 
  P B P B P B P B P B 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 43   23               

Quercus robur Zomereik 29   3           38   

Frangula alnus Sporkehout 29                   

Prunus serotina Ame vogelkers     27 +     100       

Quercus rubra Ame eik     20 1 100           

Sambucus nigra Gewone vlier     10       100   13   

Castanea sativa Tamme kastanje     10 2             

Betula pendula Ruwe berk     10               

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn     7   100           

Fagus sylvatica Beuk     7           13   

Ilex aquifolium Hulst     3               

Betula pubescens Zachte berk         100           

Rhododendron ponticum Pontische rododendron         100           

Alnus glutinosa Zwarte els         100 +         

Corylus avellana Hazelaar             100       

Sarothamnus scoparius Brem                 25   

Tilia cordata Winterlinde                 25   

Salix cinerea Grauwe wilg                 13   
 
 
 



2. Algemene beschrijving 
 

 

Ontwerpbeheerplan Rijckevelde – in consultatie 
34 

Kruidlaag  1 2 4 5 6 
  P B P B P B P B P B 

Rubus fruticosus Gewone braam 100   73   100 4 100   63   

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 86 2 90 + 100 + 100   13   

Deschampsia flexuosa Bochtige smele 86   3               

Molinia caerulea Pijpestrootje 57 1 3               

Quercus robur Zomereik 43   20       100   38   

Prunus serotina Ame vogelkers 29   47           25   

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 29   30               

Frangula alnus Sporkehout 29   17               

Teucrium scorodonia Valse salie 29   13           25   

Fagus sylvatica Beuk 29   13               

Carex pilulifera Pilzegge 29   7               

Betula pendula Ruwe berk 29   3               

Pinus sylvestris Grove den 29                   

Corydalis claviculata Rankende helmbloem 14   40               

Quercus rubra Ame eik 14   30               

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 14   7           25   

Holcus lanatus Gestreepte witbol 14   3           63 2 

Juncus effusus Pitrus 14   3           50   

Stellaria media Vogelmuur 14   3           13   

Agrostis capillaris Gewoon struisgras 14   3               

Holcus mollis Gladde witbol 14           100       

Urtica dioica Grote brandnetel 14               75 + 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 14               25   

Stellaria graminea Grasmuur 14               13   

Juncus conglomeratus Biezeknoppen 14               13   

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 14                   

Epipactis helleborine Brede wespenorchis 14                   

Corylus avellana Hazelaar 14                   

Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem 14                   

Hieracium laevigatum Stijf havikskruid 14                   

Calluna vulgaris Struikhei 14                   

Poa annua Straatgras 14                   

Carex arenaria Zandzegge 14                   

Pseudotsuga menziesii Douglasspar     23               

Castanea sativa Tamme kastanje     17           13   

Poa trivialis Ruw beemdgras     13           50   

Epilobium angustifolium Wilgeroosje     13           38   

Ilex aquifolium Hulst     10           13   

Blechnum spicant Dubbelloof     10               

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn     7       100       

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren     7               

Lysimachia vulgaris Grote wederik     3               

Sarothamnus scoparius Brem     3               

Sambucus nigra Gewone vlier     3               

Ribes rubrum Aalbes     3               

Rhododendron ponticum Pontische rododendron     3               

Maianthemum bifolium Dalkruid     3 1             

Juncus bulbosus Knolrus s.l.     3               

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren     3               

Betula pubescens Zachte berk     3               
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Athyrium filix-femina Wijfjesvaren         100           

Hedera helix Klimop             100       

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel             100       

Epilobium Basterdwederik (G)                 63   

Cirsium palustre Kale jonker                 63   

Ranunculus repens Kruipende boterbloem                 50   

Lotus uliginosus Moerasrolklaver                 50 + 

Rumex acetosa Veldzuring                 38   

Rumex obtusifolius Ridderzuring                 25   

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l.                 25   

Orobanche rapum-genistae Grote bremraap                 25   

Lycopus europaeus Wolfspoot                 25   

Cirsium arvense Akkerdistel                 25   

Carex remota IJle zegge                 13   

Solidago canadensis Canadese guldenroede                 13   

Taraxacum Paardebloem (G)                 13   

Rubus idaeus Framboos                 13   

Vicia hirsuta Ringelwikke                 13   

Cardamine flexuosa Bosveldkers                 13   

Elymus repens Kweek                 13   

Polygonum amphibium Veenwortel                 13 1 

Phragmites australis Riet                 13   

Myosotis Vergeet-mij-nietje (G)                 13   

Artemisia vulgaris Bijvoet                 13   

Galium aparine Kleefkruid                 13   

Fraxinus excelsior Gewone es                 13   

Filipendula ulmaria Moerasspirea                 13   

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid                 13   

Equisetum arvense Heermoes                 13   

Arrhenatherum elatius Glanshaver                 13   

Polygonum hydropiper Waterpeper                 13   

Moslaag  1 2 4 5 6 
  P B P B P B P B P B 

Polytrichum species Haarmos (G) 29   10               

Pseudoscleropodium purum Groot laddermos 14                   

Eurhynchium praelongum Fijn laddermos     3               
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2.3.3.2.3 Het Quercion 

Het overgrote deel van het bos staat op eerder voedselarme zandgronden.  De 
plantengemeenschappen die we er vinden behoren alle tot het verbond van eikenbossen op 
voedselarme bodems (het Quercion).  Naargelang de voedselbeschikbaarheid in deze bodems 
kunnen we verschillende typen onderscheiden:  
Op de voedselarmste plekken kunnen we het Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum) verwachten.  Op 
iets minder voedselarme plekken kan het Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) ontstaan.  Gezien de 
vochtgradiënt in het bos komen van beide een droge en een vochtige variant voor.  Onder beuk 
vinden we door de lichtarmoede en ruwe humus een quasi leeg bos.  In de “vegetatie van Nederland” 
wordt dit soort bosvegetatie tot een aparte associatie gerekend: het Bochtige smele-Beukenbos 
(Deschampsio-Fagetum).  We vinden dit “lege beukenbos” in de noordoostelijke hoek van bestand 
4c.   
 
Op de nattere plekken – maar nog niet nat genoeg voor veenvorming en een elzenbroekbos – komt 
een vochtig Eiken-Beukenbos (potentieel Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)) voor.   
 
Spijtig genoeg zijn bovenvermelde bostypen in Rijckevelde niet optimaal ontwikkeld, waardoor het 
onderscheid soms niet zo duidelijk is. 
 

2.3.3.2.3.1 Bostype 1: Het Berken-Eikenbos 

Centraal in het bos, op het hoogst gelegen deel, vinden we de droogste zandgronden (Zag).  Op deze 
voedselarme bodems werd vooral Grove den, en soms Beuk aangeplant.  De plantengemeenschap 
die we hier aantreffen is deze van het Berken-Eikenbos (het Betulo-Quercetum).  Deze wordt 
getypeerd door het voorkomen van Bochtige smele en Pijpestrootje.  Hier in Rijckevelde komt er vrij 
veel Gewone braam en Brede stekelvaren in voor, wat er op wijst dat deze bodems toch niet extreem 
voedselarm zijn (dit wordt ondersteund door de mN en mR-getallen).  Wellicht is in het verleden bij 
exploitatie veel takhout achtergebleven, wat na rotting een goede kiembodem levert voor deze 
soorten.  Dit lokale bostype leunt daarom sterk aan bij het voedselrijkere Bramenrijke-Eiken-
Beukenbos.   
 
Eén opname (4f1) behoort zeker tot de vochtige variant van het Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum 
molinietosum), die gekenmerkt wordt door een dominantie van Pijpestrootje.   
 
De opname 6b1 kan tot een grazige, struisgras en witbolrijke vorm gerekend worden.   
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Bostypenspectrum met Tpab-score voor kruidlaag 
opgebouwd uit 7 vegetatieproefvlakken (2d1, 3c1, 
4f1, 6a1, 6a2, 6a3, 6b1): verwantschap van deze 
opnamen met het Berken-Eikenbos 
 
 
 
 
 
Groen: TPab score voor kruidlaag 
Rood: TPab score voor boom-, struik- en kruidlaag 
samen 
 

 
Naast Grove den en Beuk vinden we er Zomereik, Ruwe berk, Zachte berk en Wilde lijsterbes.  In de 
struiklaag komt Sporkehout voor.  Dit lokale bostype is, in tegenstelling tot het bostype 2, goed 
gespaard gebleven van aanplant met exotische soorten.  Een bosomvormingsbeheer gericht op het 
verhogen van het aandeel inheems loofhout kan de ecologische waarde van het bostype nog doen 
stijgen en de natuurlijke evolutie naar een Eiken-Beukenbostype een kans geven.   
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Standplaats 
 
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: mesofiel-hygroclien 
- mR: acidoclien-acidofiel 
- mN: matige of normale nitrificatie 
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een moder-humus.   
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De meeste individuele opnamen 
plaatsen zich in het ecogram in de 
BQ (Betulo-Quercetum) zone.   
 
De laagst gesitueerde punt komt 
overeen met opname 4f1: het 
vochtige type met Pijpestootje 
dominantie terwijl het meest rechts 
gesitueerde punt overeenkomt met 
opname 6b1: het grazige type.   
 
 
 
mR.mN/mF ecogram  
Purper vierkant: gewogen 
gemiddelde 
Zwarte stippen: individuele 
opnamen 
 

 

2.3.3.2.3.2 Bostype 2: Bramenrijke Eiken-Beukenbos 

Rond de zones met Berken-Eikenbos vinden we een iets minder voedselarm bostype: het Eiken-
Beukenbos (Fago-Quercetum).  Hier in Rijckevelde komt dit bostype, zoals in veel van de bossen in 
de Vlaamse zandstreek, slechts voor als romp- of derivaatgemeenschap.  Dat wil zeggen dat de 
typische soorten er minder frequent in voorkomen en dat algemene of exotische soorten domineren.   
 
De combinatie van en hoge bedekkingen van Gewone braam en Brede stekelvaren typeert dit lokale 
bostype in de eerste plaats als een Bramenrijke vorm van het Eiken-Beukenbos.  Overige soorten die 
tevens een hoge IndVal-waarde krijgen voor dit lokale bostype zijn Amerikaanse vogelkers en 
Rankende helmbloem.   
In bestand 5a (opname2) troffen we een kleine groeiplek van  Dalkruid aan, wat een typische soort is 
van het Eiken-Beukenbos.   
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Bostypenspectrum met Tpab-score voor kruidlaag 
opgebouwd uit 29 vegetatieproefvlakken: samen 
vertonen deze opnamen verwantschap met zowel 
de rompgemeenschap “Bramenrijke Eiken-
Beukenbos” als met een derivaatgemeenschap 
gedomineerd door Amerikaanse vogelkers.   
 
 
 
Groen: TPab score voor kruidlaag 
Rood: TPab score voor boom-, struik- en kruidlaag 
samen 
 

 
In Rijckevelde zijn in dit bostype hoofdzakelijk exotische soorten aangeplant: Douglasspar, Lork, 
Amerikaanse eik, Tamme Kastanje en Grove den komen er het meest voor terwijl Zomereik, Ruwe 
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berk, Corsikaanse den en Beuk in de minderheid zijn.  In de struiklaag is het al even slecht gesteld 
met het aandeel inheemse soorten: Het is alleen Wilde lijsterbes die wat op kan botsen tegen de 
Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en de Tamme kastanje die er volop voorkomen.   
 
Standplaats 
 
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: hygroclien-mesofiel 
- mR: acidofiel-acidoclien 
- mN: matige of normale tot sterke nitrificatie 
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een moder-humus.   
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De individuele opnamen plaatsen 
zich in het ecogram.   
 
 
 
 
mR.mN/mF ecogram  
Purper vierkant: gewogen 
gemiddelde 
Zwarte stippen: individuele 
opnamen 
 

 
De bodems waarop dit bostype voorkomt zijn Zag, Zbg en Zcg bodems.   
 

2.3.3.2.3.3 Bostype 3: Adelaarsvarenrijke Eiken-Beukenbos 

In bestand 11a en in de bestanden 8a en 8b komen zones voor waar de dominantie van Gewone 
braam doorbroken wordt door Adelaarsvaren.  Lokaal vinden we daar dan een andere 
rompgemeenschap van het Eiken-Beukenbos: Het Adelaarsvarenrijke Eiken-Beukenbos.  In deze 
zone is echter geen enkele opname uitgevoerd, zodat we hiervan geen verdere cijfermateriaal 
hebben.   
 

2.3.3.2.3.4 Bostype 4: Vochtige Eiken-Beukenbos 

Eén bestand, het bestand 5c, viel op tussen de andere bestanden met een Eiken-
Beukengemeenschap door de aanwezigheid van Zwarte els, in combinatie met Zomereik, Zachte 
berk en Boswilg.  Deze combinatie op een volgens de bodemkaart zeer natte zandbodem (Zep) doet 
denken in de richting van een Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum).  De kruidlaag is echter zeer 
soortenarm.  Net als in de omgevende Eiken-Beukenvegetaties zijn het Gewone braam en Brede 
stekelvaren die de vegetatie domineren.  Wijfjesvaren is de enige soort die dit vegetatietype 
onderscheidt en die ook wat in de richting van het Elzen-Eikenbos wijst, maar gezien het ontbreken 
van soorten uit het Elzenverbond (Alnion) moet men dit bestand eerder als een vochtig Eiken-
Beukenbos benoemen.  De grens tussen beide bostypen is ook erg onduidelijk.   
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Bostypenspectrum met TPab-score voor kruidlaag 
opgebouwd uit het vegetatieproefvlak 5c1: Het 
sterdiagram vertoont vooral verwantschap met het 
Bramenrijke Eiken-Beukenbos en het arme eiken-
Haagbeukenbos (door Wijfjesvaren).  Een 
verwantschap met het Elzen-Eikenbos komt er door 
het ontbreken van Elzenbroeksoorten niet uit.   
 
 
Groen: TPab score voor kruidlaag 
Rood: TPab score voor boom-, struik- en kruidlaag 
samen 

 
Naast Zomereik en Zwarte els vinden we er ook nog Ruwe en Zachte berk en Wilde lijsterbes.  
Verder komen er ook Amerikaanse eik, Tamme kastanje en Grove den voor. 
 
Standplaats 
Het ecogram kan de opname 5c1 niet plaatsen door gebrek aan indicatorsoorten maar de TP-
berekening plaatst het in het sterdiagram eerder als een Bramenrijk Eiken-Beukenbos.   
 

2.3.3.2.4 Carpinion 

Hier en daar vinden we, meestal aan de randen van bestanden (12d) en in wegranden, soorten die 
thuishoren in rijkere bostypen: Bosanemoon, Aalbes, Drienerfmuur, Klimop, Gewone salomonszegel, 
Hondsdraf, Gewone esdoorn, Hazelaar, Gladde witbol, Bosereprijs, Speenkruid en Wijfjesvaren. 
In het bestand 12c komen sommige van deze soorten ook in het bestand voor, zij het toch niet erg 
diep en met weinig exemplaren.  Toch was dit voldoende om dit bestand, en dan zeker de zuidrand 
ervan , te beschouwen als een arm Eiken-Haagbeukenbos.   
 

2.3.3.2.4.1 Bostype 5: Arm Eiken-Haagbeukenbos 
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Bostypenspectrum met tropresscore voor kruidlaag 
opgebouwd uit opname 12c1: zwakke verwantschap 
van deze opname met het arme Eiken-
Haagbeukenbos. 
 
 
 
 
 
 
Groen: TPab score voor kruidlaag 
Rood: TPab score voor boom-, struik- en kruidlaag 
samen 

 
In dit bestand vinden we Zomereik en Tamme kastanje als boomsoorten, aangevuld met Gewone 
esdoorn in de verjonging.  Hazelaar en Gewone vlier vinden we in de struiklaag, met Amerikaanse 
vogelkers als exotische soort.   
 
Standplaats 
 
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: mesofiel 
- mR: acidoclien-acidofiel 
- mN: matige of normale nitrificatie 
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De opname 12c1 plaatst zich in 
het ecogram in de zone van het 
Eiken-Beukenbos (FQ).   
 
Waar de opname gemaakt is, zijn 
niet veel typerende kruidsoorten 
aanwezig wat maakt dat de 
aanwezige Gladde witbol en Wilde 
salomonszegel de opname in de 
zure kant van het ecogram doet 
terechtkomen.   
 
 
 
 
mR.mN/mF ecogram  
Vierkant: individuele opnamen 
 

 

2.3.3.2.5 Jonge aanplantingen 

Op de recent beboste natte zandgronden (Zdg) treffen we een vegetatie aan die nog het meest 
aanleunt bij een matig ontwikkeld ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum).  Zowel ecogram als 
identificatiediagram tonen de geringe coherentie van deze opnamen.  Hun meest 
gemeenschappelijke kenmerk is daarbij nog hun geringe verwantschap met de bosvegetaties in het 
algemeen.  Dat wordt ook duidelijk aangetoond door hun verwantschap met de “jonge bostypen” 
“Witbolrijk Eiken-Beukenbos”, Brandnetel-Vlierenbos” en “populieren-beemd”.  Ook de vegetatie in de 
jonge aanplantingen in perceel 1 (bestanden 1a, 1c, 1h, 1k, 1z en de biomassaproeven 1f en 1g) 
behoren tot dit vegetatietype.  Een deel van deze gronden zijn op de bodemkaart aangeduid als  natte 
lemige zandgronden (Sep).   
 
Grote brandnetel, Basterdwederik (G), Kale jonker, Gestreepte witbol, Pitrus, Moerasrolklaver, Ruw 
beemdgras, Kruipende boterbloem, Veldzuring, Wilgeroosje, Sint-Janskruid, Akkerdistel, Ridderzuring, 
Jakobskruiskruid s.l. en Wolfspoot zijn de soorten die typisch zijn voor deze groep opnamen.  In perceel 
1 werden ook Gele lis, Grote kattestaart en Bitterzoet waargenomen.   
 
Grote bremraap kwam hier tot enkele jaren geleden voor (bestanden 12a en b), maar is wellicht, samen 
met het achteruitgaan van de brem verdwenen.   
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Bostypenspectrum met tropresscore voor kruidlaag 
opgebouwd uit opnamen 4e1, 12a1, 10a2, 12b1, 10a1, 
10a3, 12d1, 4d1: verwantschap van  deze opnamen met 
het ruigt-Elzenbos en deels de populieren-beemd. 
 
 
 
 
 
Groen: TPab score voor kruidlaag 
Rood: TPab score voor boom-, struik- en kruidlaag 
samen 

 
Het gaat hier om een aantal jonge aanplantingen, daterend van 1990 tot 2004.   Er werden op deze 
voormalige graslanden en akkers volgende soorten aangeplant: Zomereik, Wintereik, Gewone es, 
Winterlinde, Zwarte els en Beuk.  Hiertussen zaaiden soorten als Zachte berk, Ruwe berk, Grauwe wilg, 
Gewone vlier en Boswilg zich uit.   
Brem heeft korte tijd massaal in bestand 12b gestaan, maar in 2006 en 2007 stonden er niet zoveel 
levende exemplaren meer.   
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Standplaats  
 
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: mesofiel-hygroclien 
- mR: neutroclien-acidoclien 
- mN: matige of normale tot sterke nitrificatie 
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De individuele opnamen waaieren 
in het ecogram alle kanten uit, van 
relatief voedselarm tot voedselrijk, 
van droog tot nat.  Dit is in zekere 
zin te verwachten voor dergelijke 
groep onduidelijk gedifferentieerde 
opnamen.   
 
 
 
 
 
 
mR.mN/mF ecogram  
Purper vierkant: gewogen 
gemiddelde 
Zwarte stippen: individuele 
opnamen 
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2.3.3.3 Kaart van de potentiële bosvegetatie 

Zie kaart 26 (Potentieel Natuurlijke Vegetatie) en kaart 27 (Potentiële bosvegetatie). 
 
Op de PNV-kaart (kaart 26; De Keersmaeker et al., 2001) is de grootste oppervlakte voorbehouden 
voor de droge en de natte variant van het “arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos”.  Aan de zuidrand 
van het bos is er potentie voor de natte variant van het “typische Eiken-Beukenbos” en voor 
Elzenbroekbos.   
 
 
Kaart van de potentiële bosvegetatie in Rijckevelde  bos 
 
Er is een grote tegenstelling tussen de actuele bosvegetatiekaart en de PNV-kaart.  Dit kan deels te 
wijten zijn aan de  bodemkaart die niet correct de bodemsituatie weergeeft.  Er werd daarom voor 
gekozen de bodemseries opnieuw in te delen om een potentiële bosvegetatiekaart te bekomen die 
wellicht dichter bij de echte potenties aanleunt.  Volgende conversietabel werd gebruikt: 
 

Bodemserie PNV Potentieel bostype kleur 

Zag, Zap Het arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, droge 
variant 

Berken-Eikenbos (BQ) geel 

Zbg, ZbG Het arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, droge 
variant Wintereiken-Beukenbos (FQ) roos 

Zcg Het arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, droge 
variant Wintereiken-Beukenbos (FQ) roos 

Zdg, Zdp,  Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of Rijke 
Eiken-Beukenbossen 

Wintereiken-Beukenbos (FQ) roos 

Zep Het arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, natte 
variant Elzen-Eikenbos (LQ) beige 

Sep Het arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, natte 
variant Carpinion (SC) groen 

Sfp Elzenbroekbos Carpinion (SC) groen 
 
Het gebruik van deze conversietabel geeft de potentiële bosvegetatiekaart (kaart 27) als resultaat. 
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2.3.3.4 Beschrijving van de potentiële bostypen 

2.3.3.4.1 Het Quercion 

2.3.3.4.1.1 Het Berken-Eikenbos (BQ) 

Het Berken-Eikenbos (in de literatuur: Betulo-Quercetum) is het bostype dat het meest voorkomt in 
Vlaanderen (49% van het Vlaamse bosareaal).  Het is typisch op voedselarme, droge en zeer zure 
zandgronden in de Kempen en op de Vlaamse zandrug.  Er zijn maar heel weinig mooi ontwikkelde 
voorbeelden gekend.  De meeste hedendaagse Berken-Eikenbos-standplaatsen worden 
gedomineerd door Grove den of Corsikaanse den. Meestal gaat het hier om heidebebossingen. Waar 
deze echter reeds een hoge leeftijd bereikt hebben, zijn de meeste heidesoorten uit het bos 
verdwenen en is deze vervangen door de - weliswaar arme - bosflora van het Berken-Eikenbos.  Het 
bostype wordt voornamelijk gekenmerkt door de grassen Bochtige smele en Pijpestrootje – deze 
laatste vooral in de vochtiger variant - en verder door een resem zuurminnende mossen (Heide-
klauwtjesmos, Gewoon peermos, Gewoon -, Grijs- en Bos-Kronkelsteeltje, Groot laddermos, 
Bronsmos, Gewoon gaffeltandmos).  Blauwe bosbes kan er ook voorkomen.  Stuikhei verschijnt in 
open bos.  Op rijkere of verrijkte plekken kan witbol voorkomen, evenals wilde kamperfoelie, 
stekelvarens en rankende helmbloem.   

Het Berken-Eikenbos heeft een geringe houtopbrengst.  De Zomereik groeit er traag, de Grove den 
wordt er niet erg hoog. Dit bostype leent zich goed voor de productie van rondhout en brandhout.  

Het Berken-Eikenbos is, gezien zijn standplaats, extra gevoelig voor vermesting.  Ammoniakdepositie 
uit de lucht afkomstig van bio-industrie en inwaaien van kunstmest uit omringend landbouwgebied 
zorgen voor verruiging van de ondergroei en extra problemen met Amerikaanse vogelkers.  De sterke 
toename van Rankende helmbloem wordt aan deze vermesting toegeschreven.   
 
Het externe beheer van dit bostype spitst zich toe op het instellen van bufferzones rond de mooiste 
voorbeelden. Deze bufferzones zijn nodig om de nefaste invloed uit omringend landbouwgebied 
tegen te gaan. Ook exotenbestrijding is belangrijk. De Amerikaanse vogelkers voelt zich hier 
comfortabel thuis, zeker op de iets voedselrijkere (bemeste) gronden, en kan zich inderdaad als 
bospest voordoen.   
 
Hier in Rijckevelde kunnen we het Berken-Eikenbos eigenlijk alleen maar potentieel situeren op de 
zeer arme en droge zandgronden Zag, ZaG en Zap.   
 

2.3.3.4.1.2 Het Wintereiken-Beukenbos (FQ) 

De mooiste voorbeelden van het Wintereiken-Beukenbos (in de literatuur: Fago-Quercetum) worden 
gevonden op de droge zure leembodems of zandleembodems (waar tertiaire zanden dagzomen) in 
de zandleem- en leemstreek.  In de leemstreek is de climaxvorm van het Wintereiken-Beukenbos, 
een bos gedomineerd door Beuk waar Wintereik en Zomereik gemengd voorkomen, veel te vinden.  
Veel meer treft men dit bostype aan als een door Zomereik gedomineerd bos, waar Beuk kan 
bijgemengd staan.  De Beuk wordt er dan meestal door de bosbouwer uitgehouden.  In het verleden 
werd dergelijk Wintereiken-Beukenbos vaak als hakhout of middelhout beheerd, bosbeheersvormen 
die de Beuk benadeelden.  Grove den wordt hier ook veel aangeplant, en deze soort kan er 
imposante hoogtes bereiken, waar de groei in het Berken-Eikenbos mee verbleekt.  Deze soort heeft, 
net als de Corsikaanse den, echter een zeer nadelige verzurende invloed op de bodem, waardoor de 
vegetatie een verschuiving ondergaat richting Berken-Eikenbos.   
 
Door de soms zeer open structuur van deze bossen – vooral dan in geval van beukendominantie -
worden ze door recreanten hoog gewaardeerd.  Overmatige recreatie, vooral buiten de paden 
(mountainbikes, oriëntatieloop, loslopende honden, ...) kan echter behoorlijk wat verstoring met zich 
meebrengen (ook naar fauna toe).  Hier in Rijckevelde is daar minder kans toe omdat we vooral met 
door Bramen gedomineerde bestanden te maken hebben.  Ook grondbewerking en bemesting lijden 
tot verstoorde en gedegradeerde vormen van dit bostype.  
 
Het omvormen van goed ontwikkelde oude Wintereiken-Beukenbos-loofhout naar aanplanten met 
exoten of Grove den, of het omzetten naar heide in kader van natuurontwikkeling zijn uit den boze. 
De natuurhistorische waarde van deze bossen is, gezien hun lange ontwikkelingstijd en specifieke 
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flora, zeer hoog.  Hier in Rijckevelde is dit bostype echter slechts als onverzadigde gemeenschap 
aanwezig.  Lelietje-van-dalen is slechts éénmaal aangetroffen, in bestand 5a.  De overige typische 
soort, Dalkruid werd bvb niet gezien.   
 
Het beheer moet zich richten op het geleiden van de recreatiedruk en het beschermen van de 
mooiste voorbeelden in bosreservaten. Bij exploitatie wordt bodemverdichting en omwoeling zo veel 
mogelijk vermeden. Waar exoten en Grove den de overhand hebben wordt in het kader van een 
natuurgetrouwe bosbouw best gekozen voor een geleidelijke omvorming. Bestrijding van 
Amerikaanse vogelkers is in Rijckevelde een permanent aandachtspunt.   
 
In de gewestelijke bosinventarisatie worden zes subtypen onderscheiden: De vier eerste typen 
kunnen eigenlijk ook soms onverzadigde vormen zijn van andere bostypen als het Gierstgras-
Beukenbos of het arme Eiken-Haagbeukenbos.  Ze zijn echter zo arm aan karakteristieke soorten dat 
ze het meest verwant zijn aan het relatief soortenarme Wintereiken-Beukenbos.  In totaal maken deze 
zes typen 16,2% van het Vlaamse bosareaal uit.   
 
- Het Witbolrijk Eiken-Beukenbos (RG) 
- Het Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos (DG) 
- Het Bramenrijk Eiken-Beukenbos (RG) 
- Het Amerikaanse eik-Kastanjebos (DG) 
- Het Adelaarsvaren Wintereiken-Beukenbos (RG) 
- Het typische Wintereiken-Beukenbos 
 
De laatste wordt als de best ontwikkelde vorm beschouwd.  In Rijckevelde vinden we actueel vooral 
onverzadigde typen.  De omvorming van de Dennenbestanden naar meer gemengde bestanden op 
basis van inheemse, standplaatsgeschikte soorten zal de verdere rijping van naar een verzadigde 
gemeenschap mogelijk maken.  Bij een langdurig beheer als homogeen dennenbos kan, door 
verregaande verzuring van de bodem de vegetatie doen afglijden richting Berken-Eikenbos.   
 
Bestand 5c herbergt actueel een vochtige vorm van het Wintereiken-Beukenbos die niet wordt 
onderscheiden in de bovenvermelde typologie.  Het vochtige Wintereiken-Beukenbos wordt wel 
beschreven in Van der Werf (1991). Van nature zou in dit bostype de beuk veel minder dominant naar 
voor treden en zouden Zomer- en vooral Wintereik veel meer voorkomen dan in het droge 
Wintereiken-Beukenbos.  Dit wordt verklaard door de hogere grondwaterstanden of stuwwatertafels 
op deze standplaats, waardoor de Beuk het er minder goed doet.  Pijpestrootje zou er de 
belangrijkste vochtindicator zijn, aangevuld met fioringras, dubbelloof en wat Ruwe smele.  Witte 
klaverzuring, Adelaarsvaren en Dalkruid worden als oud-bosplanten opgesomd voor dit bostype.   
 

2.3.3.4.1.3 Het Elzen-Eikenbos (LQ) 

Indien het bestand 5c iets natter zou worden dan zou zich hier een Elzen –Eikenbos kunnen 
ontwikkelen. 
 
Het Elzen-Eikenbos (in de literatuur: Lysimachio-Quercetum) plaatst zich ruimtelijk tussen de zure 
bossen van het Quercion op de droge tot vochtige zandige bodems en de bossen van het Alnion op 
de zeer natte waterverzopen zandige of venige bodems.  Langs de ene zijde grenst het dus aan 
Berken-Eikenbos en/of (Winter-)Eiken-Beukenbos en aan de andere kant aan het Elzenbroek.  Het 
komt voor op natte zandbodems of lemige zandbodems.  De watertafel is nooit veraf maar deze 
terreinen worden slechts in zeer natte jaren eens overstroomd.  Deze gronden zijn daardoor niet nat 
genoeg voor veenvorming maar de bodems kunnen wel erg humeus zijn. De meeste van deze 
gronden zijn ideaal voor weiland omdat ze vochtig genoeg zijn en toch genoeg draagkracht bezitten, 
in tegenstelling tot veengronden.  De grootste bedreiging is daardoor de ontginning.  Het bostype 
komt ook voor op ontwaterd veen.  In Vlaanderen bestaat 2% van het bosareaal uit dit bostype. 
 
Volgens velen is heeft het Elzen-Eikenbos geen recht op de status van associatie aangezien deze 
gemeenschap geen echte eigen kensoorten heeft. Het Elzen-Eikenbos wordt namelijk getypeerd door 
een combinatie van zuurminnende soorten typisch voor het Quercion ( = Bossen op voedselarme 
grond: Berken-Eikenbos en Wintereiken-Beukenbos) en vochtminnende soorten uit het Elzenbroek. 
Het is een echt overgangstype tussen twee vegetaties. Deze combinatie komt echter op het terrein 
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veel voor en het wordt dan ook ten behoeve van de terreinbeheerder toch als aparte groep 
beschreven.   
In dit bostype kwamen in de gewestelijk bosinventarisatie ook opnamen uit terreinsituaties met 
verschillende achtergrond terecht:  

- opnamen uit echte overgangssituaties zoals die van nature voorkomen in een terreingradiënt 
van vocht naar droog (net zoals tussen droge heide en ven tussensituaties bestaan); 

- opnamen uit voormalige Elzenbroekbossen, die door ontwatering net genoeg verdrogen en 
veraarden om deze soortencombinatie mogelijk te maken. Hierbij moet deze situatie dan wel in de 
tijd stabiel genoeg zijn want bij verdere mineralisatie kan Ruigt-elzenbos ontstaan; 

- rabattenbossen waarbij de combinatie van nog enkele vochtminnende elzenbroeksoorten in de 
greppels en droger/zuurminnende soorten op de rabatten ook een dergelijke combinatie leveren.  

 
Het beheer focust zich op het beheer van de watertafel. Zo nodig moeten sloten afgedamd worden 
om een verder ontwatering tegen te gaan of om instromen van verontreinigd (bemest) water tegen te 
gaan.  De standplaats is geschikt voor Zomereik, Zwarte els, Zachte berk en Ratelpopulier.  Ruwe 
berk doet het er minder goed wegens te nat.   
 

2.3.3.4.2 Eiken-Haagbeukenbos (SC) 

In de bestanden 12c en 12d zien we de potentie voor een valleigebonden type Eiken-Haagbeukenbos 
(Carpinion).  Bosanemoon, Gewone salomonszegel, Klimop, Gewone esdoorn, Hazelaar, Drienerfmuur, 
Wijfjesvaren en Gladde witbol komen er voor, maar ook soorten die meer binding vertonen met de 
bostypen uit het Elzen-Vogelkersverbond zoals Aalbes, Speenkruid en Hondsdraf.  In het aanpalende 
privé-bos tussen bestanden 20x en 21a ziet men deze potentie zeer goed.  Daar zijn ook nog soorten 
als Gewone es, Vogelkers, Muskuskruid, Kruipend zenegroen, IJle zegge, Gelderse roos, Wilde 
kamperfoelie en een grote zeggesoort te vinden.  Vandaar dat we kunnen besluiten dat de potentie op 
deze bodems gaat in de richting van een acidoclien vochtig Eiken-Haagbeukenbos. 
 
Volgens de bodemkaart zouden dezelfde bodems te vinden zijn in het noordelijkste stuk van 
Rijckevelde, tegen de Maalse steenweg aan, en in de bestanden 21a, 109y en 111x.  Op de 
jongbeboste gronden tegen de Maalse steenweg aan zijn de vegetaties nog niet ver geëvolueerd en 
lijken actueel nog niet veel op een echte bosvegetatie.   
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2.3.3.5 Aan te raden boomsoorten  

Volgende soorten zijn bij aanplanting een aan te raden keuze of zijn bij natuurlijke verjonging te 
bevoordeligen.   

Dit advies is in de eerste plaats gebaseerd op het voorkomen van deze soorten in de verschillende 
bostypen in het gebied en in Vlaanderen (Roelandt, 2001).  In tweede instantie is gekozen voor die 
soorten die niet alleen inheems en standplaatsgeschikt zijn maar daarbij ook de bodemrijkdom op 
lange termijn niet in gedrang brengen  Dit is conform de beheervisie: “Het is van groot belang bij 
aanplanten van verjongingsgroepen van loofbomen zoveel mogelijk de meer eisende en 
standplaatsgeschikte boomsoorten te kiezen. Op die manier is de return aan nutriënten via de bladval 
maximaal en blijft de bodemrijkdom van de standplaats behouden” (Buysse, 2001).  Daarom wordt 
bvb Berk en Zomereik meer geprefereerd dan Grove den of Beuk en worden deze laatste afgeraden 
als monocultuur.   
 

 Bostype  SC LQ 
FQ 
nat 

FQ 
droog  

BQ 
droog  

 Soort       
Boomlaag  Ruwe iep Ulmus glabra X     

& Gewone es Fraxinus excelsior X     
Struiklaag  Zwarte els Alnus glutinosa X XXX    

 Haagbeuk Carpinus betulus XX   X  

 
Gewone 
esdoorn Acer pseudoplatanus XXX r XX XX - 

 Winterlinde Tilia cordata XX  X X  

 Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia XX XX XXX XXX XXX 

 Boswilg Salix caprea XXX XX XX XX  

 Zomereik Quercus robur XX XX XXX XX XX 

 Wintereik Quercus petraea XX  XX XXX XX 

 Ruwe berk Betula pendula XX XX XXX XXX XXX 

 Zachte berk Betula pubescens XX XXX XXX XXX XXX 

 Zoete kers Prunus avium XX  X X  

 Wilde appel Malus sylvestris ssp. sylvestris XX  r X  

 Grauwe abeel Populus canescens X XXX r   

 Ratelpopulier Populus tremula ? XXX ? ? ? 

 Beuk Fagus sylvatica M  Md M r 

 Grove den Pinus sylvestris   M M M 

 Fladderiep Ulmus laevis XX  X   

        

Struiklaag  Gladde iep Ulmus minor X     

 Gewone vlier Sambucus nigra XX r  X  

 Hazelaar Corylus avellana XXX r X XX  

 Vogelkers Prunus padus  r    

 
Eenstijlige 
meidoorn Crataegus monogyna X     

 Gelderse roos Viburnum opulus  X    

 Aalbes Ribes rubrum X     

 Mispel Mespilus germanica X  X X  

 Trosvlier Sambucus racemosa X  X X  

 Grauwe wilg cinerea  X    

 Hulst Ilex aquifolium X X X X X 

 Taxus Taxus baccata X     

 Sporkehout Frangula alnus  XXX X  XX 

 Zwarte bes Ribes nigrum  X    

 Geoorde wilg Salix aurita  XX    
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 XXX: Ten zeerste aangeraden 
 XX: aangeraden 
 X: geschikt 
 r geschikt op de iets rijkere plekken 
 n geschikt op de iets nattere plekken 
 d geschikt op de iets drogere plekken 
 M geschikt maar afgeraden als monocultuur of dominante soort 
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2.3.3.6 Beschrijving van de open vegetaties  

2.3.3.6.1 Actuele open vegetaties 

Zie kaart 25: Actuele vegetatie. 

2.3.3.6.1.1 Bosranden, zomen en padvegetatie 

Er is een interessante bosrand aan de noordzijde van perceel 2.  Hier vinden we een halfopen 
structuur van hoge bomen (Beuk) met daaronder verspreid staande struiken en een schrale, grazige 
vegetatie.  Deze bosrand heeft potenties als een grazige berm met een vegetatie uit het verbond van 
Gladde witbol en Havikskruiden (Melampyrion pratensis).  Dergelijke vegetaties kunnen ook rijk zijn 
aan paddestoelen.   
 
Het is ook van groot belang dat er geen meststoffen tot deze vegetaties doordringen.  Het voorkomen 
van dergelijke vegetatie in een bosomgeving is daarom heel belangrijk voor de instandhouding ervan 
omdat deze door het bos meestal beter gebufferd zijn tegen de vermesting dan wanneer deze langs 
het landbouwgebied of langs wegen voorkomen.   

2.3.3.6.1.2 Heide en heischraal grasland 

In bestand 3c, aan de rand met de kleine privé-enclave, is er een heischraal graslandje waarin 
volgende soorten aanwezig zijn: Bochtige smele, Zandzegge, Gladde witbol, Valse salie, 
Schapezuring, Gewone braam, Gewone veldbies, Fioringras, Gewone hoornbloem, Liggend walstro, 
Mannetjesereprijs, Gewoon reukgras, Biezeknoppen, Zomereik (juv) en Amerikaanse vogelkers (juv).   
 
Beheer: te klein voor begrazing, dus best maaien in najaar (oktober), om de twee jaar, en houtige 
opslag verwijderen. Eventueel wat groter maken. 
 
In overige, recent gemaakte open plekken (bestanden 3b, 6x) zijn minder interessante soorten 
aanwezig: Gewone braam, Brede stekelvaren, Pijpestrootje, Struikhei, Pilzegge en Amerikaanse 
vogelkers (juv). 
 
In bestand 101a is een heischraal grasland met enkele bultjes droog (stuif)duin en een venachtig 
poeltje te vinden.  In de soortenlijst uit de licentiaatsverhandeling van Gellinck (1995) vinden we 
onderstaande soorten van heide en heischrale en droge grazige situaties terug:   
Gewoon struisgras, Fioringras, Gewoon reukgras, Vroege haver, Zandmuur, Zachte dravik, Struikhei, 
Zandzegge, Hazezegge, Gewone en Zandhoornbloem, Canadese fijnstraal, Buntgras, Fijn 
schapegras, Rood zwenkgras, Kleine leeuwentand, Jacobskruiskruid, Liggend walstro, Bleekgele en 
Moerasdroogbloem, Muizeoor, Schermhavikskruid, Zachte witbol, Biggekruid, Zandblauwtje, Gewone 
veldbies, Hengel, Klein vogelpootje, Vijfvingerkruid, Schapezuring, Liggend vetmuur, Kruipwilg, 
Tandjesgras, Zwarte nachtschade, Rode schijnspurrie, Klein tasjeskruid, en Mannetjesereprijs.   
De vegetatie behoort daarmee tot de Klasse der droge graslanden (Koelerio-Corynephoretea), meer 
specifiek met de associatie van Schapegras en Tijm (Festuco-Thymetum serpylli).  Waar er sprake is 
van overbegrazing kan tijdelijk een vegetatie uit de Vogelpootjes-associatie (Ornipodo-
Corynephoretum) uit dezelfde klasse ontstaan, waaruit zich weer het schrale grasland kan 
ontwikkelen.  Deels is er ook verwantschap met de klasse der heischrale graslanden (Nardetea) met 
de meeste verwantschap met de associatie van Liggende walstro en Schapegras (Galio hercynici-
Festucetum ovinae).   
Beheer: deze vegetatie wordt thans, samen met het beboste deel van het bestand, begraasd door 
pony’s.  Deze beheermaatregel is geschikt voor het behoud van een heischraal grasland.  Men kan 
de toename of afname van de oppervlakte grasland t.o.v. bos sturen met de graasdruk.  Gezien de 
geringe grootte van het perceel 101 zal er wat moeten geëxperimenteerd worden om het juiste aantal 
vee te bepalen.  Kleinschalig plaggen kan nodig zijn op vervilte stukken, indien aanwezig. 
 
Bestand 7x is opengemaakt met het doel er een heide of heischrale vegetatie te ontwikkelen.  Het is 
nog afwachten wat de resultaten daarvan zullen zijn. In 2007 kwamen er al Struikheide, Liggend 
hertshooi, Tormentil en Veelbloemige veldbies voor.  
 
Ook in Engelendale zijn dergelijke vegetaties waarschijnlijk te verwachten. 
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2.3.3.6.1.3 Ruigten 

In bestand 4d is een ruigte aanwezig waarin volgende soorten opgetekend werden: Gestreepte 
witbol, Struisgras sp., Grote wederik, Kruipende boterbloem, Grasmuur, Veldzuring, Kale jonker, 
Wolfspoot, Krulzuring, Duizendknoop  sp., Koniginnekruid, Ruige zegge, Ruw beemdgras, Gewoon 
reukgras, Beklierde basterdwederik, Wilgeroosje, Grote brandnetel, Akkerdistel, Biezeknoppen, 
Moeraswalstro, Pitrus en Welriekende agrimonie.   
 
Beheer: verbossing tegengaan door periodiek opslag te kappen.  Jaarlijks of tweejaarlijs maaien van 
de ruigte.  Indien het streefdoel een hooiland is, dan moet er tweemaal per jaar gemaaid worden, met 
afvoer van het strooisel.   
 

2.3.3.6.1.4 Poelen 

Er zijn verschillende poelen en plassen aanwezig in het domein. 
 
Rond de plas tussen 10a en 10b werden volgende soorten aangetroffen: IJle zegge, Blaaszegge (of 
Hoge cyperzegge?), Pijpestrootje, Grote wederik, Pitrus, Wolfspoot, Zwarte els, Gewone hoornbloem, 
Grote wederik, Grote brandnetel, Gele lis, Riet, Moerasspirea, Kale jonker, Wijfjesvaren, Waterpeper, 
Kruipende boterbloem, Dubbelloof, Hertshooi sp. 
In het water zelf was Lisdodde, Grote waterweegbree, Vlotgras, Drijvend fontijnkruid en Waterviolier 
aanwezig.   
 
In en langs de sloot ten Z van bestand 10b werden ook Grote boterbloem en Gewoon reukgras 
gezien en in de poel aan de rand van het weiland (9y) werd Kikkerbeet gezien.   
 
In de nieuw aangelegde poelen in bestand 21a groeide in 2007 slechts Mannagras, recent 
ontwikkelen deze zich beter (geen opnames).   
 
Beheer: om de water en oevervegetatie  meer ontwikkelingskansen te geven is er in de eerste plaats 
meer licht nodig.  Rond de vijver een brede randzone laten waar de bomen weggenomen worden is 
een goede maatregel.  Kleine struiken als Sporkehout, Grauwe wilg of Geoorde wilg kunnen 
eventueel blijven staan tot ze op hun beurt te veel licht wegnemen.  Een periodiek hakbeheer is hier 
dus aangewezen.  Ruimen van de poelen lijkt nog niet nodig.   
 

2.3.3.6.1.5 Weiland 

Bestanden 1t, 1u, 1x en de percelen 105, 113 en 114 zijn weilanden die ten tijde van de inventarisatie 
nog onder een pachtrecht vielen.  Van deze weilanden zijn geen gegevens beschikbaar.   
 
Bestand 101y is een weiland dat samen met het heischraal grasland en bos in 101a begraasd wordt.  
We beschikken niet over een opname, maar in de soortenlijst uit het eindwerk van van Gellinck 
(1995) vinden we onderstaande soorten van voedselrijkere graslanden terug: 
Gewone glanshaver, Pinksterbloem, Gestreepte witbol, Engels raaigras, Straatgras, Veldbeemdgras, 
Ruw beemdgras, Kruipende boterbloem, Veldzuring, Ridderzuring, Krulzuring, Rood zwenkgras, 
Gewoon struisgras, Klein streepzaad, Kruldistel, Ruige zegge, Echt knoopkruid, Speerdistel, 
Kweekgras, Gewone reigersbek, Zachte ooievaarsbek, St-Janskruid, Biezeknoppen, Pitrus, Tengere 
rus, Witte dovenetel, Smalle weegbree, Brede weegbree, Varkensgras, Waterpeper, Perzikkruid, 
Grasmuur, Vogelmuur, Gewone paardebloem, Witte klaver, Gewone ereprijs, Tijmereprijs, 
Vogelwikke, Ringelwikke en Voederwikke.   
 

2.3.3.6.1.6 Akkers 

De bestanden 1ve, 1y, 1z zijn akkers, alsook de percelen 104, 106 en 108 t.e.m. 112 te Engelendale. 
Er zijn geen gegevens verzameld op deze akkers maar in de soortenlijst uit het eindwerk van van 
Gellinck (1995) vinden we onderstaande akkersoorten terug: Akkerdistel, Akkerhoornbloem, Gewone 
hennepnetel, Paarse dovenetel, Tuinbingelkruid, Straatgras, Gewoon herderstasje, Varkensgras, 
Waterpeper, Vogelmuur, Grote brandnetel en Ringelwikke. 
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2.3.3.7 Beschrijving van de zeldzame en bedreigde p lantensoorten 

2.3.3.7.1 Hogere planten 

 
Zeer zeldzame en Rode Lijst-soorten 
Volgende opmerkelijke soorten werden aangetroffen in het domeinbos:  

• Grote bremraap (Orobanche rapum-genistae; zeldzaam volgens Rode Lijst): kwam tot enkele 
jaren geleden met zekerheid voor in de bestanden 12a en b, maar de soort is mogelijks, samen 
met het achteruitgaan van de brem, verdwenen.   

• Welriekende agrimonie (Agrimonia procera; zeldzaam volgens Rode lijst): werd aangetroffen 
in de ruigte ter hoogte van bestand 4d.  

• Eikvaren (Polypodium vulgare; achteruitgaand volgens Rode lijst): werd genoteerd in de dreef 
tussen 1y en 2a/b, en net ten noorden van bestand 12a. 

• Trilgraszegge (Carex brizoides): een zeldzame neofyt die in 2007 gevonden werd langs de 
oude spoorwegbedding tussen de bestanden 2c en 3b (pers. med. O. Dochy).  

 
Oud-bos planten 
Volgende oud-bos planten werden in het domeinbos waargenomen: 

• Bosanemoon (Anemone nemorosa): bestanden 12c en d 
• Dalkruid (Maianthemum bifolium): in bestand 5a werd een kleine groeiplek van Dalkruid 

aangetroffen, wat een typische soort is van het Eiken-Beukenbos.  
• Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum): bestanden 12c en d 
• Hengel (Melampyrum pratense; achteruitgaand volgens Rode Lijst): in de dreef tussen 12c en 

12d, en in bestand 101a ter hoogte van het heischraal grasland 
• Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina): bestanden 12c en d 

 
Autochtone bomen en struiken 
Bij een inventarisatie van autochtone bomen en struiken in de Houtvesterij Brugge (Maes et al., 2005) 
werden enkele inheemse populaties onderzocht in domeinbos Rijckevelde. 
 
Vooral het reservaat de Schobbejakshoogte werd goed onderzocht, waarbij ook perceel 101 (Wit 
Zand) van het domeinbos geïnventariseerd werd. Vrijwel zeker autochtone Struikheide (Calluna 
vulgaris), Heggenroos (Rosa corymbifera), Braam (Rubus spp) en kruipwilg (Salix repens ssp. 
dunensis) komen hier voor. 
 
Ook de grens tussen percelen 1 en 2 van het domeinbos werd onderzocht. Hier werden als enige 
vrijwel zeker autochtone soorten Struikheide (Calluna vulgaris) en Braam (Rubus spp) genoteerd, 
samen met de Eikvaren (Polypodium) in de dreef. 
 

2.3.3.7.2 Mossen en korstmossen 

In februari 2005 werd een inventarisatie van mossen uitgevoerd in het volledige boscomplex van 
Ryckevelde (bron: C. Martens in Martens & Opstaele, 2007). 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. 
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 (Martens & Opstaele, 2007). 

2.3.3.7.3 Mycoflora 

Ca. 300 soorten paddenstoelen werden waargenomen in het volledige boscomplex van Rijckevelde. 
Hiervoor konden ca. 950 waarnemingen worden gebruikt, afkomstig van FUNBEL (databank KAMK), 
gebaseerd op waarnemingen van Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland (Etienne Vanaelst et al.; 
periode 2001-2007), Peter Lust (†, peridoe 1978-1992) en Hugo Ruysseveldt (1998). De soortenlijst 
staat in bijlage. 
 
Van de mycorrhizavormers zijn er zeer weinig bijzondere soorten, en dan nog oudere waarnemingen: 
bv. Haagbeukboleet (Leccinum carpini, in 1992), Rimpelige gordijnzwam (Cortinarius elatior, enkel in 
1978), Narcisamaniet (Amanita gemmata, enkel in 1978). Veel algemene soorten van loofbos op 
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droge zure bodem zijn aanwezig, en enkele minder algemene zoals Schaapje (Lactarius vellereus, 
laatst in 1986). 
 
Houtzwammen: er komen weinig bijzondere soorten voor: bv. Grote sponszwam (Sparassis crispa; 
vaak, parasiterend op Douglas), Zwartvoetkrulzoom (Tapinella atrotomentosa, op naaldhout) en 
Eikenvuurzwam (parasiet op Eik, Phellinus robustus, in 2001). 
 
Bij de terrestrische saprofyten is vooral Gewoon vilthoedje vermeldenswaard (Ripartites tricholoma; 
komt in Vlaanderen vooral in Vlaams Brabant voor). 
 
Er kan besloten worden dat het gebied een redelijk ontwikkelde mycoflora bezit, maar wel weinig 
bijzondere soorten (wat normaal is voor zuur droog bos). Naar beheer toe is vooral aandacht voor 
dreven belangrijk: schraal houden en niet overbetreden (pers. med. R. Walleyn). 
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2.3.4 Fauna 

2.3.4.1 Zoogdieren 

 
Vleermuizen 
De aanwezigheid van vleermuizen werd enkele jaren geleden onderzocht (bron: 
Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt vzw – West-Vlaanderen). 
 
• Gewone dwergvleermuis :   komt verspreid voor in het domeinbos.  

Twee gekende kolonies: één in het kasteel en één in een  
huis net buiten het domein. 

• Ruige dwergvleermuis :  is een typische bosbewonende soort. 
Op vijf plaatsen op het domein is deze soort waargenomen in 
kleine aantallen. 
Vermoedelijk is een kleine kolonie niet uitgesloten. 

• Laatvlieger :   is een typische huisbewoner. 
Een kleine kolonie (ongeveer 10  ex) bevindt zich op de 
zolder van het kasteel.  
‘s Avonds jaagt deze vleermuis rond het kasteel. 

• Rosse vleermuis :   bosbewonende soort, komt in kleine aantallen voor in het  
domein. Jaagt in de wijde omgeving. 

• Baardvleermuis :   is een moeilijke soort om te determineren maar is door  
middel van tijdexpansie met zekerheid vijf maal  
waargenomen.  

• Watervleermuis :   werd twee maal waargenomen langs de bospaden. 
• Gewone grootoorvleermuis :  komt regelmatig voor op het domein. Wordt vooral jagend  

aangetroffen langs de bospaden. 
 
In de zomer van 2006 werden in het militair domein dwergvleermuis en Myotis sp (waarschijnlijk 
baardvleermuis) gezien (Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt vzw). In de Schobbejakshoogte werden 
in het verleden regelmatig waarnemingen van Laatvlieger gedaan (JNM). 
 
 
Overige zoogdieren  (naar Martens & Opstaele, 2007, met aanvullingen van de boswachter) 
 

• Marter sp.: in het militair domein werd in 2006 een Amerikaanse eik aangetroffen met heel 
wat krabsporen van een marter erop, misschien zelfs (de zeldzame) Boommarter 
(waarneming Bob Vandendriesche en Ann D’Heedene). 

• Ree: Het ree wordt sinds enkele jaren aangetroffen in het domeinbos. Het hoogste aantal tot 
op heden getelde exemplaren bedraagt vier. Een boseigenaar uit de buurt meldde in april 
2004 zeven reeën te hebben gezien in zijn recent aangekochte bos ten zuiden van de 
percelen 7 en 9. 

• Damhert: Van damherten worden occasioneel sporen waargenomen. Het betreft uitgebroken 
en verwilderde exemplaren. 

• Rode eekhoorn: is een soort die zich vooral thuis voelt in naaldbossen en komt dan ook vrij 
algemeen voor in Rijckevelde. 

• 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). 

• Konijn: kwam vroeger veelvuldig voor in het Rijckeveldebos. In het “Wit Zand” en “de Sterre”, 
percelen met met een halfopen begroeiing, komen nog veel konijnen voor. Algemeen is hun 
aantal laag. Door terugkerende opstoten van de ziektes myxomatose en VHS kunnen er zich 
geen grotere populaties handhaven. 

• Haas: werd enkele keren waargenomen in perceel 12. 
• Muizen: Tijdens een zoogdierenonderzoek door de JNM in 1993 werden in en rond de 

Schobbejakshoogte volgende soorten aangetroffen: Bosmuis, Dwergmuis, Rosse woelmuis, 
Veldmuis, Bosspitsmuis, Dwergspitsmuis en de Rode lijstsoort Veldspitsmuis (status 
‘zeldzaaam’). 
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Relatie met het bosbeheer: 
 
Vleermuizen zijn gebaat bij een bosbeheer met aandacht voor open plekken, bosranden, open water 
en holle bomen. Ook voor boommarter (onzeker) zijn holle bomen belangrijk, alsook de bomen 
ernaast. 

2.3.4.2 Reptielen en amfibieën 

Bruine kikker en gewone pad worden regelmatig waargenomen in het bos. 
De groene kikker werd geïntroduceerd in de poelen van de Heemtuin. 
Kleine watersalamander en alpenwatersalamander komen veelvuldig voor in de heemtuin waar ze 
enkele jaren terug geïntroduceerd werden. Via verbindingen kunnen ze zich over het bos verspreiden. 
Er zijn geen gegevens bekend van de soorten die reeds in het bos voorkwamen voor de introductie. 
Ook in het militair domein komen deze soorten voor (Martens & Opstaele, 2007). 
 
Levendbarende hagedis en hazelworm (beiden zeldzaam volgens de Rode Lijst, Bauwens & Claus, 
1996) komen voor op het “Wit Zand”. Levendbarende hagedis werd recent nog aangetroffen op het 
aanpalende militair oefenterrein (Schobbejakshoogte). 
 
Hoewel de levendbarende hagedis een soort is van vochtige heide- en veenvelden met dopheide, 
vinden we deze soort ook terug in drogere biotopen zoals struikheidevelden, open plekken in bossen 
en heischrale graslanden. Daarnaast bewoont deze hagedis ook een breed gamma van lijnvormige 
landschapselementen zoals bosranden, wegen en brandgangen in bossen, hagen en houtwallen. 
Voor de bescherming van deze soort is de instandhouding van hun preferentiële habitats de 
belangrijkste maatregel (Schops, 1999). 
 
De hazelworm wordt vaak aangetroffen in overgangszones tussen bos en meer open vegetaties 
(grasland, heide), langs bospaden en in kapvlakten. Daarnaast worden deze reptielen gevonden in 
allerlei lijnvormige landschapselementen, zoals houtwallen, weg- en kanaalbermen. De juvenielen zijn 
vooral actief in de relatief vochtige biotopen. Vaak worden ze teruggevonden onder stenen, 
houtstronken, planken, stukken boomschors, etc (Schops, 1999). 
 
Relatie met het bosbeheer: 
 
Open plekken en (interne) bosranden zijn voor de aanwezige reptielen van groot belang. Heel 
belangrijk hierbij is het behoud of de creatie van lichtrijke paden. Dit kan gebeuren door de wegen te 
verbreden met een golvende mantel- en zoomvegetatie langsheen de bestandsranden. 
 

2.3.4.3 Vogels 

Bij ornithologen staat het Rijckeveldebos al sinds lange tijd bekend als slaapplaats voor duizenden 
kraaien en ’s winters als rustplaats van tientallen ransuilen. 

Het vele naaldhout maakt het bos interessant voor staartmezen en goudhaantjes. De zeldzame 
barmsijs (RL-soort) zou er broeden. 
De houtsnip komt zeer veel voor in het bos (wintergast). 

Een soortenlijst, gebaseerd op waarnemingen gedaan in de heemtuin tussen 1993 en 1999 door 
Patrick Geldhof, aangevuld met waarnemingen door de boswachter, is te vinden in bijlage. 
 
Avifauna in het militair domein (Martens & Opstaele , 2007) 
 

• Broedvogels  
In 2006 werden de minder algemene broedvogels (zie lijst Vlaamse Broedvogelatlas p.20) met de 
uitgebreide territoriumkartering (Hustings et al., 1989) geïnventariseerd in het militair domein. 
 
Dit resulteerde in een beperkt aantal soorten en broedterritoria: 
- Sperwer komt met zekerheid broeden in het militair domein.  
- Buizerd werd er regelmatig waargenomen en komt tot broeden in het groter complex van 

Ryckeveldebos. 
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- Zwarte specht: komt waarschijnlijk tot broeden in oudere beuk op de rand van bestand 101b in 
het militair domein.  

- De groene specht werd regelmatig waargenomen rond bestand 109y in het militair domein en 
komt hoogstwaarschijnlijk daar in de omgeving tot broeden. 

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

 
Per ‘ecologische’ groep komen volgende broedvogels in het militair domein (incl. Schobbejakshoogte) 
voor: 
- Soorten van naaldhout: Goudhaantje, Zwarte mees; 
- Soorten van loofhout met binding aan oude, holle bomen: Grote bonte specht, Zwarte specht, 

Groene specht. 
- Soorten van loofhout zonder specifieke binding aan oud bos: Zwartkop, Roodborst, Boomkruiper, 

Gaai, Merel, Zanglijster, Vink, Houtduif, Koolmees, Pimpelmees, … 
- 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 een 40-tal nestkasten in het militair domein 
opgehangen. Van de controle van deze nestkasten wordt er sinds 1996 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. 
 
 

• Niet-broedvogels 
Het militair 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 van het militair domein, waar tot 29 ex. zijn geteld en hiermee één van de grootste slaapplaatsen 
voor kleine zilverreiger in Vlaanderen is. In bestand 4a van het militair domein is er een roestplaats 
van een 20-tal ransuilen. 
 
 

2.3.4.4 Vissen 

In 2002 werd de visfauna van een aantal beken in de Brugse polder bemonsterd door onderzoekers 
van het toenmalige IBW (Van Thuyne et al., 2003). O.a. de Meersbeek en het Sint-Trudoledeken 
werden bemonsterd, vlak voor ze samenvloeien: 
- In de Meersbeek werd slechts één soort gevonden: driedoornige stekelbaars. 
- In het Sint-Trudoledeken werden zes soorten gevonden: paling, giebel, blauwbandgrondel, 

rietvoorn, drie- en tiendoornige stekelbaars.  
Beide waterlopen kregen de waardebeoordeling ontoereikend. 
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2.3.4.5 Insecten 

Van domeinbos Ryckevelde zijn slechts weinig insectenwaarnemingen bekend. De volgende 
gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op de data uit de Schobbejakshoogte van Zwaenepoel (in 
Martens & Opstaele, 2007). Deze gegevens zijn in zekere zin extrapoleerbaar naar perceel 101, maar 
niet naar de rest van het domeinbos, wegens het ontbreken van typische bossoorten. 
 
In 2006 werden ook in beperkte mate invertebraten geïnventariseerd in de rest van het militair domein 
(Martens & Opstaele, 2007): 
- 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. 

 
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. 
 
Invertebraten in het reservaat Schobbejakshoogte (Martens & Opstaele, 2007, naar: 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 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 rufipes, 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. 
 
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 dekzand-landduin “de Schobbejakshoogte” 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 
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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 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 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. 
 
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 zijn beide soorten met een stevige populatie 
aanwezig. 
 
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 in het reservaat een goede graadmeter voor het behoud van voldoende open 
pioniersplaatsen (stuifzand) in het heischraal grasland. In met het Dwerghaver-verbond begroeide 
landduintjes werden ook de zeldzamere soorten Amara tibialis en Calathrus cinctus aangetroffen 
(Desender, 1993). 
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. 
 
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 
De met het Dwerghaververbond begroeide landduintjes van de Schobbejakshoogte zijn rijk aan 
graafwespen (Sphecidae, Crabro peltarius), mierwespen (Mutilidae, Smicromyrme rufi pes), zandbijen 
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(Andrena spp.) en mierensoorten (Myrmica sabuleti, Myrmica schenckii, Myrmica scabrinodis, 
Myrmica ruginodis, Formica fusca, Formica cunicularia, Formica polyctena, Lasius niger). 
In het dekzandduin wordt Andrena armata waargenomen (mondelinge mededeling Tim Adriaens). 
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2.4 Opbrengsten en diensten 

2.4.1 Houtopbrengst 
Sinds 1988 werden er kappingen uitgevoerd in de dienstjaren 1990, 1992, 1993, 1996, 1999, 2003 en 
2006 (zie Tabel 10). 
 

Tabel 10: Opbrengsten uit de houtverkopen 1988-2008 

Jaar Dj Aantal Volume (m³) Sterre  Prijs BF Prijs Euro 
1988 1989          
1989 1990 2102 443   271.000 6.718 € 
1990 1991          
1991 1992 449 20   5.000 124 € 
1992 1993 1186 648   508.000 12.593 € 
1993 1994          
1994 1995          
1995 1996 536 198   150.000 3.718 € 
1996 1997          
1997 1998          
1998 1999 2774 843   462.000 1.1453 € 
1999 2000          
2000 2001          
2001 2002          
2002 2003 851 546 56   9.350 € 
2003 2004          
2004 2005          
2005 2006 2985 1270     22.106 € 
2006 2007      
2007 2008      
Totaal gekapt 
volume     3.968     66.062 € 

 
In deze 20 jaar werd er dus in totaal bijna 4000 m³ of jaarlijks 200 m³ hout gekapt. 
Op een effectief beboste oppervlakte van ca. 63 ha betekent dit dat er de afgelopen jaren ca. 3,2 
m³/ha/jr gekapt werd in Rijckevelde. 
 

2.4.2 Jachtopbrengst 
De jacht in het domeinbos wordt niet verpacht. 
 

2.4.3 Pachtinkomsten 
In Engelendale werd de pacht verbroken en gelden nu nog gratis gebruiksovereenkomsten. Ook in 
bestand 9y worden gratis gebruiksovereenkomsten gehanteerd. 
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3 Beheerdoelstellingen 

3.1 Beheerdoelstellingen m. b. t. de economische fu nctie 
Rijckevelde telt een erg hoog aandeel aan exoten in zijn boomsoortensamenstelling. In de toekomst 
zal dit aandeel geleidelijk aan afnemen door het verwijderen van kaprijpe bomen (zaaghout) van 
vooral Amerikaanse eik, Douglasspar en lork. Als na te streven doelomtrek wordt minimum 150 
centimeter op borsthoogte nagestreefd. 
Omwille van de sterke aanwezigheid van exoten in de boomlaag zal het kapkwantum de komende 
jaren de aanwas overstijgen zodat de gemiddelde voorraad van het bos zal afnemen. De creatie van 
diverse open plekken zal dit effect nog versterken. 
De laatste paar jaren werden veel jonge loofbestanden aangeplant. Deze bestanden zullen pas 
productief worden tegen het eind van dit beheerplan.  
Het grote areaal Grove den wordt via geleidelijke dunningen omgevormd naar gemengd bos. Bij 
Grove den wordt naar een doelomtrek van minstens 120 cm gestreefd. 

3.1.1 Omvorming 
Gedurende dit beheerplan worden een deel van de exotenbestanden omgevormd naar inheems 
loofhout d.m.v. het kappen van verjongingsgroepen met een oppervlakte van 10-50 are (totale 
omgevormde oppervlakte ca. 3,6 ha of 25 % van de oppervlakte). Uitgaande van de gemiddelde 
volumes van deze bestanden (365 m³/ha) geeft dit ca. 1320 m³ hout. 
Het is niet de bedoeling alle exotenbestanden de komende 20 jaar volledig om te vormen. De niet 
verjongde Douglas- en Lorkenbestanden zullen gedurende deze planperiode slechts geleidelijk 
omgevormd worden via variabele dunningen (zie hieronder). 
De (kleine) bestanden met Tamme kastanje worden niet omgevormd. 

3.1.2 Reguliere kappingen 
Bij de dunningen wordt er gestreefd naar de geleidelijke omvorming van exotenbestanden en grove 
dennenbestanden naar gemengde loofhoutbestanden met een variabele leeftijd en structuur. 
De gemiddelde jaarlijkse aanwas van de Vlaamse domeinbossen wordt geschat op 5 m³/ha (Buysse 
et al., 2001). Gezien het grote aandeel Douglasspar en Lork in Rijckevelde, zal de gemiddelde 
jaarlijkse aanwas (GJA) hier wel iets hoger liggen. Anderzijds zijn er momenteel ook vrij veel jonge 
aanplantingen.  
Indien we een GJA van 6 m³/ha/jaar nemen voor een effectief beboste oppervlakte van ca. 77 ha, 
wordt de totale jaarlijkse volume-aanwas geschat op ca. 464 m³/jaar. Indien we de omgevormde 
oppervlakte (ca. 3,5 ha) hiervan aftrekken, kan er in Rijckevelde bij de reguliere kappingen (74 ha) ca. 
442 m³/jaar gekapt worden. 

3.1.3 Planning 
In het kader van omvormingen van bestanden wordt gedurende de looptijd van het beheerplan ca. 
1320 m3 gekapt. In de overige bestanden (74 ha) wordt bij de reguliere dunningen in deze periode 
jaarlijks  440 m3 gekapt. 
Hieruit kan het jaarlijkse kapkwantum voor de periode van het beheerplan berekend worden: 1320 m³ 
+ (20 x 440 m³) =  10160 m³ of jaarlijks 508 m³ wat overeenkomt met 6,6 m³/ha/j. 
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3.2 Beheerdoelstellingen m. b. t. de ecologische fu nctie 
De ecologische doelstellingen in domeinbos Rijckevelde zijn: 

1. Verhogen van het aandeel inheemse boomsoorten en structuurrijke bosbestanden via 
dunning en omvorming 

2. Behoud en ontwikkeling van het aandeel dood hout in alle diameterklassen, boomsoorten en 
ontwikkelingsstadia 

3. Verhogen van de natuurwaarde van de aanwezige open plekken via 
• begrazings- of maaibeheer heide en heischrale vegetaties 
• ontwikkeling van interne en externe bosranden 
• openhouden bestaand open water 

3.2.1 Inheemse boomsoorten 
Rijckevelde is een van nature soortenarm bos dat door het vroegere beheer nog verder verarmd is 
aan inheemse soorten. 
Het bos typeert zich door kunstmatig aanplanten van homogene bestanden van soorten als Grove 
den (vaak met onderplanting van Amerikaanse vogelkers), Amerikaanse eik, Europese lork en 
Douglas. De bestanden met Grove den hebben hun natuurwaarde grotendeels behouden. Bij de 
overige naaldbomen en de Amerikaanse eik bestaat de flora uit geen enkele tot slechts enkele 
algemene soorten. Door gerichte kappen zal het bos stilaan evolueren naar een meer gemengd, door 
inheemse soorten gedomineerd bostype. 
In Rijckevelde zal gedurende de looptijd van dit beheerplan een aantal bestanden direct omgevormd 
worden via het kappen van verjongingsgroepen. Doelstelling is 3.6 ha op deze wijze om te vormen. 
Voor de andere exotenbestanden zal de omvorming geleidelijk gebeuren d.m.v. het systematisch 
bevoordeligen van inheemse boomsoorten bij de dunningen (zie 3.1). 
 
Er wordt naar gestreefd om tegen 2015 de Amerikaanse vogelkers volledig uit het bos te verwijderen. 
Binnen twintig jaar zal het aandeel van de Amerikaanse eik in de voorraad van het bos onder de 3% 
gezakt zijn (momenteel 7%). 
In de oude Douglas- en Lorkenbestanden wordt ca. 3,6 ha gekapt en omgevormd (zie 3.1.1). 
 
Schatting van de oppervlakte gemengde inheemse best anden na dit beheerplan 
Na afloop van dit beheerplan zal het aandeel inheemse gemengde bestanden gestegen zijn van 17 
ha (15%) nu naar 62 ha (51%) in 2028. Het totaal aandeel inheemse bestanden zal ca. 69% van de 
oppervlakte bedragen (72% als ook de inheems-exoot bestanden meegerekend worden). Hierbij werd 
verondersteld dat de volledige bosplaats Engelendale alsook perceel 1, tegen het eind van 
voorliggend beheerplan bebost is (met uitzondering van de bestanden 1x, 1y, deel 1t, 105x, 111x en 
delen van de bestanden 104x, 106x, 109y), en dat alle nieuwe aanplantingen gemengd en inheems 
zijn. Bestanden met exoten die omgevormd worden, werden verondersteld na 20 jaar minstens een 
klasse meer inheems te bezitten (E>EI, EI>IE,…). 
 
Iets meer dan twee derde van de exotenbestanden wordt omgevormd tijdens dit beheerplan naar 
bestanden met minstens 30% bijmenging van inheems loofhout (E/I). Ca. 5 ha uitheemse bestanden 
worden nog niet omgevormd: dit is enerzijds naaldhout (Douglas en Lork) dat nog niet kaprijp is, en 
anderzijds twee kleine hakhoutbestanden van Tamme kastanje. 
 

Tabel 11: Mengingsvorm en inheems karakter in domeinbos Rijckevelde (toestand 2009). 

  Gemengd Homogeen nvt 
Opp. 
(ha) Opp. (%) 

Inheems 17 29   47 39 

I/E 4 4   7 6 

E/I 1     1 1 

Exoot 11 12   22 19 

nvt     43 43 36 

Eindtotaal 33 44 43 120 100 
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Tabel 12: Mengingsvorm en inheems karakter in domeinbos Rijckevelde (schatting toestand 2028). 

  Gemengd Homogeen nvt 
Opp. 
(ha) Opp. (%) 

Inheems 62 21   83 69% 

I/E 4     4 3% 

E/I 14 5   18 15% 

Exoot 1 5   5 4% 

nvt     11 11 9% 

Eindtotaal 80 30 11 120 100% 
 
 
Betekenis: 
 

aandeel inheems  
(% van het grondvlak) 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90 

inheems karakter E E/I I/E I 

 

3.2.2 Dood hout en dikke bomen 
De hoeveelheid staand en liggend dood hout is momenteel beperkt (3,8 m3/ha of 1,6% van het 
bestandsvolume). Gedurende de loop van dit beheerplan zal deze voorraad gestaag toenemen om 
4% (ca. 10 m3/ha) van de voorraad uit te maken in 2028 (berekend voor de oude bestanden). 
Het ouder laten worden van de bestaande inheemse bomen, en het niet exploiteren van spontaan 
gestorven bomen, zal de hoeveelheid dood hout verhogen binnen de planperiode. 
De twee kleine bosbestanden 5c en 12c krijgen een minimaal beheer. 

3.2.3 Open plekken en licht 
Momenteel is er ca. 7,8 ha permanent open plek met natuurfunctie in Rijckevelde. Meer dan de helft 
hiervan is recent aangelegd: 1 ha heideherstel (bestanden 6x en 7x), en bijna 2,3 ha recent 
aangelegde bosranden (percelen 1, 102 en 107). In bestand 21a werden stroken van 10m breed aan 
de beek en langs de grachten en poelen in het bestand, eveneens niet bebost (0,5 ha).  
Daarnaast zijn er ook een groot aantal bestanden landbouwgebied te bebossen. De akkers zijn 
meestal niet zo’n interessante zones om permanent open ruimte met ecologisch beheer over de hele 
oppervlakte voor te stellen. Daarom zullen ze grotendeels bebost worden. 
Sommige weiden bieden wel interessante potenties om open te houden. Naast het oostelijk deel van 
bestanden 1t en 1x, wordt hiervoor met name gedacht aan volgende percelen in Engelendale: 105, 
111 en delen van de bestanden 104x, 106x en 109y. Indien brem voorkomt in de perceelsranden 
biedt deze eventueel mogelijkheden voor Grote bremraap. 
 
Er wordt voorzien dat op het einde van het beheerplan minstens 17,5 ha (14,5 %) van het domeinbos 
als permanent open plek beheerd wordt. Het betreft hier schrale weiden en zones waar heideherstel 
de optie is, voedselrijke ruigte, enkele poelen en tenslotte een uitgebreid bosrandennetwerk. 
 
Heide en heischrale vegetaties 
In het Wit Zand (perceel 101) wordt begrazingsbeheer toegepast op het weiland (101y) en het open 
bestand 101a met poel en heiderelicten. 
 
De bestanden 6x en 7x werden open gekapt en geplagd. Hier wordt heideherstel beoogd. 
 
Weiland 
Het weiland in bestand 1t (0,9 ha) wordt onderworpen aan een maaibeheer, net zoals het 
toekomstige weiland 105x (2,2 ha) en de stroken langs de grachten en poelen in bestand 21a (0,5 
ha).  
De bestanden 9y (0,6 ha) en 102y (1,5 ha) worden begraasd.  
 
Wat betreft de andere toekomstige open plekken (111x, deel 104x, deel 106-109: samen 4,4 ha) zal 
afhankelijk van de situatie gekozen worden voor maaibeheer en/of (na)begrazing of stootbegrazing.   
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Voedselrijke ruigte 
In de voedselrijke ruigte met Welriekende agrimonie (deel bestand 4d; 0,85ha) wordt verbossing 
tegengegaan door periodiek de opslag te kappen en tweejaarlijks een deel van de ruigte te maaien. 
 
Bosranden 
Bij de recente bebossingen (1a, 1c, 1k, 102a, 102b, 107a) werden langs de meeste perceelsranden 
struikengordels aangelegd, zodat er momenteel ca. 2,3 km bosrand is. Bij een gemiddelde breedte 
van 10m geeft dit een oppervlakte van 2,3 ha. 
Tussen de bestanden 10a-b en 11a, en aan de zuidrand van 11a en 12b, kunnen bosranden 
aangelegd worden door het periodiek afzetten en maaien van de eerste 10m langs het pad. Bij de 
toekomstige bebossingen in perceel 1 zijn ook bosranden voorzien langs de bestandsranden. 
De totale lengte aan bosrand op het einde van dit beheerplan zal dan 3,2 km bedragen, of 3,2 ha. 
 
Poelen 
Verspreid in het domein komen verschillende poelen en plassen voor (9y, grens 10a-b, 11a, 21a, 
101a, 102y, 104x). Om de water- en oevervegetaties hier voldoende ontwikkelingskansen te geven 
zal gezorgd worden voor voldoende lichtinval. 
 
De totale oppervlakte permanente open plekken in Rijckevelde zal binnen 20 jaar minstens 17,5 ha of 
14,5% bedragen: 1,6 ha heischrale vegetaties en heide, 11,8 ha weilanden, 0,9 ha ruigte en 3,2 ha 
bosrand. 
 
Tijdelijke open plekken 
Naast deze permanent open ruimte zal er ook ca. 4 ha bos als hak- of middelhout beheerd worden 
(3,2 % van de totale oppervlakte): samen met de geplande 3.6 ha verjongingsgroepen vormt dit nog 
eens een belangrijke bijkomende oppervlakte tijdelijke open plekken, die hier niet meegeteld wordt in 
de berekening, maar die wel tijdelijke kansen biedt aan lichtminnende soorten. 
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3.3 Beheerdoelstellingen m. b. t. de sociale en edu catieve functie 
Onmiddellijk na aankoop werd het bos, met uitzondering van het “Wit zand”, volledig opengesteld 
voor het publiek. 
Wegens het ontbreken van een cafetaria of enige andere accommodatie van die aard wordt het bos 
eerder bezocht door mensen die willen genieten van de rust en stilte van het bos.  
De doelstelling voor de komende 20 jaar is om optimaal aandacht te besteden aan de stille recreatie. 
De meeste dreven zijn het jaar rond redelijk droog. Gemotoriseerd verkeer zal blijvend uit het bos 
geweerd worden. Fietsers en ruiters kunnen gebruik maken van enkele opengestelde dreven. 
 
De educatieve functie wordt momenteel vooral gerealiseerd in de heemtuin waar een permanent 
educatief pad voorhanden is met infoborden over de verschillende biotopen van de Vlaamse 
zandstreek. In de tuin is bijzonder aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor andersvaliden. Het 
wandelpad is geschikt voor rolstoelgebruikers en voor blinden is een gidslijn voorzien langs het pad. 
 
Na goedkeuring van het RUP wordt de aanleg van een ruime parking voorzien. Van zodra dit 
planologisch mogelijk is, wordt deze gelokaliseerd langs de dreef die naar het kasteel leidt. Van de 
parking wordt de aanleg van een pad geschikt voor andersvaliden richting heemtuin en kasteel 
voorzien. Hiervoor wordt nog overleg gepleegd met de betrokken eigenaars of huurders. Vanaf de 
nog aan te leggen parking wordt eveneens een avontuurlijk wandelpad voorzien dat zich doorheen 
het bos zal slingeren. 
De aanleg van de parking moet het probleem van het wildparkeren definitief oplossen. 
Naast de parking wordt een recreatief halfopen landschap ingericht als vrij toegankelijke zone (2,6 
ha). 
 
De bestaande speelzone, die reeds bestond bij aankoop van het bos, is de afgelopen jaren uitgebreid 
tot de bestanden 2a, 2c en 2d (6,32 ha). 
 
Bosplaats Rijckevelde bevat reeds een vrij dicht wandelnetwerk. 
In Engelendale zullen bij de bebossing nieuwe wandelwegen gecreëerd worden en zal ook aandacht 
besteed worden aan de recreatieve verbinding met de Assebroekse Meersen. 
 

3.4 Beheerdoelstellingen m. b. t. de milieubescherm ende functie 
Het domein Rijckevelde ligt op de rand van de Brugse agglomeratie en vormt aldus een groene buffer 
met het buitengebied. 
 
Inheemse en standplaatsgeschikte boomsoorten zullen bij het bosbeheer bevoordeeld worden t.o.v. 
het vele naaldhout. Op middellange tot lange termijn zal het percentage aan naaldhout sterk 
verminderen en zal zo de bodemverzuring door depositie van vervuilende stoffen enigszins milderen. 
Herbiciden zullen enkel gebruikt worden bij de bestrijding van Amerikaanse vogelkers. Deze 
maatregelen hebben een positieve invloed op de kwaliteit van het insijpelende regenwater en aldus 
op de drinkwaterwinning in de omgeving. 
 

3.5 Beheerdoelstellingen m. b. t. de wetenschappeli jke functie 
Het ‘Wit Zand’ is reeds jaren onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Dit kan verder opgevolgd 
en geëvalueerd worden. Ook ander wetenschappelijk onderzoek in het domeinbos wordt door de 
dienst gestimuleerd en, voor zover technisch mogelijk, ondersteund. 
 
Bestanden 1f en 1g werden begin 2004 beplant in het kader van een vier jaar durend 
demonstratieproject “Biomassaproductie uit houtachtige gewassen (wilg en populier)”.  
Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Vereniging voor Bos in 
Vlaanderen VZW en het Innovatiesteunpunt Landbouw en Platteland, in opdracht van en gefinancierd 
door de Administratie Land- en Tuinbouw van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit 
demonstratieproject wordt medegefinancierd door de Europese Unie.  
Wegens de slechte groei werd in 2007 beslist om de proefaanplant in bestand 1g stop te zetten. 
Bestand 1f werd in 2007 geoogst onder ruime mediabelangstelling: de proef in dit bestand wordt wel 
verdergezet. 
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4 Beheermaatregelen 
Kaart 28: Beheer. 

4.1 Bosverjonging 
In de oudere naaldhoutbestanden wordt geopteerd voor geleidelijke omvorming naar gemengd bos 
door variabele dunningen, met bijkomende gelokaliseerde omvorming via groepenkappen over ca. 
25% van de oppervlakte van de desbetreffende bestanden (zie 4.2). 
 
De weinige oude loofhoutbestanden worden gedurende dit beheerplan niet verjongd. 
 

4.2 Bosomvorming 
Een deel van de oude naaldhoutbestanden (61-80 jaar oud) wordt gedurende dit beheerplan over 
25% van de oppervlakte (ca. 3.5 ha) omgevormd d.m.v. groepenkappen met een oppervlakte tussen 
10 en 50 are, waarna de groepen ingeplant worden met Zomereik en begeleiders, en op de rijkere 
bodems ook met Beuk en bijmenging van Winterlinde. Er wordt ook geprobeerd natuurlijke verjonging 
(o.a. Berk) te bekomen waarmee verder gewerkt kan worden. 
Deze kappingen gebeuren in de exotenbestanden 5a, 5b, 7b, 8a, 8b en 9a.  
 
Bij gemengde exotenbestanden worden zones met Amerikaanse eiken prioritair verjongd (bestanden 
5a en 8a). Bestaande groepen jonge Amerikaanse eiken worden gekapt wanneer ze 
brandhoutsortimenten leveren, waarna Beuk wordt geplant in dicht plantverband (bestand 5a). 
In bestand 5b wordt de Amerikaanse eik via reguliere dunningen uit het bestand verwijderd vooraleer 
over te gaan tot de geplande groepenkap van Douglas. Dit om natuurlijke verjonging van 
Amerikaanse eik in de ontstane openingen te beperken. 
 
Indien inheems loofhout voorkomt in de om te vormen bestanden, wordt dit bij eventuele 
voorafgaande dunningen zoveel mogelijk vrijgesteld. In het douglasbestand 9a worden de aanwezige 
zomereiken in 2009 vrijgesteld. In 2017 wordt dan in het noordwestelijke deel van het bestand een 
grotere groep (ca. 1 ha) gekapt met behoud van de eiken als overstaanders. Hierna wordt Zomereik 
(80%) en begeleiders (20%) geplant. 
In het zuiden van 9a (Lork) wordt al in 2009 een kleinere verjongingsgroep gekapt en aangeplant met 
Beuk. 
 

4.3 Bebossingswerken 
Eventuele bebossingswerken tijdens de duur van het beheerplan zijn afhankelijk van de landbouwers 
die momenteel een deel van de gronden van perceel 1 en Engelendale gebruiken. Bij het vrijkomen 
van de grond (zie kaart 29 in bijlage) zullen deze bestanden, na het bekomen van de nodige 
vergunning, beplant worden of spontaan tot bos evolueren.  
 
Elke aanplanting gebeurt steeds met inheemse bomen en struiken. De definitieve soortenkeuze zal 
mee afhangen van de ervaringen opgedaan bij de recente aanplanten.  
 
Enkele weilanden worden als open plekken behouden (deel 1t, 1x, 1y, deel 104x, deel 106x, deel 
109y, 105x, 111x).  
Bestand 1x zal als parking met speel- en picknickweide ingericht worden. 
Bestand 1y is een natte akker en wordt ingericht als recreatief halfopen landschap. Via een natuurlijke 
overgang zal dit aansluiten bij de speel- en picknickweide van 1x. Het geheel vormt een vrij 
toegankelijke zone. 
 
In Engelendale werden de eerste beplantingen (percelen 102 en 107) uitgevoerd in maart 2008. De 
overige percelen zullen gefaseerd beplant worden vanaf eind 2014 tot en met 2026, overeenkomstig 
de beheerovereenkomsten met de landbouwers (zie kaart 29). 
Ongeveer 5,3 ha wordt er behouden als open ruimte, waaronder 77 are van 104x (met poel), 1 ha van 
106x en 109y, en de percelen 105 en 111. 
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4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

4.4.1 Vrijstellen en zuiveren 
Vrijstellen of zuiveren wordt tot het minimum beperkt maar zal gebeuren indien dit voor het welslagen 
van de aanplant of verjonging nodig wordt geacht. Mogelijke problemen zijn overwoekering door 
braam of adelaarsvaren en overvloedige bijmenging van exoten, berk of wilg in jonge aanplantingen 
of natuurlijke verjongingsgroepen. In homogene aanplantingen van inheemse soorten (vooral 
zomereik in Rijckevelde) wordt er op toegezien dat de spontane bijmenging van inheemse soorten 
niet systematisch verwijderd wordt zodat effectief gemengde inheemse bosbestanden kunnen 
gecreëerd worden. 
 
Vanaf een leeftijd van 15 à 20 (25) jaar zullen toekomstbomen worden aangeduid, vrijgesteld en 
opgesnoeid (tot 6 meter maximum). 
Ook in bestand 1g (stopgezette biomassaproef) worden in de niet-geoogste populieren 
toekomstbomen aangeduid. De rest wordt aangeplant met gemengd loofhout. 
 
In bestand 12a wordt erop gelet dat de huidige menging behouden blijft (Beuk/Zomereik/Winterlinde). 
 

4.4.2 Dunningen 
Selectieve hoogdunning wordt toegepast. Hierbij wordt waar mogelijk gestreefd naar het verder tot 
stand brengen van een inheemse neven- en onderetage. De nu reeds aanwezige groepen secundaire 
(inheemse) boomsoorten worden ter gelegenheid van de dunningen zoveel mogelijk gespaard en 
bevoordeeld zodat er een grotere menging bereikt wordt. Amerikaanse eiken worden bij de 
dunningen systematisch benadeeld. 
In bestanden gedomineerd door exoten worden inheemse soorten systematisch behouden. 
 
In bestand 11a wordt aandacht besteed aan het behouden van de menging Lork/Beuk, en in bestand 
10a worden de aanwezige Zomereiken bevoordeeld. 
Bestand 12d (Gewone es) wordt gedurende dit beheerplan elke 4 jaar gedund. 
 

4.4.3 Hak- en middelhout 
Hakhout van tamme kastanje (bestand 2b, deel 4d, deel 102a) wordt voor eigen gebruik gereserveerd 
en met een omloop van 16 of 24 jaar beheerd. 
 
Andere occasionele hakhoutkappen worden in de normale kapcyclus opgenomen. 
 
In bestand 4a (hakhout van Tamme kastanje en Amerikaanse eik) worden de Amerikaanse eiken 
verwijderd. Tamme kastanje wordt verder als hakhout beheerd, met inplant van enkele groepjes 
Zomereik (5 stuks/groep) waarvan in elke groep een overstaander zal gekozen worden. Het bestand 
wordt dan verder als middelhout beheerd. 
 

4.4.4 Exotenbestrijding 
Amerikaanse vogelkers:  De laatste jaren zijn grote inspanningen geleverd om de Amerikaanse 
vogelkers onder controle te krijgen. De nodige nazorg zal systematisch door de eigen arbeiders 
gebeuren. Tegen 2015 moet de Amerikaanse vogelkers praktisch verdwenen zijn uit het domeinbos. 
Tegelijkertijd dient de soort in het aanpalende militaire domein bestreden te worden. Het domeinbos 
moet vrij van vogelkers zijn tegen het eind van dit beheerplan. Het gebruik van herbiciden (glyfosaat 
of ander product) bij de bestrijding van Amerikaanse vogelkers en andere agressieve exoten is 
noodzakelijk. 
 
Amerikaanse eik:   
De Amerikaanse eik zal in de bestanden die in omvorming zijn systematisch met de bosmaaier 
bestreden worden. Bestaande groepen jonge Amerikaanse eiken worden gekapt wanneer ze 
brandhoutsortimenten leveren, waarna beuk wordt geplant in dicht plantverband. 
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Tegen het eind van het beheerplan zal het aandeel van deze soort in de grondvlaksamenstelling 
gezakt zijn tot maximum 5% (momenteel 8%). 
 
Japanse Duizendknoop: 
In het noordoosten van bestand 3b komt langs de dreef een kleine vlek Japanse Duizendknoop 
(enkele m2) voor. Deze wordt met glyfosaat verwijderd, en daarna jaarlijks gecontroleerd om 
eventuele nieuwe opslag snel te kunnen verwijderen. 
 

4.5 Kapregeling 
Het domeinbos Rijckevelde wordt in één reeks behandeld met een omlooptijd van 8 jaar in de oudere 
bestanden (> 40 jaar) en vier jaar in de jongere bestanden. De eerste dunningen vangen aan op een 
bestandsleeftijd van 20 tot 25 jaar. 
Gedurende de looptijd van het beheerplan zijn er dunningen in 2011, 2019 en 2027, niet tegelijk met 
de dunningen in het Militair Domein (Martens & Opstaele, 2007). 
 
Gelet op het hoge aandeel exoten in de bosvoorraad zal het kapkwantum de aanwas waarschijnlijk 
licht overstijgen gedurende de loop van dit beheerplan. 
 
In perceel 101 (Wit Zand) worden geen reguliere kappen uitgevoerd. Kappen uitgevoerd in het kader 
van het natuurbeheer van dit perceel zullen door eigen arbeiders gebeuren of uitbesteed worden. Pro 
memorie wordt in de kapregeling een omlooptijd van 4 jaar voorzien. 
In bestanden 5c en 12c wordt minimaal beheer voorzien. 
 
In Tabel 13 staat de kapregeling voor de periode 2009-2028. De aanduiding in Tabel 13 geeft een 
begindatum aan. Extreme weersomstandigheden of bijzondere voorvallen kunnen een verschuiving 
van de exploitatie met een jaar tot gevolg hebben. 
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Tabel 13: Kapregeling (BT= bestandstype; M=mengingswijze; I= Inheems karakter) 

Legende 
X = dunningskap 
O = facultatieve dunningskap 
Z = facultatieve zuivering 
H = facultatieve gedeeltelijke hakhoutkap 
E = eindkap 
Eg() = groepenkap (boomsoort) 
T = aanduiden en vrijstellen toekomstbomen 
Ei(*Po) = individuele kap van populier (rand van bestand) 

 

Nr 
Opp.  
(ha) 

Hoofd- 
Bmsrt (a) 

Plant- 
jaar BT(b) M(c) I(d) 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 BT28 M28 I28 

1a 1,25 Gem. LH 2004 LH G I                                     Z   LH G I 

1t 1,98 nvt   LBG nvt nvt     Ei(*Po)                                   LH G I 

1c 1,47 Gem. LH 2004 LH G I     Ei(*Po)                               Z   LH G I 

1u 1,27 nvt   LBG nvt nvt                                         LH G I 

1v 0,87 nvt   LBG nvt nvt                                         LH G I 

1f 1,54 nvt   BioM nvt nvt                                         nvt nvt nvt 

1g 1,12 Gem. LH 2004 LH G I     Ei(*Po)                               Z   LH G I 

1h 0,13 zEl/gEs 2004 LH G I                     Z               X   LH G I 

1x 1,96 nvt   LBG nvt nvt                                         infr/pOp nvt nvt 

1y 1,31 nvt   LBG nvt nvt                                         LH G I 

1k 1,54 Gem. LH 1998 LH G I                     Z               X   LH G I 

1z 1,56 nvt   LBG nvt nvt                                         LH G I 

2a 0,42 Do 1949 NH H E     X               X               X   NH H E 

2b 0,50 tKa   LH H E                                     H   LH H E 

2c 3,98 gD 1934 NH H I     X               X               X   N+L G I 

2d 1,95 gD 1934 NH H I     X               X               X   N+L G I 

2x 0,15 nvt   infr nvt nvt                                         infr nvt nvt 

3a 1,49 gD 1937 NH H I     X               X               X   NH H I 

3b 3,04 gD 1937 NH H I     X               X               X   N H I 

3c 2,89 gD 1937 NH H I     X               X               X   N H I 

3d 3,22 gD 1937 NH H I/E     X               X               X   N+L G I 

4a 0,60 tKa 1954 LH G E     H                               H   LH G E 
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Nr 
Opp.  
(ha) 

Hoofd- 
Bmsrt (a) 

Plant- 
jaar BT (b) M(c) I(d) 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 BT28 M28 I28 

4b 1,19 cD/gD 1945 NH G E/I     X               X               X   N+L G E/I 

4c 2,67 Do 1945 NH H E     X               X               X   NH H E 

4d 3,57 Gem. LH 1991 LH G I/E     H                                   LH G I/E 

4e 2,28 zE/wE 1991 LH H I     T;X               X               X   LH H I 

4f 0,69 B 1949 LH H I     X               X               X   LH H I 

5a 4,68 Do/aE 
1939-44-
49-53 N+L G E     X;Eg(aE)               X;Eg(aE)               X   N+L G E/I 

5b 1,36 Do 1949 N+L H E     X               X               X;Eg   N+L G E/I 

5c 0,28 Gem. LH 1939 LH H I     X               X               X   LH H I 

6a 3,39 gD 
1934-39-
54-57 NH H I                     X               X   NH H I 

6b 0,25 B 1929 LH H I     X               X               X   LH H I 

6x 0,64 nvt   pOp nvt nvt                                         pOp nvt nvt 

7a 1,77 gD 1937 NH H I     X               X               X   NH H I 

7b 1,99 Do 1937 NH H E     X;Eg               X               X   N+L G E/I 

7c 1,12 eL/Do 1961 NH H E     X               X               X   NH H E 

7x 0,40 nvt   pOp nvt nvt                                         pOp nvt nvt 

8a 2,88 eL/aE 1939-56 N+L G E     X;Eg(aE)               X               X   N+L G E/I 

8b 0,88 eL 1954 NH H E     X;Eg               O               X   NH G E/I 

9a 2,72 Do/eL 1940 N+L G E     
X;Eg(L); 
H(tKa)               X;Eg(Do)               O   N+L G E/I 

9y 0,62 nvt   pOp nvt nvt                                         pOp nvt nvt 

10a 1,94 zE 1983 LH H I     Z               X               X   LH H I 

10b 1,22 zE 1944 LH H I     X               X               X   LH H I 

11a 2,59 eL 1940 NH H E     X               X               X   N+L H E/I 

12a 1,67 zE/B 1995 LH G I     Z               X               X   LH G I 

12b 2,50 zE 1995 LH G I     Z               X               X   LH G I 

12c 0,35 Gem. LH 1929 LH H I/E     X               X               X   LH H I 

12d 1,22 gEs 1990 LH H I     X       X       X       X       X   LH H I 

20x 1,93 nvt   LBG nvt nvt                                         LH G I 

21a 2,45 Gem. LH 2006 LH G I                                     Z   LH G I 

101a 2,70 zE/rBe 

?? (wslijk 
vóór 
1940) LH G I     X       X       X       X       X   LH G I 
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Nr 
Opp.  
(ha) 

Hoofd- 
Bmsrt (a) 

Plant- 
jaar BT (b) M(c) I(d) 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 BT28 M28 I28 

101y 0,41 nvt   pOp nvt nvt                                         pOp nvt nvt 

102a 1,37 zE/rBe/tKa 2008 LH G I                                     Z   LH G I 

102b 1,62 Gem. LH 2008 LH G I                                     Z   LH G I 

102x 0,17 nvt   infr nvt nvt                                         infr nvt nvt 

102y 1,44 nvt   pOp nvt nvt                                         pOp nvt nvt 

104x 5,58 nvt   LBG nvt nvt                                         LH G I 

105x 2,24 nvt   LBG nvt nvt                                         pOp nvt nvt 

106x 3,55 nvt   LBG nvt nvt                                         LH G I 

107a 2,32 Gem. LH 2008 LH G I                                     Z   LH G I 

108x 0,92 nvt   LBG nvt nvt                                         LH G I 

109x 2,14 nvt   LBG nvt nvt                                         LH G I 

109y 4,49 nvt   LBG nvt nvt                                         LH G I 

110x 2,25 nvt   LBG nvt nvt                                         LH G I 

111x 0,95 nvt   LBG nvt nvt                                         pOp nvt nvt 

112x 2,83 nvt   LBG nvt nvt                                         LH G I 

113x 1,28 nvt  LBG nvt nvt                                         LH G I 

114x 0,56 nvt  LBG nvt nvt                                         LH G I 
 
(a)  zE = Zomereik; wE=Wintereik; aE=Amerikaanse eik; gD=Grove den; cD= Corsikaanse den; Do=Douglas; B=Beuk; rBe=Ruwe berk; eL= Europese lork; tKa= Tamme kastanje; 

zEl=Zwarte els; gEs=Gewone es; Gem. LH=gemengd loofhout 
(b)  LH=Loofhout; L+N=Loofhout en naaldhout; N+L=Naaldhout en loofhout; NH=Naaldhout; BioM=Biomassa; LBG=landbouwgebruik; pOp= permanente open plek; 

infr=infrastructuur; 
(c)  H=Homogeen (homogeen: 1 boomsoort > 80 % van het G) G=Gemengd (1 boomsoort <= 80% van het G) 
(d)  I= Inheems (inheemse boomsoorten >= 90 % van het grondvlak (G)); I/E= Inheems + Exoot (50% van het G < inheemse boomsoorten < 90 % van het G); E/I=Exoot+Inheems 

(30% van het G < inheemse boomsoorten < 50 % van het G); E=Exoot (inheemse boomsoorten < 30% van het G) 
 
 
Opmerking : aanvullend bij de kappingen uit bovenstaande kapregeling, zullen jaarlijks kleine brandhoutloten (5 à 10 m³) aan de bevolking aangeboden worden. Om de verstoring 

minimaal te houden, zal erop gelet worden de loten niet te groot te maken en ze niet te laten aansluiten bij elkaar. Het zal voornamelijk hakhout betreffen en hout van 
zuiveringen en dunningen.  
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4.6 Bosexploitatie 
Alle bestanden zijn via de dreven goed bereikbaar voor exploitatie waardoor geen extra uitsleeppistes 
moeten aangelegd worden. Na elke exploitatie worden de dreven hersteld. 
 
In de loofhoutbestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juni. 
 
In de kapregeling worden de omlooptijden ruim genomen om verstoring en beschadiging door 
exploitatiemachines tot een minimum te beperken. 
 
Houtstapelplaatsen worden ingericht op plaatsen die met vrachtwagens goed bereikbaar zijn 
- hoek bestand 3b, nabij de Oude dosweg. 
- hoek bestand 4c, langs Margaretha van Vlaanderenlaan 
- verschillende mogelijkheden langs centrale brede dreef (Kruisstraat) en de Holle weg. 
- Engelendale langs de Rijckeveldestraat 
 
Uitsleeppistes zijn niet aan de orde gelet op het relatief dichte drevennet, het weinig gevoelig zijn van 
de bodem en vegetatie voor sleepschade, en het open karakter van grote delen van het bos. 
 

4.7 Brandpreventie 
Alle dreven zijn vlot toegankelijk voor de brandweer en hulpdiensten. De belangrijkste preventie zal 
bestaan uit sensibilisatie en regelmatig toezicht. 
 

4.8 Open plekken 
Bij de toekomstige bosaanleg in Engelendale zal ongeveer 5,3 ha extra open ruimte voorbehouden 
worden. 
Ook ter hoogte van bosplaats Rijckevelde blijft 3,5 ha van de percelen die momenteel nog in 
landbouwgebruik zijn, open ruimte t.b.v. natuurontwikkeling. De vrij toegankelijk zone ter hoogte van 
de bestanden 1x en 1y wordt hierbij ook in rekening gebracht, aangezien de toekomstige parkachtige 
structuur met verspreide groepjes struiken, poel en eventuele begrazing, een duidelijke meerwaarde 
zal vormen voor fauna en flora.  
 
Heide en heischrale vegetaties 
In het Wit Zand (101) wordt begrazingsbeheer toegepast op het weiland (101y) en het open deel van 
bestand 101a met poel en heiderelicten. Het effect van de begrazing op de vegetatieontwikkeling 
wordt opgevolgd en indien wenselijk  bijgestuurd.  
 
In de bestanden 6x en 7x werden grotere openingen gekapt en werd er geplagd. Afhankelijk van de 
evolutie worden deze jaarlijks of tweejaarlijks gemaaid. 
 
Waar aanwezig wordt bremstruweel behouden (niet beplant) om Grote bremraap kansen te geven. 
 
Weiland 
De bestanden 9y en 102y worden begraasd.  
 
Het weiland in bestand 1t wordt jaarlijks in juli gemaaid met afvoer van het maaisel, net zoals de open 
stroken langs de grachten en poelen in bestand 21a en het weiland in bestand 105x (momenteel nog 
in landbouwgebruik). 
 
De overige toekomstige open plekken die nu nog in landbouwgebruik zijn (111x, deel 104x, deel 106-
109) bestaan momenteel uit akker. Bij vrijgave van de grond wordt geopteerd voor spontane evolutie 
van de vegetatie. Gezien de vrij schrale grond, wordt een grasachtige vegetatie verwacht. De verdere 
beheerkeuze hangt af van de evolutie van de vegetatie: maaibeheer en/of (na)begrazing of 
stootbegrazing. Ook plaatselijk afplaggen kan overwogen worden. 
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Voedselrijke ruigte 
In de voedselrijke ruigte met Welriekende agrimonie (deel bestand 4d) wordt verbossing tegengegaan 
door periodiek een deel van de opslag te kappen en tweejaarlijks een deel van de ruigte te maaien. 
Drie aanwezige grachten worden iets uitgediept om verlanding tegen te gaan. Net als in perceel 101 
wordt hier gestreefd naar een kroonbedekking van maximaal 50 %. 
 
Halfopen landschap 
Ter hoogte van de bestanden 1x en 1y zal bij afloop van de pacht en vrijgave van de grond een 
halfopen, parkachtige structuur gecreëerd worden. Verspreide groepjes struiken zullen voor een 
duidelijke gradiënt zorgen van open (bestand 1x) naar meer gesloten (bestand 1y) terrein. Via een 
brede bosrand wordt de overgang naar bosbestand 1k gelegd. 
 
Het gras zal er meerdere keren per jaar gemaaid worden. Mogelijks wordt geopteerd voor een vrij 
toegankelijk begrazingsblok. 
 
Poelen 
Om de water- en oevervegetaties van de verspreid voorkomende poelen en plassen (9y, grens 10a-b, 
11a, 21a, 101a, 102y, 104x,) voldoende ontwikkelingskansen te geven zal gezorgd worden voor 
voldoende lichtinval. Rond de vijver in bestand 11a en de poel in 10a-b zullen in een brede randzone 
de bomen weggenomen worden. Kleine struiken als Sporkehout, Grauwe wilg of Geoorde wilg mogen 
blijven staan tot ze op hun beurt te veel licht wegnemen. Dit wordt gekaderd in een periodiek 
hakbeheer.  
 
In bestand 1y (vrij toegankelijke zone) zal bij vrijkomen van de grond een poel aangelegd worden. 
 

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 
Bij de recente bebossingen werden langs de meeste perceelsranden struikengordels aangelegd. Ook 
bij toekomstige bebossingen worden deze aangeplant.  Het onderhoud bestaat uit het periodiek 
afzetten van de mantel (houtige component) en maaien van de zoom (kruidachtige component). 
Vermits een golvende bosrand met veel variatie ecologisch het meest interessant is, gebeurt zowel 
het afzetten (afhankelijk van de groei om de 12-20 jaar) als het maaien (twee- of driejaarlijks) 
gefaseerd. 
 
Bij de dunningen zal lokaal in de bosrand sterker gedund worden zodat een spontane 
mantelvegetatie zich kan ontwikkelen. Deze kan bestaan uit natuurlijke verjonging van inheemse 
soorten als berk, lijsterbes en spork. Deze natuurlijke verjonging zal als hakhout behandeld worden 
en gefaseerd afgezet worden (zie hierboven). Het betreft hier meer bepaald de randzones van 
percelen 11 en 12. 
 
Wanneer brem zich vestigt, zal gepoogd worden deze zo lang mogelijk te behouden. 
 

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flo ra en fauna 
De maatregelen die genomen zullen worden zijn alle gericht op een meer natuurgetrouw bos- en 
natuurbeheer.  
 
- Aan de rode lijstsoort, Grote bremraap, die in enkele bestanden tot voor kort nog voorkwam, 

wordt bijzondere aandacht besteed. Dit door het openhouden van de jonge bestanden zodat de 
waardplant Gewone brem voldoende groeikansen blijft behouden.  

- In de dreef tussen 12c en 12 d groeit nog de zeldzame Hengel. De bermen worden indien nodig 
gemaaid in september om overwoekering door bramen te vermijden. Jaarlijks wordt hierop 
gecontroleerd. 

- In de bestanden 6x en 7x waar via kaalkap open plekken werden gecreëerd en strooisel 
verwijderd, zodat de kieming van de te verwachten heide optimale kansen krijgt. 
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4.11 Dood hout en oude bomen 
De hoeveelheid dood hout, zowel staand als liggend, zal flink opgedreven worden. 
Bij de dunning worden bomen met holten systematisch behouden behalve wanneer ze potentieel 
gevaar voor recreanten opleveren. 
Spontaan afgestorven of ontwortelde bomen die geen gevaar voor de recreatie of moeilijkheden voor 
de bosexploitatie kunnen veroorzaken, zullen als dood hout in het bos blijven liggen. 
 
Oude bomen in het domeinbos zijn zeldzaam. Enkele mooie exemplaren Zomereik en Beuk staan 
verspreid in het bos en zullen nooit verwijderd worden (zie kaart 23: bestandsrand 1k, oude beuk in 
4f, oude beuken op talud in perceel 5, oude eik rand perceel 10 en oude eiken perceel 12). 
Een reeds 10 jaar geleden gestorven Beuk “Sterke Jan”, aan de rand van poel in 11a, is zowat de 
merkwaardigste oude/dode boom van het domein. 
 

4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de t oegankelijkheid 

4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen 
Het toegankelijkheidsreglement voor het bos is te vinden in bijlage 8. 
Kaarten 30 t.e.m. 32 geven een overzicht van de wegen die voor de diverse categorieën 
bosgebruikers opengesteld zijn.  
De situering van de toegankelijkheidsborden wordt weergegeven op de kaarten 34a t.e.m. 34d, met 
toelichting in bijlage 9. 
 
Bosbezoekers die met de wagen komen, parkeren meestal tussen de bomen langs de holle weg op 
privé-terrein. Ingerichte parkeergelegenheid is in het domein amper aanwezig.  
Er is een kleine parking voor maximum 10 wagens aan de kruising van de Rijckeveldestraat en de 
Vossenberg. Aan de westkant van het bos ter hoogte van het militair domein is er parkeergelegenheid 
langs de Lorreinendreef. Aan de Heemtuin is een kleine parking enkel te gebruiken voor 
andersvaliden. Aan de Holle weg (westelijk deel van bestand 1x) is de aanleg van een nieuwe parking 
gepland die plaats moet bieden aan een 100-tal voertuigen (zie verder 4.19. Werken die de biotische 
of abiotische toestand van het bos wijzigen). 
 
Er wordt een vrij toegankelijke zone voorzien ten oosten van de nieuw aan te leggen parking (oostelijk 
deel van 1x en volledig 1y: bij vrijkomen van de gronden). Dit is een zone die vrij toegankelijk is voor 
voetgangers, zoals bv. een ligweide, een picknickweide en struinnatuur. Doel is om een parkachtig 
landschap te creëren met verspreid groepjes struiken en een duidelijke gradiënt van open (bestand 
1x) naar meer gesloten (bestand 1y). Via een brede bosrand wordt de overgang naar bosbestand 1k 
gelegd. Ook wordt gedacht aan de creatie van een poel en eventueel een vrij toegankelijk 
begrazingsblok. 
 
De aanleg van een pad geschikt voor andersvaliden wordt voorzien met vertrek aan de nieuw aan te 
leggen parking richting heemtuin en kasteel. Voor het traject naar het kasteel wordt overleg gepleegd 
met de Stad Brugge & Damme. 
 
Vanaf de nog aan te leggen parking wordt eveneens een avontuurlijk wandelpad voorzien dat zich 
doorheen het bos zal slingeren. 
 
Ter hoogte van bosplaats Engelendale zullen in de toekomst (bij verdere vrijgave van de gronden) 
extra wandelpaden aangelegd worden. Ondermeer ter hoogte van de percelen 112 en 113 (zie kaart) 
worden twee extra stukken wandelpad voorzien, die de bezoeker de mogelijkheid geven om ter 
hoogte van de F. Pauwelsstraat de Astridlaan (N337) over te steken. Dit zorgt voor een veilige 
verbinding met de Assebroekse Meersen ten zuiden van het domeinbos. 
 
Verschillende bewegwijzerde en beschreven provinciale recreatieve routes maken gebruik van de 
vroegere spoorwegzate: fietsroutes (Abdijenroute, Beverhoutsveldroute), de 17,6 km lange 
Rijckevelderuiterroute, en het Rijckevelde wandelpad. 
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Om tegemoet te komen aan de wensen van de mountainbikers werd begin 2009 een pad aangelegd 
doorheen de bestanden 3a en 3b, parallel aan hogervermelde spoorwegzate. Begin en eind hiervan 
sluiten aan bij de gewone fietsroutes. Open houden van het pad gebeurt via klepelen.  
 
Het is een uitgesproken wens van het bosbebeheer om een deel van de Margareta Van 
Vlaanderenstraat af te sluiten voor gemotoriseerd vervoer. Deze buurtweg loopt langs de westrand 
van bosplaats Rijckevelde tussen domeinbos en militair domein. Hiervoor zal overleg gepleegd 
worden met de betrokken instanties. 
 
Gevaarlijke dreefbomen worden wanneer nodig gekapt in functie van de veiligheid (o.a. de dreef 
tussen percelen 10 en 11). 
 

4.12.2 Speelzones 
Reeds van vóór de aankoop door het Vlaams gewest in 1979 werd het huidig bestand 2d gebruikt 
door jeugdbewegingen die verbleven in het aanpalende jeugdheem. Daarrond bestonden afspraken 
met de vorige eigenaar Baron Gilles De Pelichy. Op 30 april 1982 werd door het toenmalig bestuur 
van Waters en Bossen de toelating gegeven om het bestand 2d permanent te gebruiken als 
speelterrein. In de voorwaarden staat vermeld dat het speelbos niet uitsluitend ter beschikking staat 
van het jeugdheem, maar dat andere jeugdgroeperingen er eveneens gebruik kunnen van maken. 
 
Omdat er geen echte fysische grens bestaat tussen bestanden 2c en 2d is het onmogelijk om op een 
duidelijke en veilige manier de grens op het terrein aan te duiden.  
Daarom - en ook omdat in de toekomst het speelbos beter bereikbaar zal worden vanaf de nog aan te 
leggen parking langs de holle weg - is besloten om de speelzone gevoelig uit te breiden, meer 
bepaald met bestanden 2a (grondgebied Brugge) en 2c. Zo wordt ook de impact op fauna en flora 
beter gespreid over een grotere oppervlakte. 
 
Uit de vegetatieopnames is gebleken dat de zone die reeds 40 jaar redelijk intensief gebruikt wordt 
als speelzone, een rijkere flora heeft dan de bestanden 2c en 2a. 
De gevolgen voor de fauna zijn moeilijker in te schatten.  
 
Deze uitbreiding van de speelzone is gebeurd in overleg met de jeugdconsulenten van Damme en 
Brugge alsook met verschillende vertegenwoordigers van jeugdbewegingen. 
 
Met de klepelmaaier zijn in het voorjaar van 2004 enkele natuurlijke paden aangelegd, om zo de 
speelzone toegankelijker te maken. Dit zal regelmatig herhaald worden. Halfweg het terrein wordt een 
permanente zandige speelplek voorzien, een soort open duin. Bij de dunningen zal gepoogd worden 
om het bos een meer afwisselend uitzicht te geven (Amerikaanse eiken verwijderen, kleinere open 
plekken, bevoordelen secundaire soorten boven Grove den, laten liggen van enkele bomen,…). 
Speeltuigen en dergelijke worden niet in de speelzone voorzien; het blijft een speelbos waar enkel 
natuurlijke spelelementen voorhanden zijn.  
 
Er gebeurt een jaarlijkse controle om gevaarlijke bomen tijdig te kunnen kappen. 
 

4.12.3 Recreatieve infrastructuur 
De recreatieve infrastructuur is eenvoudig gehouden en bestaat uit zes zitbanken.  
 
De dreven die vooral gebruikt worden door wandelaars en joggers zullen, indien nodig, met zand 
hersteld en geëgaliseerd worden.  
 
Het provinciaal wandelpad “Rijckevelde” loopt grotendeels door het domeinbos, net als de provinciale 
“Rijckevelderuiterroute”. De bewegwijzering wordt onderhouden door Westtoer.  
 
De mountainbike-infrastructuur en barelen worden onderhouden. 
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4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de j acht 
De jacht is niet verpacht in het Rijckeveldebos. De konijnenpopulatie is de laatste jaren drastisch 
gedaald zodat bestrijding omwille van schade aan landbouwgewassen of jonge bomen voorlopig niet 
aan de orde is. De jonge populatie van ree dient wel verder opgevolgd te worden. 
 

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de v isserij 
Er zijn geen viswaters aanwezig in Rijckevelde. 
 

4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. gebr uik niet-houtige 
bosproducten 

Producten andere dan hout worden niet geëxploiteerd 
 

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. cult uurhistorische elementen 
Bij de exploitatie wordt er op gelet dat er geen zware machines over de oude boswallen in bestand 5a 
rijden, en dat er zo weinig mogelijk schade wordt toegebracht aan dreefbomen. 
 

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de m ilieubeschermende functie 
Niet aan de orde. 
 

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de w etenschappelijke functie 
Er zijn geen maatregelen i.v.m. de wetenschappelijke functie opgenomen in dit beheerplan. 
 

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand  van het bos wijzigen 
Na goedkeuring van het RUP wordt de aanleg van een ruime parking voor het domeinbos en het 
kasteel voorzien. Van zodra dit planologisch mogelijk is, wordt deze gelokaliseerd langs de dreef die 
naar het kasteel leidt (ter hoogte van bestand 1x).  
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4.20 Planning van de beheerwerken 

Tabel 14: Overzicht van de geplande werken (uitgezonderd kappingen, zie daarvoor Tabel 13: 
Kapregeling) 

Beheerwerk Evaluatiemoment Evaluatie Verdere opvolging 
Maaibeheer paden 
- Maaien paden en zomen in 

perceel 1, 4 & 12 eind juni 
begin juli. Pad langs 
Meersbeek ook in september. 

- Maaien grazig pad ten Z. van 
112 (met grasmachine) 

 
- Jaarlijks zomer 
 
 
 
- Jaarlijks 
 

 
- Is er verschraling? 
 
 
 
- Blijft het pad 

bewandelbaar? 

 
- Indien nodig overschakelen op 

2 maaibeurten. 
 
 
- Indien nodig frequenter het gras 

afmaaien. 
Maaibeheer bestanden 
- Jaarlijks maaien grasland 1t + 

stroken langs grachten in 21a, 
met afvoer maaisel 

 
- Jaarlijks maaien weiland 105x 

met afvoer maaisel 
 
 

 
- Jaarlijks juli  
 
 
 
- Na afloop 

gebruiksovereen-
komst (2014), 
jaarlijks in juli  

 
- Is er verschraling? 
 
 

 
- Eventueel extra maaibeurt 

inlassen. 
 
 
 

Nog onzeker: maaibeheer en/of 
(na)begrazing of 
stootbegrazing 
- Spontane evolutie van 

vegetatie in 1y, 111x, deel 
104x en deel 106x-109y 
(momenteel akker) 

 
- Jaarlijks maaien 1y, 111x, deel 

104x en deel 106x-109y met 
afvoer maaisel 

OF 
maaien met nabegrazing 

OF  
enkel begrazing 

OF  
stootbegrazing 

 
 
 
- Na opzeg pacht of 

afloop gebruiks-
overeenkomst 

 
 
- Jaarlijks in juli 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Is er verschraling? 
- Impact van de grazers 

op de kruidachtige 
vegetatie? 

- Wordt beoogd effect 
bereikt? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Indien nodig beheerkeuze 

aanpassen  
OF 
aantal grazers aanpassen 

 

Graasbeheer 
- Graasbeheer bestand 9y, 

101a, 101y,102y 
 

 
- Jaarlijks lente & 

zomer 
 

 
- Impact van de grazers 

op de kruidachtige 
vegetatie? 

 

 
- Aantal dieren vermeerderen of 

verminderen. 
 

Heidebeheer 
- Jaarlijks maaien 6x en 7x  
 
 
 
 
 
- Bestand 101a open houden 

door regelmatig verwijderen 
van eik en berk 

 
- Jaarlijks zomer 

vanaf 2009, resp. 
2011 voor 6x 

 
 
 
- 2010, 2014, 2018, 

2022, 2026  

 
- Overwoekering door 

braam? 
- Massale verjonging van 

bomen? 
- Ontwikkeling heide? 
 
- Evolutie heide? 
 

 
- In 6x en 7x manueel 

verwijderen bramen en 
zaailingen van bomen. 

 
 
 
- Bijkomend eiken verwijderen in 

centrale eikenbosje. 
- Regelmatig verwijderen opslag. 
 

Aanleg en beheer poelen 
- Afzetten hakhout rond poel op 

grens 10a-b en in 11a: 2020 
 
- Opvolgen poel op grens 10a-b 
 
- Uitbreiding waterlelie in poel 

101a verhinderen 
 

 
- Driejaarlijks 
 
 
- Driejaarlijks 
 
- Jaarlijks 

 
- Voldoende lichtinval? 
 
 
- Verlanding poel? 
 
- Waterlelie verder 

uitgebreid? 
 

 
- Indien nodig vervroegd afzetten 

hakhout rond poel. 
 
- Indien nodig, uitbaggeren. 
 
- Zo ja, Waterlelie deels 

verwijderen. 
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Beheerwerk Evaluatiemoment Evaluatie Verdere opvolging 
Beheer zeldzame flora 
- Jaarlijks maaien en afvoeren  

van bramen in dreef tussen 
12c & 12d ter bevordering van 
populatie Hengel 

 
- Open houden zuidelijke rand 

12b ter instandhouding van 
Brem als waardplant van 
Grote bremraap 

 
- Jaarlijks lente  
 
 
 
 
- 2010, 2014, 2018, 

2022, 2026 

 
- Verdwijnt de grazige 

vegetatie niet door 
aangroei essen in 12d? 

 
 
- Heeft Brem voldoende 

groeikansen? 

 
- Indien nodig randbomen 

kappen. 
 
 
 
- Indien nodig een groter stuk 

openmaken. 
 

Beheer fauna 
- Tellen reepopulatie 
 
- Levendbarende hagedis en 

Hazelworm in bestand 101a 

 
- Voorjaar 
 
- Zomer 
 

 
- Loslopende honden? 
 

 
- Preventief en repressief 

optreden. 
 

Aanplantingen 
- Verjongingsgroepen 
 
 
- Bebossing van 1u, 1v, 1z, deel 

1t, 104, 106, 108 tem 114 
(inheems, gemengd) 

 
- 2010, 2018, 2025 
 
 
- Na opzeg pacht of 

afloop gebruiks-
overeenkomst 

- 2026 
 

 
- Locatie 

verjongingsgroepen? 
 
- Boomsoortenkeuze? 
 
 
- Nood aan zuivering? 
 

 
 
 
 
- Bebossing. 
 
 
- Zo ja, zuivering doorvoeren. 

Bestrijding avK 
- Nazorg in alle bestanden 
 
 
 
 

 
- Jaarlijks van mei 

tot oktober wordt 
maandelijks één 
bestand 
doorlopen. 

 

 
- Zal tegen 2015 alle avK 

uit het bos verdwenen 
zijn zoals gepland? 

 

 
- Indien niet haalbaar, eventueel 

uitbesteding of …  
- Aansporen tot verdelging avK in 

aanliggende privédomeinen en  
-tuinen. 

Veiligheid 
- Controle dode bomen of 

spillen langs dreven. 
 
- Controle op gevaarlijke bomen 

in en rond speelzone 

 
- Jaarlijks 
 
 
- Halfjaarlijks 
 

 
- Levert behandelde avK 

geen gevaar op? 

 
- Verwijderen van mogelijks 

gevaarlijke bomen. 

Bruggen en duikers 
- Controle staat van bruggen en 

duikers 

 
- Jaarlijks 

 
- In goede staat? 

 
- Indien niet, reparaties 

doorvoeren. 
Beheer dreven. 
- Controle op toegankelijkheid 

van de dreven, met nadruk op 
zuidelijk deel 

 
- Jaarlijks 

 
- Zijn er niet te veel 

plassen in natte 
periodes? 

 
- Indien nodig putten opvullen 

met neutraal zand. 

Toegankelijkheid/recreatie 
- Aanleg en inrichting parking, 

na goedkeuring RUP 
 
- Aanleg en onderhoud pad 

voor mindervaliden, na 
aanleg parking 

 
- Aanleg en onderhoud 

avontuurlijke wandelpaden 
 
- Aanleg en onderhoud 

nieuwe paden ter hoogte van 
Engelendale 

 
- Creatie open duin, centraal 

in speelzone 
 
- Onderhoud en 

bewegwijzering MTB-pad 

 
- Jaarlijks 
 
 
- Jaarlijks 
 
 
 
- Jaarlijks 
 
 
- Jaarlijks 
 
 
 
- Jaarlijks 
 
 
- Jaarlijks 
 

 
- Parking in goede staat? 
 
 
- Pad in goede staat? 
 
 
 
- Paden overwoekerd? 
 
 
- Paden niet te nat?  
 
- Paden overwoekerd? 
 
- Open duin nog steeds 

open? 
 
- Blijven ruiters van pad? 
 

 
- Indien nodig herstellen. 
 
 
- Indien nodig herstellen. 
 
 
 
- Indien nodig klepelen. 
 
 
- Indien nodig putten opvullen 

met neutraal zand. 
- Indien nodig klepelen.  
 
- Indien nodig verwijderen van 

opslag/bramen. 
 
- Indien nodig hindernis plaatsen 

waar MTB wel en ruiter niet 
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Beheerwerk Evaluatiemoment Evaluatie Verdere opvolging 
 
 
 
 
- Plaatsen nieuwe 

toegankelijkheidsborden 
- Controle toegankelijkheids-

borden, infopanelen en 
barelen 

 
- Opruimen zwerfvuil  
 

 
 
 
 
- Jaarlijks 
 
- Jaarlijks 
 
 
 
- Wekelijks 
 

 
- Pad in goede staat? 
 
 
- Is alles OK en duidelijk 

voor de bezoekers? 
- Zijn borden en barelen 

in goede staat? 
 

onder kan. 
- Indien nodig herstellen/ 

klepelen. 
 
- Indien nodig info toevoegen 

en/of up-to-date brengen. 
- Indien nodig herstellen. 
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