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3. Doelstellingen

3.1. Globale doelstellingen

Bij de globale doelstellingen bakenen we eerst af welke delen we als domeinbos zullen beheren, als bosreservaat, 
of als Vlaams Natuurreservaat. Kaart 3.1 toont welk statuut we voorstellen voor Vloethemveld, Duvelsnest en 
Vuile Moere. Kaart 3.2 toont het voorstel van visieperimeter voor het Vlaams natuurreservaat. Naar aanleiding 
van de adviescomissie van 25 mei 2012 waarin Onroerend Erfgoed er op wees dat de visie in het visiegebied 
niet overeenstemt met de (heide- en veld)historiek van het landschap, werd een aanduiding van de doelhabitats  
graslanden en bos omgezet naar een aanduiding van “Mozaiek van bos afgewisseld met grasland met kleine 
landschapselementen”Er werd echter wel op gewezen dat herstel van de heide en veldhistoriek hier niet meer 
mogelijk is.  door een te intensief landbouwgebruik in het verleden. Vandaar het grote aandeel bebossing op de 
oorspronkelijke kaart. Dit zal verder onderzocht worden en bekeken in het landinrichtingsplan aangezien dit han-
delt over het groter gebied dan het plangebied van het beheerplan.

Voor het Vloethemveld wordt voorgesteld een groot deel van het voormalig munitiedepot het statuut Vlaams 
Natuurreservaat Vloethemveld te geven. Een gering aantal bosbestanden ten zuidoosten worden bij het domein-
bos gevoegd. Het bosreservaat bestaat actueel uit de bestanden 9, 10, 11, 16, 17, 23 en 24. We stellen voor het 
bosreservaat uit te breiden met de percelen 71 en 73 van het voormalige munitiedepot. De recente verwervingen 
in de Kroonhoek worden bij het domeinbos gevoegd.

Voor het Duvelsnest wordt voorgesteld alles aan domeinbos aan te duiden.

Voor de Vuile Moere wordt een statuut van domeinbos voorgesteld.

Bij de globale beheerdoelstellingen spelen de keuze van een na te streven landschapstype en daaraan gekop-
pelde natuurdoeltypen een centrale rol. Voor het domeinbos Vloethemveld werd die keuze al vastgelegd in het 
bosbeheerplan van 2006 en nemen we die opties over. Voor het voormalige munitiedepot Vloethemveld werd al 
een voorstel geformuleerd in het herstelbeheerplan van 2004, dat hieronder eveneens grotendeels overgenomen 
wordt. Voor het Duvelsnest en de Vuile Moere worden die keuzes hier voor het eerst gemaakt. Omwille van de be-
perkte oppervlakte in beide gebieden zijn we min of meer genoodzaakt ook hier te gaan voor een landschapstype 
waarbij het behoud van een halfnatuurlijk landschap voorop staat (zie ook hoofdstuk 5 voor meer details). 

3.2. Ecologische doelstellingen 

3.2.1. Ecologische doelstellingen voor het Domeinbos en Bosreservaat Vloethemveld

Er is nog geen natuurrichtplan opgemaakt of in opmaak voor Vloethemveld.

18% van de bosoppervlakte zijn inheemse, gemengde bestanden. Als gevolg van directe omvorming, groepenkap 
en reguliere dunningen zal dit aandeel in de loop van het beheerplan toenemen. Daarnaast wordt het omvormings-
plan van naaldhout naar loofhout verder uitgevoerd en wordt elders in het bos naar een kleinschaliger bosbeheer 
gestreefd, wat een nog grotere diversiteit aan fauna en flora zal teweegbrengen. 

Een deel van het bos bestaat uit oud eikenbos (bomen meer dan 100 jaar oud). Dit deel zal in de toekomst een 
beheer krijgen dat zich richt op het behoud van deze bomen. Voor dit deel van het bos (ongeveer 28 ha) werd 
het statuut van bosreservaat aangevraagd. In dit bosreservaat staat het ongemoeid laten oud worden van de 
bomen en het ontwikkelen van een natuurlijke structuur centraal. Het voorkomen van typische oud bos-indica-
toren, zowel in de flora als fauna zijn belangrijke ecologische doelstellingen. Adelaarsvaren, Bleeksporig bos-
viooltje, Bosanemoon, Echte guldenroede, Veelbloemige salomonszegel, Witte klaverzuring,… zijn belangrijke 
doelsoorten voor de flora. Ook oud bos en dood houtzwammen behoren tot de doelsoorten. Oud bos- en dood 
houtkeverskevers, echte bosvogels, vleermuizen, boommarter,… zijn belangrijke fauna-elementen waarop met 
het beheer gemikt wordt.
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Exoten als Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers zullen gedurende de loop van dit beheerplan bestreden 
worden en aldus sterk in aantal afnemen. Amerikaanse vogelkers wordt integraal bestreden; een klein aandeel 
Amerikaanse eik zal verder geduld worden (< 0,5% voorraad). Waar Gewone esdoorn de oudste eiken in het bos-
reservaat dreigt te benadelen, zal in een aanvangsperiode ingegrepen worden.

Het aandeel staand dood hout bedraagt nu al 2,5 procent van de voorraad en zal op het eind van dit beheerplan 
minstens 4 procent bedragen. Kwijnende en afgestorven bomen zullen in het bos blijven staan of liggen wanneer 
ze geen gevaar voor de recreant of moeilijkheden voor de bosexploitatie veroorzaken.

Een belangrijk punt bij de ecologische functie van het Vloethemveld is het plaatselijk herstel van de heidevegeta-
ties door open plekken in het bos te maken. De belangrijkste zones voor heideherstel liggen in het militair domein 
maar ook in het domeinbos wordt gestreefd naar een vijf procent permanente open plekken. De soortensamen-
stelling op de heideplekken zal opgevolgd worden en ook elders in het domeinbos kan het beheer aangepast wor-
den aan het al dan niet voorkomen van bijzondere heidesoorten (verbreden van dreven en plaatselijk openkappen 
om voldoende lichtinval te verzekeren).

In perceel 13 wordt ruimte gelaten voor spontane herbebossing van het gekapte bestand Corsikaanse den. 

De populatie van Koningsvaren in de percelen 14 en 19 wordt nauwgezet opgevolgd.

3.2.2. Ecologische doelstellingen voor het voormalige munitiedepot Vloethemveld

3.2.2.1. Keuze van natuurdoeltypes

Voor het voormalige munitiedepot Vloethemveld maken we gebruik van het standaardwerk van Bal et al. (1995). 
Die schetsen 28 natuurdoeltypes voor de fysisch-geografische regio ‘hogere zandgronden’. 
Vijf daarvan komen enkel voor op landschapsschaal 1 en 2 (‘nagenoeg natuurlijk’ en ‘begeleid natuurlijk’). Deze 
landschapsniveaus zijn niet van toepassing op het voormalige munitiedepot Vloethemveld. We houden dus nog 21 
natuurdoeltypen over. 19 daarvan (1-19) komen voor in een halfnatuurlijk landschap en 4 in een multifunctioneel 
landschap. Dit zijn de relevante types waarin we verder gaan zoeken naar de relevante eenheden. Deze zijn: 1) 
laaglandbeek, 2) zoet watergemeenschap, 3) rietland en ruigte, 4) ven, 5) droog grasland, 6) bloemrijk grasland, 
7) vochtig schraalgrasland, 8) open zand, 9) droge heide, 10) vochtige heide en levend hoogveen, 11) struweel-, 
mantel- en zoombegroeiing, 12) hakhout, 13) bosgemeenschap van arme zandgrond, 14) bosgemeenschap van 
leemgrond, 15) bosgemeenschappen van bron en beek, 16) bosgemeenschappen van hoogveen, 17) middenbos, 
18) boombos, 19) park-stinzenbos, 20) multifunctionele akker, 21) multifunctioneel grasland.

Eerst toetsen we welke van die 21 biotopen weerhouden worden.

Laaglandbeek. Eigenlijke natuurlijke beken komen niet meer in het voormalige munitiedepot Vloethemveld 
voor. De huidige beken zijn gegraven of vergraven en behoorlijk beïnvloed door het eutrofe landschap rondom 
Vloethemveld. Toch kunnen deze beken veel aan natuurlijke kenmerken winnen door een aangepast beheer. 

Zoet watergemeenschap. Hiertoe behoren de meer eutrofe plassen binnen Vloethemveld.

Rietland en ruigte. Diverse lijn- en vlekvormige riet-, zegge- en moerasvegetaties behoren hiertoe.

Ven. Natuurlijke vennen komen niet in het voormalige munitiedepot Vloethemveld voor. Eén plas is gegraven op 
een plaats waar vermoedelijk al in de middeleeuwen een oligotrofe plas aanwezig was (Palingput, perceel 112). 
Verschillende andere gegraven, mesotrofe plassen hebben erg venachtige kwaliteiten.

Droog grasland. De toppen van de taluds herbergen waardevolle vertegenwoordigers van dit biotoop. Ook per-
ceel 57 is relatief droog in vergelijking met de rest. Tenslotte zijn ook grote delen van de grasweg langs de se-
paraatsloot als droog grasland te bestempelen. Op kaart maken we geen onderscheid tussen droog grasland, 
vochtig schraalgrasland, open zand, droge heide en vochtige heide, omdat deze biotopen te veel in mozaïek met 
elkaar voorkomen. 



3w v i  |  b e h e e r p l a n  v o o r  h e t  c o m p l e x  V l o e t h e m v e l d ,  D u v e l s n e s t  e n  Vu i l e  M o e r e

Bloemrijk grasland. Tot dit type worden de voedselrijkere Glanshaver- en Kamgrasgraslanden gerekend. In 
Vloethemveld zijn dit vooral verruigingsstadia van heischraal grasland. In 1985 kwam dit type amper voor. We 
beschouwen het dan ook niet als natuurdoeltype voor het voormalig munitiedepot Vloethemveld (maar wél voor 
de begrazingsblokken op voormalige akkers in de Kroon hoek).

Vochtig schraalgrasland. De vochtige heischrale graslanden en Veldrusgraslanden kunnen hiertoe gerekend wor-
den. Op kaart maken we geen onderscheid tussen droog grasland, vochtig schraalgrasland, open zand, droge 
heide en vochtige heide, omdat deze biotopen te veel in mozaïek met elkaar voorkomen.

Open zand. Beperkt aanwezig tot 2008, maar door de herstelwerken vanaf 2008 vrij talrijk aanwezig tot het pio-
niersstadium weer zal overgenomen zijn door meer stabiele vegetaties. Op kaart maken we geen onderscheid 
tussen droog grasland, vochtig schraalgrasland, open zand, droge heide en vochtige heide, omdat deze biotopen 
te veel in mozaïek met elkaar voorkomen.

Droge heide. Vooral op de kammen van de taluds aanwezig. Door aangepast beheer wellicht ook te herstellen in 
perceel 57. Op kaart maken we geen onderscheid tussen droog grasland, vochtig schraalgrasland, open zand, 
droge heide en vochtige heide, omdat deze biotopen te veel in mozaïek met elkaar voorkomen.

Vochtige heide en levend hoogveen. Alleen vochtige heide is aanwezig. Er zijn een beperkt aantal veenmosve-
getaties aanwezig, maar die behoren zeker niet tot hoogveensituaties, maar tot vochtig heischraal grasland, veld-
rusvegetaties of nat wilgen-berkenbroek. Op kaart maken we geen onderscheid tussen droog grasland, vochtig 
schraalgrasland, open zand, droge heide en vochtige heide, omdat deze biotopen te veel in mozaïek met elkaar 
voorkomen.

Struweel-, mantel en zoombegroeiing. Zeer abundant aanwezig als contactvegetatie tussen bos en gemaaide 
brandgangen en wegbermen, met Blauwe knoop, Welriekende agrimonie, Echte guldenroede als meest bijzon-
dere zoomsituaties, Gagel, Gewone brem en Geoorde wilg als meest bijzondere struweelsituaties.

Hakhout. Momenteel is het meeste bos spontaan en vrij jong of wat ouder en geplant. Een hakhoutbeheer op de 
overgangen met plassen, heide en heischraal grasland is aangewezen, maar omwille van de werkintensiteit zal de 
oppervlakte hoe dan ook beperkt blijven.

Bosgemeenschappen van arme zandgrond. Overvloedig aanwezig in vrij jong stadium, met dominantie van berk, 
die geleidelijk aan vervangen wordt door Zomereik e.a.

Bosgemeenschappen van leemgrond. Quasi afwezig. De vertegenwoordigers op iets rijkere bodem (lemig zand 
tot hoogstens zandleem) kunnen bij het vorige type behandeld worden.

Bosgemeenschappen van bron en beek. Heel beperkt aanwezig onder de vorm van Olmen-Essen-Esdoorn-bos 
langs een beek in het noordoosten. Omwille van de zeer beperkte oppervlakte behandelen we ze in praktijk samen 
met de bosgemeenschappen van arme zandgrond voor wat de kaartvoorstellingen betreft.

Bosgemeenschappen van hoogveen. Afwezig.

Middenbos. Afwezig of sterk antropogeen. Bosgemeenschappen van arme zandgrond zijn prioritair natuurdoel-
type, waar bos gehandhaafd blijft.

Boombos. De oudste fasen van het Eiken-Berkenbos kunnen tot dit type gerekend worden. Op kaart wordt geen 
onderscheid gemaakt met de bosgemeenschappen van arme zandgrond.

Park-stinzenbos. Zo goed als afwezig. Het voormalige arboretum heeft iets van dit type, maar is zo gedecimeerd, 
dat het geen apart natuurdoeltype behoeft. 

Akker. Afwezig. Wél zijn een aantal van de bossen aan de westrand op voormalige akkers geplant. Er is echter 
geen intentie om het biotoop akker opnieuw te introduceren, behalve een zeer klein deel van een perceel onder 
een hoogspanningslijn (perceel 48).
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Multifunctioneel grasland. Rond de Bocca, op de looppiste, rond de loodsen kwam dit type grasland voor (perceel 
118). Het heeft nog bepaalde kenmerken van heischraal grasland, maar werd te intensief betreden of gebruikt 
(tenten opslaan, parkeren vrachtwagens, …) om tot dit type te behoren. We stellen een omvorming naar droog 
grasland of vochtig schraalgrasland voor.

Zeven van deze 21 natuurdoeltypes worden dus eveneens geweerd uit de verdere bespreking. De resterende 14 
zijn in min of meerdere mate relevant.

In een volgende fase wordt de structuur van de natuurdoeltypes uit Bal et al. (1995) overlopen en aangepast aan 
de Vlaamse en concrete Vloethemveld-situatie. De paragrafen ‘kenmerken’ en ‘procesparameters’ worden gro-
tendeels overgenomen, mits lichte wijzigingen. Biotoopbeschrijving, abiotiek en processen komen er zeker aan 
bos. De paragraaf ‘doelsoorten’ wordt grondig aangepast, waarbij de historische gegevens van het Vloethemveld, 
van andere West-Vlaamse heidegebieden en van een Vlaamse context (Rode lijsten) de centrale leidraad zijn. 
Doelsoorten die nooit in het gebied voorkwamen en evenmin uit de provincie aanwezig zijn, worden in principe 
geweerd. Als er toch grondige argumenten zijn om ze te vermelden wordt dit expliciet aangegeven. Kaart 5.1 toont 
waar we welke natuurdoeltypes voor ogen hebben.

3.2.2.2. Concrete uitwerking van 14 natuurdoeltypes voor het voormalige munitiede-
pot Vloethemveld

 J Laaglandbeek

Kenmerken
De levensgemeenschappen in de beken worden in principe gekenmerkt door soorten planten en dieren die aan-
gepast zijn aan relatief snelle stroming van het water. In Vloethemveld komt echter amper stromend water voor, 
waardoor de (hoofdzakelijk gegraven) beken een intermediaire positie innemen tussen beken en plassen. Op ver-
schillende plaatsen zijn de beken zelfs onderbroken door aarden dammen en kwelt het water doorheen de dam, 
vooraleer verder te stromen. In periodes van zware regenval kan er toch een aanzienlijke stroming waarneembaar 
zijn. Op dat moment vertonen de beken duidelijk andere karakteristieken dan de immer stilstaande plassen. In 
beken komen ook (doel)soorten voor van luwe beekgedeelten en van bronnen. Vooral die luwe gedeelten stem-
men overeen met de situatie die ook in Vloethemveld kan aangetroffen worden. Het zuurstofgehalte van het beek-
water is in principe hoog en het substraat bestaat op de meeste plaatsen uit zand. In Vloethemveld is dit laatste 
kenmerk vaak ook niet aanwezig door te overvloedige bladval en te geringe stroming. Bij veel neerslag treedt 
enige erosie op. Onder dit type worden niet alleen de gemeenschappen van de beek zelf verstaan, maar ook de 
gemeenschappen van de oever.

Afvoerregime en waterkwaliteit moeten zo natuurlijk mogelijk zijn. In het voormalige munitiedepot Vloethemveld 
is een afsluiting van bepaalde beken aan de basis van het munitiedepot gewenst, omdat anders eutroof gebieds-
vreemd water instroomt. De beek bevat bij voorkeur alleen overtollig water uit het gebied zelf. Beheermaatregelen 
leiden niet tot specifieke natuurwaarden en zijn dus niet gewenst. Door het gebrek aan natuurlijke stroming in 
Vloethemveld en daardoor een ophoping van bladval is het vrijkappen van de oevers tot op enige afstand (10 m 
bijvoorbeeld) wel wenselijk.

Referenties vegetatiebeschrijving: Waterviolier-vegetatie, Duizendknoopfonteinkruid-begroeiingen (habitat 3130), 
Gewone waterbies-vegetatie.

Beheer
 � geen kunstwerken; geen drainage, geen grondwateronttrekking uit het eerste watervoerende pakket in het 

stroomgebied; kunstmatige berging, bijvoorbeeld door plaatsen van sluisjes op beken, is toegestaan
 � geen lozingen en geen diffuse toestroom van meststoffen
 � geen onderhoud van natuurlijke beekprofielen, geen schoning tenzij om bladval te verwijderen; kunstmatige 

beken kunnen aangepast worden om een hogere natuurwaarde te verkrijgen. Daarna gelden dezelfde regels 
als voor natuurlijke beeklopen.
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Kansrijkdom: de kansrijkdom van dit type is in hoge mate gerelateerd aan mogelijkheden om enerzijds milieupro-
blemen op te lossen en anderzijds de fysische omstandigheden aan de randvoorwaarden aan te passen. Pas als 
er voldoende waterretentie optreedt en inspoeling van meststoffen uitblijft, is volledige realisatie van de doelstel-
lingen haalbaar.

Procesparameters

a. fysisch-chemische bepalingen die aantonen dat aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 � permanent stromend, permanente watervoering
 � geen zeer hoge piekafvoeren als gevolg van drainage
 � aanwezigheid van morfodynamiek in de vorm van kronkeling, diep en ondiep water, snelle en langzame 

stroming; eerder beperkte ambities voor Vloethemveld wegens gegraven karakter; een vergraving tot een een 
minder rechtlijnig verloop kan gedeeltelijk aan de doelstellingen tegemoet komen

 � temperatuur niet te hoog oplopend, goede doorluchting (zuurstof 80 tot 120% verzadiging), zuurgraad neu-
traal (pH 6-8)

 � indicaties dat water en onderwaterbodems geen hoge concentraties aan nutriënten bevatten, geen zware 
metalen, geen toxische stoffen

b. karakteristieke soorten voorkomend in stromend, zuurstofrijk water: eerder beperkte ambities voor Vloethemveld 
wegens geringe lengte beek en gegraven karakter: Bermpje

b. soorten geassocieerd met stromend water: IJsvogel

Doelsoorten
Hogere planten: Waterviolier, Duizendknoopfonteinkruid, Geoord helmkruid, Groot bronkruid, Teer vederkruid, 
Zomp-vergeet-me-nietje

Zoogdieren: Waterspitsmuis

Vogels: IJsvogel

Amfibieën: Alpenwatersalamander

Vissen: Bermpje

Ongewervelden: Gewone beekloper

Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), Vloethemveld, april 2009. Foto Arnout Zwaenepoel. 
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 J Zoet watergemeenschap

Kenmerken
Dit type omvat de stilstaande wateren. We treffen het aan in poelen en plassen. In het voormalige munitiedepot 
Vloethemveld kunnen de grote vijvers met Gele plomp-vegetatie en de kleine bospoeltjes met Watervorkjes-
vegetatie tot dit type gerekend worden. De overige plassen sluiten eerder aan op het natuurdoeltype ven, hoewel 
de grens niet scherp is. De bodem is zandig of lemig. De stilstaande wateren op hogere zandgronden zijn of 
ontstaan via natuurlijke weg (in depressies in het landschap, na beekafsnoeringen) of gegraven als veedrinkpoel, 
visvijver of leemput. In Vloethemveld komt alleen de tweede situatie voor. Het type heeft een belangrijke functie als 
voorplantingsbiotoop voor amfibieën. Het dient echter ook als drinkplaats voor grote dieren, als voortplantings- en 
overwinteringsbiotoop voor insecten en voedselbiotoop voor zoogdieren. De langs dit type voorkomende oever-
gemeenschappen zijn deze van het volgende natuurdoeltype.

Referenties: Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp, Gewone waterbies-vegetatie, Watervorkjes-associatie, 
habitats 3130 en 3150 (hoewel deze laatste niet opgegeven is voor Vloethemveld)

Beheer: baggeren, schonen uitgraven (eens in de circa tien jaar), geen intensieve landbouw in de onmiddellijke 
invloedssfeer.

Kansrijkdom: sterk afhankelijk van regulier onderhoud en waterkwaliteit. Grootste bedreigingen zijn de ver-thema’s 
verdroging, verzuring en vermesting. In casu is het binnenkomen van door de landbouw geëutrofieerd beekwater 
in de grote vijvers een belangrijk knelpunt.

Procesparameters

a. indicaties dat water en onderwaterbodems geen zeer hoge concentraties aan nutriënten of toxische stoffen 
bevatten
b. indicaties voor aanvoer van voldoende schoon grond-, regen- of oppervlaktewater
c. liefst een lemige bodem

Doelsoorten

Hogere planten: Gele plomp, Witte waterlelie, Kransvederkruid, Aarvederkruid, Kikkerbeet, Drijvend fonteinkruid, 
Gewoon blaasjeskruid, Smalle waterpest, Veenwortel, Puntkroos, Watervorkje

Zoogdieren: Waterspitsmuis

Vogels: Dodaars, IJsvogel, Oeverzwaluw, Wouwaapje, Aalscholver, Fuut, Blauwe reiger, Kuifeend, Roerdomp, 
Visarend, Wintertaling, Zwarte wouw, Grote zaagbek, Krakeend, Roodkeelduiker

Amfibieën: Alpenwatersalamander, Kamsalamander, Vinpootsalamander

Libellen: Vroege glazenmaker
 

 J Rietland en ruigte

Kenmerken
Ruige riet- en zeggevegetaties langs wateren (lijnvormig) of op moerassige plaatsen (vlakvormig). Van belang voor 
de moerasfauna. 

Referenties: Rietvegetaties rond de grote vijvers, Zeggevegetaties (Snavel-, Moeras-, Hoge ciperzegge-zegge 
in brandgangen en depressies in nat bos), voedselrijke ruigtevegetaties van de beekoevers (Moerasspirea-
vegetaties), Grote wederik-Veldrus-ruigtes in brandgangen, Welriekende agrimonie-ruigten in brandgangen en 
langs bermen; habitats 6410 (veldrusvegetaties), 6430 (Welriekende agrimonie)
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Beheer: herfst-/wintermaaien (al of niet jaarlijks); bestrijding Muskusrat
Kansrijkdom: gegeven de minder zware eisen aan het milieu (eutrofe omstandigheden) moet dit type op vele plaat-
sen te realiseren zijn, waar waterverzadiging in de winter optreedt.

Procesparameters:

a. indicaties dat de bodem in de winter waterverzadigd is en in de zomer deels waterverzadigd

b indicaties dat de bodem geen zeer hoge fosfaat- en stikstofgehaltes bevat

Doelsoorten

Hogere planten: Riet, Geoord helmkruid, Gewone engelwortel, Moerasspirea, Echte valeriaan, Welriekende agri-
monie, Kale jonker, Koninginnekruid, Zomp-vergeet-me-nietje, Grote wederik

Zoogdieren: Waterspitsmuis, Watervleermuis

Vogels: Rietzanger, Roerdomp, Sprinkhaanrietzanger, Waterral, Woudaapje, Purperreiger, Blauwe reiger, 
Bosrietzanger, Bruine kiekendief, Kleine karekiet

Libellen: Vroege glazenmaker, Grote roodoogjuffer, Plasrombout

Sprinkhanen: Moerassprinkhaan

Water- en Oppervlaktewantsen: Gevlekte platte waterwants
 

 J Ven

Kenmerken
De (matig) voedselarme vennen bestaan uit wateren met een vrij spaarzame begroeiing, hoewel aan de rand 
gagelstruweel kan voorkomen. Een wisselende waterstand en de werking van de wind leiden tot een (deels) 
permanent pionierkarakter van de gemeenschappen. De soortenrijkdom is hoger naarmate de bodem of grond-
water minder zuur zijn (vennen met hoogveenontwikkeling buiten beschouwing gelaten). De plaatsen waar kwel 
optreedt, zijn voor zowel kwaliteit als kwantiteit van het grondwater afhankelijk van de omgeving. De vochtigheid 
van de vennen wordt meestal veroorzaakt door stagnerend regenwater en/of toestromend grondwater. De grote 
betekenis van vennen hangt samen met het grote aantal kenmerkende en tevens sterk bedreigde soorten, waar-
onder vele plantensoorten uit het Oeverkruidverbond.

Referenties: Associatie van Vlottende bies, Pilvaren-associatie, Associatie van Doorschijnend glanswier, Associatie 
van Teer vederkruid, Associatie van Veelstengelige waterbies, Draadgentiaan-associatie, Dwergbiezenverbond, 
Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies, Associatie van Grauwe wilg (met Gagelstruweel), Associatie 
van gewone dophei; habitats 3130 en 4010.

Beheer: op gunstige locaties (met een goede milieutoestand) is beheer in principe niet noodzakelijk. Soms is door 
eutrofiëring of te weinig windwerking uitbaggeren of opslag verwijderen noodzakelijk. Deze laatste opmerking is 
momenteel op bijna alle venachtige plassen van Vloethemveld toepasselijk. Indien kwel aanwezig is, dient ook 
het infiltratie- en doorstroomgebied beschermd te zijn: geen bemesting, geen onnatuurlijke ontwatering. Omdat 
levend hoogveen eveneens van grote betekenis is, ligt het niet voor de hand om ontwikkelingen naar levend hoog-
veen tegen te gaan (maar dit is voor Vloethemveld niet erg relevant).

Kansrijkdom: de meeste doelsoorten van vennen stellen hoge eisen aan de luchtkwaliteit en aan de waterhuis-
houding. De beste kansen bestaan derhalve in gebieden met een geringe stikstofdepositie die tevens (door opper-
vlakte, geohydrologie, omgevend landgebruik, geen waterwinning) hydrologisch gebufferd zijn. De aanwezigheid 
van reliëf, stagnerende lagen in de ondergrond, basische kwel en zwak zure bodem is zeer bevorderlijk voor de 
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soortenrijkdom. Voor aanwezigheid van soorten van het Oeverkruidverbond is een voldoende openheid van de 
omgeving (t.b.v. windwerking) noodzakelijk.

Procesparameters

a. hooguit beperkte struweelontwikkeling

b. atmosferische stikstofdepositie beneden 20 kg N/ha/jaar

c. geen verdroging of toestroming van verontreinigd grond- of oppervlaktewater; nauwelijks aanwezigheid van 
Pitrus, ten hoogste matige aanwezigheid van Pijpestrootje of Hennegras

d. afwezigheid van veenmosgroei (wanneer dat optreedt, vindt een ontwikkeling plaats naar hoogveen; dat kan 
gewenst zijn, maar dat leidt dan tot een ander natuurdoeltype).

Doelsoorten

Hogere planten: Bleekgeel blaasjeskruid, Loos blaasjeskruid, Plat blaasjeskruid, Duizendknoopfonteinkruid, 
Geelgroene zegge, Moerashertshooi, Pilvaren, Teer vederkruid, Vlottende bies, Waterlobelia, Witte waterra-
nonkel, Veelstengelige waterbies, Draadgentiaan, Dwergvlas, Grondster, Dwergbloem, Bleekgele droogbloem, 
Borstelbies, Moeraswolfsklauw, Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw, Gagel

Vlottende bies (Scirpus fluitans), Vloethemveld, juni 2010. Foto Arnout Zwaenepoel.

Mossen: Archidium alternifolium, Bryum pseudotriquetrum, Fossombronia foveolata,Fossombronia wondrackze-
kii, Philonotis fontana, Pogonatum nanum, Pohlia annotina, Pohlia wahlenbergii, Echt vetmos, Calypogeia arguta, 
Calypogeia fissa, Calypogeia integristipula, Calypogeia muelleriana, Cephaloziella cuspidata, Cephaloziella di-
varicata, Jungermannia gracillima, Pellia endiviifolia, Radula complanata, , Riccardia chamedryfolia, , Riccardia 
incurvata, Riccia bifurca, Scapania nemorea

Wieren: Doorschijnend glanswier, een reeks karakteristieke Groen-, vooral Sierwieren (Ankistrodesmus falca-
tus, Cosmarium laeve, Cosmarium bioculatus, Cormarium contractum, Cosmarium minimum, Pleurotaenium 
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ehrenbergii, Ankistrodesmus fusiformis, Chloricystis guttata, Closterium rostratum, Cylindrocystis brebissonii, 
Euastrum oblongum, Euastyrum verrucosum, Netrium digitus, Cosmarium abbreviatum, Euastrum elegans, 
Gonatozygon aculeatum, Monoraphidium komarkovae, Cosmarium portianum, Micrasterias radiosa, Staurastrum 
furcigerum, Closterium setaceum, Micrasterias thomasiana, Closterium lineatum, Closterium cynthia, Closterium 
trilolatum, Cosmarium angulosum, Cosmarium depressum, Euastrum denticulatum, Closterium dianae, 
Cosmarium quadratum, Cosmarium humile), een reeks karakteristieke diatomeeën (Anomoeneis brachysira, 
Navicula pseudolanceolata, Pinnularia alpina, Pinnularia interrupta, Amphora ovalis, Cymbella ventricosa), ka-
rakteristieke Goudwieren (Uroglena americana, Dinobryon sertularia), bepaalde Geelgroene wieren (Ophiocytium 
parvulum), bepaalde Groene flagellaten (Phacus pleuronectes).

Zoogdieren: Franjestaart, Waterspitsmuis

Vogels: IJsvogel, Roerdomp, Waterral, Woudaapje

Amfibieën: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kamsalamander, beide soorten van het Groene 
kikker-complex

Libellen: Smaragdlibel, Venwitsnuitlibel, Zwarte heidelibel, Vroege glazenmaker, Grote roodoogjuffer, Plasrombout

Water- en Oppervlaktewantsen: Veenmoslopertje, Venmoerwants, Vensigaar, Gevlekte platte waterwants

Sprinkhanen: Zanddoorntje, Zeggedoorntje

Loopkevers: Omophron limbatum

Slankpootvliegen: Campsicnemus alpinus, Dolichopus vitripennis

 J Droog grasland

Kenmerken
Vooral grazige, soortenrijke vegetaties op (matig) voedselarme, droge gronden. Droge graslanden vormen een 
overgangsvorm tussen droge heide en wat intensiever gebruikte agrarische graslanden. De relatief voedselarme 
variant komt vooral voor in heidegebieden: deze heischrale graslanden ontstaan met name als gevolg van betre-
ding, begrazing of maaien. De matig voedselarme variant komt weinig voor, omdat de geschikte bodems in het 
algemeen intensief gebruikt worden.

Referenties: Droog heischraal grasland, Vogelpootjes-associatie; habitats 2330 en 6230*. 

Beheer: maaien en/of lichte tot matige beweiding; plaggen (c.q. afgraven) is mogelijk als herstelmaatregel; geen 
bemesting. Het is entomologisch van veel belang in graslandcomplexen jaarlijks (op wisselende plaatsen) ook ter-
reindelen extra laat te maaien of ongemaaide te laten.

Kansrijkdom: half-natuurlijke, droge graslanden zijn gevoelig voor eutrofiëring en verzuring. Ze zijn moeilijk te 
regenereren uit grasland dat intensief gebruikt is geweest. Dit geldt i het bijzonder voor het Borstelgrasverbond, 
dat waarschijnlijk nog het best te ontwikkelen is op voormalige bosgrond. Het Zilverhaver-verbond is iets gemak-
kelijker te ontwikkelen en wordt thans ook aangetroffen op plaatsen waar landbouw heeft plaatsgevonden of in 
zandafgravingen.

Procesparameters

a. toename van plantensoorten van open zandgrond (Buntgras, Klein tasjeskruid, …)

b. lage atmosferische stikstofdepositie, verarmings-indicatoren (indien gerealiseerd op voormalige landbouw-
grond): Borstelgras, Gewoon struisgras, Gewoon reukgras, Tandjesgras, …
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c. fysisch-chemische bepalingen die wijzen op zure tot zwak zure, droge gronden met grondwatertrap V, VI of VII.

Doelsoorten
Hogere planten: Buntgras, Dwergviltkruid, Eekhoorngras, Gelobde maanvaren, Gestreepte klaver, Klein tas-
jeskruid, Kruipbrem, Lathyruswikke, Muizenoor, Overblijvende hardbloem, Eenjarige hardbloem, Stekelbrem, 
Zandblauwtje, Tandjesgras, Klein vogelpootje, Liggend walstro, Hondsviooltje, Tormentil, Kruipganzerik, 
Borstelgras, Zandstruisgras, Gewone veldbies, Mannetjesereprijs, Bosdroogbloem, Dichtbloemige veldbies, 
Pilzegge, Hazenzegge, Kleine leeuwentand, Zandhaarmos, Ruig haarmos, Kraakloof, rendier- en bekermossen, 
Struikheide, Rode dopheide

Dwergviltkruid en Klein tasjeskruid op een talud in het voormalig munitiedepot Vloethemveld, juni 2010. Foto Arnout Zwaenepoel.

Eekhoorngras (Vulpia bromoides), Vloethemveld, 2008. Foto Arnout Zwaenepoel.
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Zoogdieren: Franjestaart, Ingekorven vleermuis (huist in de kerktoren van Loppem; Vloethemveld is mogelijks het 
foerageerterrein), Vale vleermuis

Vogels: Geelgors, Grauwe klauwier, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Patrijs

Reptielen: Hazelworm, Levendbarende hagedis

Dagvlinders: Groentje, Bruin blauwtje, Aardbeivlinder, Heivlinder, Eikenpage, Bruine eikenpage, Kleine vuurvlin-
der, Geelsprietdikkopje

Nachtvlinders: Hagenheld, Herfstbremspanner, Zwartkamdwergspanner, Groen weide-uil, Granietuil

Sprinkhanen: Knopsprietje, Schavertje, Snortikker

Mestkevers: Driehoornmestkever 

Loopkevers: Acupalpus brumnipes, Amara equestris, Amara praetermissa, Amara tibialis, Calathus erratus, 
Calathus fuscipes, Calathus melanocephalus, Groene zandloopkever, Cicindela hybrida, Dyschirius politus, 
Harpalus rufitarsus, Olisthopus rotundatus

Vliesvleugeligen: Mierenleeuw, een groot aantal zandbijen en bijhorende koekoeksbijen, graafwespen, verschil-
lende mierensoorten die vooral in de Kempen aangetroffen worden: Myrmica schencki, …

Slankpootvliegen: Medetera spp., Chrysotus graminei, Sciapus vialis, Sciapus wiedemanni

Spinnen: Bleke bodemkrabspin, Bergspringspin, Ringpootzwartkop, Aardspin, Pantserkogelspin

 
 J Vochtig schraalgrasland

Kenmerken
Dit type betreft grazige vegetaties in beekdalen, alsook in depressies in het dekzandgebied. Lokaal komt op 
afgeplagde plaatsen een variant voor met een meer pionierkarakter. Vochtige graslanden zijn vaak wat voed-
selrijker dan de droge graslanden. De voedselsituatie varieert van voedselarm tot licht voedselrijk. Het laatste is 
het geval bij kwel, regelmatige overstroming door beekwater of een sterk lemige bodem. In Vloethemveld is een 
zekere bijmenging van soorten van vochtige voedselrijke graslanden eveneens karaktersitiek, deels door de iets 
lemige zandbodem, deels toch ook door eutrofiëring (stikstofdepositie, verruiging door bladval van bomen). Zeer 
veel soorten in Vlaanderen zijn van onbemeste, vochtige en natte graslanden afhankelijk. De soortenrijkdom per 
vierkante meter kan zeer hoog zijn. 

Referenties: Vochtig heischraal grasland, Veldrus-associatie, DG Grote wederik-Veldrus, Draadgentiaan-
associatie, Dwergbiezenverbond; habitats 3130, 6230*, 6410.

Beheer: het beheer kan bestaan uit ofwel maaien (niet in het voorjaar) ofwel begrazen, continuïteit is daarbij van 
belang; plaggen of afgraven is mogelijk als herstelmaatregel; geen ontwatering of waterwinning. Het is entomo-
logisch van veel belang in graslandcomplexen jaarlijks (op wisselende plaatsen) ook terreindelen extra laat te 
maaien of ongemaaid te laten. Indien ook gestreefd wordt naar kritische broedvogels, dan moet de rustperiode in 
het broedseizoen in acht genomen worden en is een maximale veedichtheid van 1,0 GVE/ha aan te bevelen. Uit 
ervaringen met andere West-Vlaamse heideterreinen weten we dat zelfs 1GVE per ha nog te hoog is. Eén schaap 
per ha (= 1/3
 GVE per ha), zij het dat met de lammeren in de zomer erbij ongeveer 1 GVE/ha tijdelijk mag voorkomen, lijkt een 
goede dichtheid voor de West-Vlaamse heischrale terreinen, maar monitoring dient hoe dan ook de exacte dicht-
heid te sturen.

Kansrijkdom: de grootste bedreiging voor soortenrijke vochtige en natte graslanden is verdroging (inclusief af-
name van de kwel) en verminderde mogelijkheden om deze graslanden te maaien. Waar afvoer van nutriënten 
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bepalend is voor de soortenrijkdom, zal begrazing minder gunstig zijn dan maaien. Lokaal kan ook overstroming 
met verontreinigd beekwater een bedreiging zijn. Atmosferische depositie van stikstof is niet altijd een groot pro-
bleem, deels vanwege de hoge nitrificatie onder vochtige omstandigheden, deels omdat met het gemaaide gewas 
jaarlijks stikstof wordt afgevoerd. Bemeste natte graslanden blijken een goede herstelkans te hebben, indien vol-
doende kwel optreedt met niet verontreinigd water.

Procesparameters

a. (indien uitgangssituatie bestaat uit bemest grasland). Indicatie voor verschraling: getallen grondmonsters, gras-
productie, indicatorsoorten afhankelijk van de mate van verschraling. In het Vloethemveld kwam vooral in het 
westelijk deel akkerland voor in het begin van de 20ste eeuw. De verschillen in vegetatie zijn nog steeds merkbaar 
t.o.v. delen die nooit in akkerland omgezet werden.

b. geen indicaties voor verdroging (grondwatertrap II of III is gewenst) of voor toestroming van verontreinigd grond-
water; aanwezigheid van vochtindicatoren en freatofyten.

Doelsoorten

Hogere planten: Heidekartelblad, Tweenervige zegge, Hondsviooltje, Tandjesgras, Borstelgras, Tormentil, 
Liggend walstro, Dichtbloemige veldbies, Pilzegge, Mannetjesereprijs, Gevlekte orchis, Liggende vleugeltjes-
bloem, Blauwe knoop, Zaagblad, Klein glidkruid, Veldrus, Bleke zegge, Stekelbrem, Gewone dophei, Struikhei, 
Rode dophei, Draadgentiaan, Dwergvlas, Dwergbloem, Grondster, Borstelbies, Bleekgele droogbloem, Liggend 
hertshooi

Mossen: Archidium alternifolium, Bryum pseudotriquetrum, Fossombronia foveolata, , Fossombronia wondrack-
zekii, Philonotis fontana, Pogonatum nanum, Pohlia annotina, Pohlia wahlenbergii, Echt vetmos, Calypogeia ar-
guta, Calypogeia fissa, Calypogeia integristipula, Calypogeia muelleriana, Cephaloziella cuspidata, Cephaloziella 
divaricata, Jungermannia gracillima, Pellia endiviifolia, Radula complanata , Riccardia chamedryfolia, , Riccardia 
incurvata, Riccia bifurca, Scapania nemorea, Sphagnum compactum, Sphagnum auriculatum

Paddestoelen: Boletus betulicola, Melige bovist, Hanankam, Clavulinopsis helveola, Clavulinopsis laeticolor, 
Cortinarius armillatus, Cortinarius talus, Cortinarius cinnamomeoluteus, Cortinarius largus, Cortinarius rigido-
annulatus, Cortinarius subbalaustinus, Cortinarius uliginosus, Entoloma caesiocinctum, Entoloma sericellum, 
Entoloma serrulatum, Galerina camerinoides, Hygrocybe acutoconica, Hygrocybe cantharellus, Hygrocybe co-
nica, Hygrocybe psittacina, Hygrocybe virginea, Vaaggegordelde melkzwam, Baardige melkzwam, Roodgrijze 
melkzwam, Donkerbruine berkenboleet, Groene glibberzwam, Mycena clavularis, Mycena corticalis, Mycena me-
gaspora, Eierzakje, Elzenkrulzoom, Russula brunneoalba, Sierlijke russula, Geurige russula, Zwartrode russula, 
Wilgenrussula

Zoogdieren: Franjestaart, Ingekorven vleermuis (huist in de kertoren van Loppem; Vloethemveld is wellicht foera-
geergebied), Waterspitsmuis

Vogels: Geelgors, Grauwe klauwier, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Boompieper

Amfibieën: Alpenwatersalamander, Kamsalamander, Vinpootsalamander
Dagvlinders: Groentje, Aardbeivlinder

Sprinkhanen: Heidesabelsprinkhaan, Gouden sprinkhaan, Moerassprinkhaan

Loopkevers: Amara lunicollis, Harpalus latus, Pterostichus versicolor

Water- en Oppervlaktewantsen: Veenmoslopertje
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 J Open zand

Kenmerken
Tot dit doeltype behoren de kleinschalig beheerde zandverstuivingen. Het type wordt gekenmerkt door diver-
se successiestadia die zich zeer langzaam ontwikkelen. Er kunnen zich dwergstruiken (heide) en/of struiken 
(Jeneverbes) vestigen. De structuur van de kruid- en dwergstruiklaag is altijd zeer open. Op lange termijn is er 
in kleine zandverstuivingen, als er geen beheer wordt toegepast en vooral bij eutrofiërende depositie, een ont-
wikkeling naar droge heide of dennenbos te verwachten. Stuifzand is belangrijk voor enkele specifieke hogere 
plantensoorten en voor vele mos- en korstmossoorten. Voorts voor specifieke diersoorten, waaronder opvallend 
veel warmteminnende insectensoorten. Vooral de zwak zure variant van dit natuurdoeltype is zeer zeldzaam 
geworden. Tot dit type kunnen ook andere open zandbegroeiingen worden gerekend, zoals die voorkomen in 
zandafgravingen.

Referenties: Vogelpootjes-associatie; habitat 2330.

Beheer: zeer extensief; bestaat uit verwijderen van bosopslag, eventueel begrazen, zo nodig branden, plaggen 
of frezen. Doordat in Vloethemveld het biotoop door vergrassing en verstruweling ei zo na verdwenen is, is een 
intensiever beheer gedurende een bepaalde tijd noodzakelijk (combinatie van opgesomde beheersingrepen).

Kansrijkdom: realisering moet in de eerste plaats gezocht worden op bestaande en voormalige stuifzanden, maar 
een deel van de kansrijke plekken is thans bebost; externe omstandigheden (luchtvervuiling, recreatie) bepalen 
voor een belangrijk deel de kansrijkdom.

Procesparameters

a. atmosferische stikstofdepositie op het niveau waarop snelle vergrassing wordt voorkomen (minder dan 20 
kg N/ha/jaar) en kritische soorten kunnen ontkiemen; veel open plekken moeten aanwezig zijn in de kruid- en 
dwergstruiklaag

b. geen verzuringsindicatoren als Ruig haarmos, Grijs kronkelsteeltje, Zandstruisgras en Bochtige smele

c. aanwezigheid van korstmossen van goed ontwikkelde stuifzanden: Cladina- en Cladonia spp., Stereocaulon 
condensatum, S. saxatile

Doelsoorten

Hogere planten: Buntgras, Dwergviltkruid, Kleine tasjeskruid, Klein vogelpootje, Eekhoorngras

Korstmossen: Cladina-, Cladonia- en Stereocaulon spp.

Vogels: Grauwe klauwier, Nachtzwaluw, Tapuit

Reptielen: Levendbarende hagedis

Dagvlinders: Heivlinder, Klein vuurvlindertje

Loopkevers: Acupalpus brumnipes, Amara equestris, Amara praetermissa, Anisodactylus nemorivagus, Groene 
zandloopkever, Bastaardzandloopkever, Dyschirius politus, Harpalus rufitarsus, Olistophus rotundatus

Mestkevers: Driehoornmestkever

Sprinkhanen: Knopsprietje, Snortikker

Vliesvleugeligen: een hele reeks zandbijen, graafwespen, mieren, Mierenleeuw, … zijn typisch voor dit biotoop.



14 b e h e e r p l a n  v o o r  h e t  c o m p l e x  V l o e t h e m v e l d ,  D u v e l s n e s t  e n  Vu i l e  M o e r e  |  w v i

Spinnen: Aardspin

 J Droge heide

Kenmerken
Meest vrij korte vegetatie van voornamelijk dwergstruiken en grassen op droge, voedselarme zandgronden (inzij-
gingsgebieden). Deze vegetatie kan zich uitsluitend handhaven door (cyclische) beheersingrepen als beweiding, 
maaien (liefst kleinschalig) plaggen en eventueel branden (hoewel dat laatste veel nadelen heeft o.a. voor de 
fauna). Typerend voor droge heide is het podzolprofiel van de bodem. De vegetatie is gevarieerder naarmate de 
bodem minder zuur is (lemige plaatsen). Een totale bedekking door dwergstuiken is ongewenst. In overgangen 
naar heischraal grasland kunnen grassen zelfs overheersen. Anderzijds kunnen er plaatselijk vliegdennen of 
struweel aanwezig zijn. Afwisseling in structuur en aanwezigheid van lemige plaatsen is van groot belang voor de 
doelsoorten. Deze van nature schrale vegetaties behoren aanmerkelijk gevarieerder te zijn dan de door atmosferi-
sche depositie vergraste heide. Met name een aantal soorten reptielen en vogels is sterk van dit type afhankelijk.

Referenties: Associatie van Struikhei en Stekelbrem, Vogelpootjes-associatie (als micro-habitat); habitat 4030.

Beheer: beweiding, maaien of plaggen, incidenteel aangevuld met opslag verwijderen. Uitgezonderd beweiding 
(die het jaar rond of in een deel van het jaar plaatsvindt) is de regel eens in de 10 à 20 jaar één van genoemde 
ingrepen noodzakelijk om de heide in stand te houden (thans door de depositie frequenter dan in het verleden). 
Kleinschalig ingrijpen verdient met het oog op de fauna sterke voorkeur. Branden heeft o.a. voor de fauna grote 
nadelen en wordt daarom steeds minder toegepast.

Kansrijkdom: atmosferische stikstofdepositie is vrijwel overal een groot probleem. De kans dat (zwaar) bemeste 
landbouwgronden weer tot droge heide ontwikkeld kunnen worden, is niet groot, zeker bij de huidige luchtvervui-
ling. Bestaande heideterreinen verdienen daarom veel aandacht. Op zeer arme, grofzandige bodems blikt nog de 
geringste kans op totale vergrassing te bestaan.

Procesparameters

a. natuurlijke successie mag niet te ver voortschrijden; bedekkingspercentage van bosopslag beneden 1%, be-
dekkingspercentage van grassen beneden 50%;

b. stikstofdepositie < 20 kg/ha/jaar; ongewenste verrijkingsindicatoren: Bochtige smele en Braam

c: gemiddelde dikte van de strooisellaag < 5 cm

d. zure tot zwak zure, droge bodems

Doelsoorten

Hogere planten: Struikheide, Rode dopheide, Kruipbrem, Stekelbrem, Grote bremraap, Brem, Blauwe bosbes 

Korstmossen: Cladina-, Cladonia- en Stereocaulon-soorten

Zoogdieren: Franjestaart, Vale vleermuis

Vogels: Geelgors, Grauwe klauwier, Groene specht, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Boompieper, Boomleeuwerik, 
Tapuit 

Reptielen: Hazelworm, Levendbarende hagedis

Dagvlinders: Heivlinder, Groentje, Aardbeivlinder, 
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Nachtvlinders: Hagenheld, Herfstbremspanner, Zwartkamdwergspanner, Groene weide-uil, Granietuil

Loopkevers: Anisodactylus nemorivagus

Spinnen: Aardspin

 J Vochtige en natte heide

Kenmerken
Vochtige heide ligt in gebieden met overwegend inzijging, maar in tegenstelling tot droge heide, in de vochtige en 
natte delen daarvan. De vegetatie wordt gekenmerkt door met name dopheidegemeenschappen, maar plaatselijk 
kunnen dwergbiezen- en kleine zeggenvegetaties overheersen. De soortenrijkdom is hoger, naarmate bodem of 
grondwater minder zuur zijn. De plaatsen waar kwel optreedt, zijn voor zowel kwaliteit als kwantiteit van het grond-
water afhankelijk van de omgeving. 

Referenties: Associatie van gewone dophei, Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies, Draadgentiaan-
associatie, Dwergbiezenverbond; habitats 4010, 3130. 

Beheer: het beheer bestaat uit niets doen, dan wel uit opslag verwijderen, maaien, plaggen of begrazen. Lokale 
betreding is voor sommige soorten noodzakelijk, voor andere soorten echter bedreigend. Indien kwel aanwezig is, 
dient ook het infiltratie- ,en doorstroomgebied beschermd te zijn; geen bemesting, geen onnatuurlijke ontwatering.

Kansrijkdom: de meeste doelsoorten van vochtige en natte heide stellen hoge eisen aan de luchtkwaliteit en aan 
de waterhuishouding. De beste kansen bestaan derhalve in gebieden met geringe stikstofdepositie die tevens 
(door oppervlakte, geohydrologie, omgevend landgebruik, geen waterwinning) hydrologisch gebufferd zijn. De 
aanwezigheid van reliëf, stagnerende lagen in de ondergrond, basische kwel en zwak zure bodems is zeer bevor-
derlijk voor de soortenrijkdom.

Procesparameters

a. natuurlijke successie mag in de heide niet te ver voortschrijden; bedekkingspercentage van bosopslag beneden 
20%, bedekkingspercentage van grassen beneden 80%; lage depositiewaarden

b. stikstofdepositie < 20 kg/ha/jaar; ongewenste verrijkingsindicator: Pijpestrootje

c. geen verdroging of toestroming van verontreinigd grond- of oppervlaktewater; geringe aanwezigheid van Pitrus, 
ten hoogste matige aanwezigheid van Pijpestrootje en Hennegras

d. aanwezigheid van mossen die karakteristiek zijn voor goed ontwikkelde vochtige heide (Cephaloziella hampe-
ana, Cephaloziella rubella, Lophozia bicrenata, Odontoschisma denudatum, Sphagnum compactum) .

Doelsoorten

Hogere planten: Gewone dopheide, Trekrus, Tweenervige zegge, Stekelbrem, Gagel, Moeraswolfsklauw, Ronde 
zonnedauw, Kleine zonnedauw, Blauwe zegge, Geelgroene zegge, Draadgentiaan, Dwergbloem, Dwergvlas, 
Liggend hertshooi, Grondster, Bleekgele droogbloem, Borstelbies

Mossen: Archidium alternifolium, Bryum pseudotriquetrum, Fossombronia foveolata, Fossombronia wondrackze-
kii, Philonotis fontana, Pogonatum nanum, Pohlia annotina, Pohlia wahlenbergii, Echt vetmos, Calypogeia arguta, 
Calypogeia fissa, Calypogeia integristipula, Calypogeia muelleriana, Cephaloziella cuspidata, Cephaloziella di-
varicata, Jungermannia gracillima, Pellia endiviifolia, Radula complanata , Riccardia chamedryfolia, , Riccardia 
incurvata, Riccia bifurca, Scapania nemorea, Sphagnum compactum, Sphagnum auriculatum
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Zoogdieren: Waterspitsmuis, Franjestaart

Vogels: Geelgors, Grauwe klauwier, Grutto, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Paapje

Reptielen: Hazelworm, Levendbarende hagedis

Amfibieën: Alpenwatersalamander, Kamsalamander, Vinpootsalamander
Dagvlinders: Groentje, Aardbeivlinder, Heivlinder

Sprinkhanen: Heidesabelsprinkhaan
 

 J Struweel-, mantel- en zoombegroeiing

Kenmerken
Struwelen, droge ruigten en bosranden met een rijke kruiden- en struikbegroeiing. Ook singels en doorgegroeide 
houtwallen kunnen de kenmerken van dit type vertonen. Van groot belang voor o.a. insecten, amfibieën en reptie-
len en als preferente verbreidings- en foerageerplaatsen voor grotere dieren. 

Referenties: Ruigte met welriekende agrimonie, Zomen met Fraai hertshooi, Blauwe knoop, Echte guldenroede, 
Bramenstruweel, Associatie van Geoorde wilg, Associatie van Grauwe wilg; habitat 6430 (Welriekende agrimonie)

Beheer: geen of extensief bos- en heggenbeheer overgaand in extensief graslandbeheer

Kansrijkdom: mantel- en zoomvegetaties kunnen zich goed ontwikkelen op plaatsen waar afwezigheid van beheer 
of extensief beheer de grens tussen bos- en niet-bos geleidelijk laat verlopen.

Procesparameters

a. afname of afwezig zijn van atmosferische verrijkingsindicatoren: Gewone hennepnetel, Straatgras, Vogelmuur, 
Gewone vlier, Drienerfmuur, Braam, Klein springzaad, Gestreepte witbol, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid

b. indicaties voor matig voedselrijke tot voedselrijke, vooral droge gronden

Doelsoorten

Hogere planten: Bergnachtorchis, Bleke zegge, Echte guldenroede, Blauwe knoop, Zaagblad, Fraai hertshooi, 
Valse salie, Hengel, Schermhavikskruid, Dubbelloof, Koningsvaren, Grote bremraap, Mispel, Geoorde wilg, Gagel, 
Rossige wilg, Welriekende agrimonie, wellicht een beperkt aantal specifieke bramensoorten, Kruipwilg, Vuilboom, 
Lijsterbes, Ratelpopulier

Zoogdieren: Franjestaart, Ingekorven vleermuis, Vale vleermuis

Vogels: Draaihals, Geelgors, Boompieper, Boomleeuwerik, Grauwe klauwier, Groene specht, Nachtzwaluw, 
Paapje, Roodborsttapuit, Wielewaal, Nachtegaal

Reptielen: Hazelworm, Levendbarende hagedis

Amfibieën: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kamsalamander

Dagvlinders: Bruine eikenpage, Koevinkje

Nachtvlinders: tal van nachtvlinders hebben boombladetende rupsen, vooral berk, wilg en eik.



17w v i  |  b e h e e r p l a n  v o o r  h e t  c o m p l e x  V l o e t h e m v e l d ,  D u v e l s n e s t  e n  Vu i l e  M o e r e

Spinnen: Zwartstaartboswolfspin, Vergeten molspin

Sprinkhanen: Bramensprinkhaan

Zoom met Welriekende agrimonie (Agrimonia procera), Vloethemveld, juli 2010. Foto Arnout Zwaenepoel. 

 J Hakhout

Kenmerken
Hakhout is met name in het verleden, veel toegepast bij de bosgemeenschappen Droog en Vochtig Berken-
Zomereikenbos en andere types. Het blijft alleen bestaan als de bijgroei regelmatig wordt teruggezet. De rijke 
ondergroei is gebaat bij het hakhoutbeheer en plaatselijke maaibeurten of begrazing. De soorten die hiervan pro-
fiteren zijn voor een belangrijk deel ook in de natuurdoeltypen zomen en mantel, droge heide en vochtige heide 
terug te vinden. In de hakhoutbossen vinden reptielen en amfibieën een belangrijk overwinteringsbiotoop in de 
vaak ingerotte hakhoutstoven. Ook kleine zoogdieren vinden dekking in het hakhout.

Referenties: Associatie van Geoorde wilg, Associatie van Grauwe wilg, Eiken-Berkenbos; habitat 9120

Beheer: terugzetten van de bijgroei eens in de 9-15 –(25) jaar

Kansrijkdom: daar het type, floristisch gezien, vooral aan de voorjaarsbloeiers zijn waarde dankt, is de kansrijk-
dom met name hoog op oude bosgrond waar de bodem vrij voedselrijk en vrij vochtig is, maar niet verzuurd of 
vermest. Daarnaast bepaalt uiteraard het beheer de kansrijkdom.

Procesparameters

a. afwezig zijn van atmosferische verrijkingsindicatoren: Gewone hennepnetel, Straatgras, Vogelmuur, Gewone 
vlier, Drienerfmuur, Braam, Klein springzaad, Gestreepte witbol

b. indicaties voor voedselarme tot matig voedselrijke gronden
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Doelsoorten

Hogere planten: Bleke zegge, Echte guldenroede, Fraai hertshooi, Liggend hertshooi, Zaagblad, Dubbelloof, 
Koningsvaren, Bosanemoon, Bleeksporig bosviooltje, Pijpestrootje, Struikheide, Dicht havikskruid, Klein glidkruid, 
Veenmossoorten

Fungi: een grote reeks van symbionten met de belangrijkste boomsoorten, Zomereik, Zachte en Ruwe berk, di-
verse wilgen, Ratelpopulier

Vogels: Draaihals, Geelgors, Boompieper, Boomleeuwerik, Grauwe klauwier, Nachtzwaluw, Groene specht, 
Roodborsttapuit

Reptielen: Hazelworm

Amfibieën: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kamsalamander

Dagvlinders: Eikenpage, Bruine eikenpage

Nachtvlinders: tal van nachtvlinders hebben boombladetende rupsen, vooral berk, wilg en eik.

Loopkevers: Bradycellus sharpi, Dromius angustus, Notiophilus quadripunctatus

Slankpootvliegen: Hercostomus metallicus

Spinnen: Bosdikkaak, Vergeten molspin

 
 J Bosgemeenschappen van arme zandgrond

Kenmerken
Dit doeltype omvat de typen (het voor Vloethemveld weinig relevante Korstmos-dennenbos en Kussentjesmos-
dennenbos), Berken-Zomereikenbos en vochtig Berken-Zomereikenbos. Dit zijn kortom de bossen op (zeer) 
voedselarme en meestal droge zandgronden. Meestal vindt een zeer geleidelijke successie plaats van de den-
nenbosvegetaties naar een Berken-Zomereikenbos. Doordat in het verleden het naaldhoutpercentage binnen het 
munitiedepot wegens brandgevaar beneden de 10% gehouden werd komen dennen hier vooral als vliegdennen 
voor in eerder bescheiden aandeel. Het type ontleent zijn waarde aan de rijkelijk aanwezige mossen- en korst-
mossen. De fauna is relatief arm, maar omvat een aantal karakteristieke soorten. Het type moet voor een deel 
beschouwd worden als een zuidwestelijke voorpost van het boreaal naaldbos.

Referenties: Eiken-Berkenbos; habitat 9120

Beheer: geen of een op het weren van exoten gericht beheer; eventueel extensieve begrazing ter verhoging van 
structuurvariatie.

Kansrijkdom: dit type is zeer gevoelig voor vermesting; realisatiemogelijkheden doen zich voor op de minst ver-
zuurde bestaande en voormalige stuifzanden of op podzolbodems. 

Procesparameters

a. indicatie voor (zeer) voedselarme, droge zandgrond

b. indicatie voor relatief lage atmosferische stikstofdepositie: ongewenste verrijkingsindicatoren: Bochtige smele, 
Gewoon struisgras, Schapenzuring en Rankende helmbloem.
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Doelsoorten

Hogere planten: de oorspronkelijk inheemse loofhoutsoorten van Berken-Eikenbos. Grove den is hier niet oor-
spronkelijk inheems, maar had de mens de soort niet geïmporteerd, dan was ze wellicht op de duur toch wel 
ook op spontane wijze teruggekeerd. Een geringe graad van Grove den is acceptabel en kan een meerwaarde 
betekenen voor bepaalde paddenstoelen, naaldhoutminnende vogel- en ongewerveldensoorten. Beuken horen 
wellicht niet oorspronkelijk in dit type van de allerarmste bodems thuis, maar de traditionele beukendreefbo-
men in dit bostype kunnen een meerwaarde betekenen voor Vleermuizen, Boommarter, holenbroeders, bepaalde 
paddenstoelen (Hanekam), …: Zomereik, Ruwe en Zachte berk, Sporkehout, Lijsterbes, Ratelpopulier, Boswilg, 
Kamperfoelie, Geoorde wilg, Grauwe wilg, Rossige wilg, Brem, Gagel, Blauwe bosbes, Mispel, Struikheide, Rode 
dopheide, Hengel, Echte guldenroede

Zoogdieren: Boommarter, Grootoorvleermuis, Franjestaart, Ingekorven vleermuis, Vale vleermuis, Eikelmuis

Vogels: Draaihals, Geelgors, Groen specht, Zwarte specht, Nachtzwaluw, Wielewaal, Bosuil, Ransuil

Reptielen: Hazelworm

Amfibieën: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kamsalamander

Dagvlinders: Eikenpage, Bruine eikenpage

Nachtvlinders: tal van nachtvlinders hebben boombladetende rupsen, vooral berk, wilg en eik.

Kevers: Gevlekte dennenboktor
 

 J Bosgemeenschappen van bron en beek

Kenmerken
Dit doeltype omvat in Vloethemveld slechts het uiterst beperkt voorkomen beekbegeleidende Essen-Olmen-
Esdoornbos. In brede zin is dit bostype kenmerkend voor de omgeving van natuurlijke beeklopen. Elzenbos mar-
keert de bron en langs de benedenloop domineert de Gewone es. De struik- en kruidenlaag zijn in de regel goed 
ontwikkeld en soortenrijk. In het Vloethemveld is dit type zo beperkt aanwezig dat dit niet echt opgaat, maar toch 
komen een aantal kruiden zoals Witte klaverzuring, Vogelmelk, Bosanemoon, IJle zegge, … quasi alleen in de 
omgeving van dit bostype voor.

Referenties: Essen-Olmen-Esdoornbos; habitat 91E*

Beheer: geen of exotenkap. Indien esdoorn te sterk gaat overheersen en kieming van es verhindert eventueel 
hakhoutbeheer voor deze soort.

Kansrijkdom: kansrijk langs niet vervuilde beken en in niet vervuilde bronsituaties.

Procesparameters

a. indicaties voor het feit dat langs de beek de grondwaterstand niet onder de 50 cm onder maaiveld zakt

b. in kwelgebied (kweldruk minimaal 0,5 mm/dag) kwelindicatoren aanwezig

c. afname van storingsindicatoren: Vogelmuur, Gestreepte witbol, Koninginnekruid, Liesgras
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Doelsoorten

Hogere planten: Gladde iep, Gewone es, Echte guldenroede, Groot bronkruid 

Zoogdieren: Franjestaart, Ingekorven vleermuis, Vale vleermuis, Waterspitsmuis, Boommarter 

Vogels: Draaihals, Geelgors, Groene specht, Wielewaal

Amfibieën: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kamsalamander

 
 J Boombos

Kenmerken
Boombossen zijn relatief open bossen met geen of nauwelijks ondergroei. De bossen staan op vrij droge gronden 
waar altijd bos heeft gestaan met een nauwelijks verstoorde bodemstructuur. Meestal is de Beuk overheersend, 
(Fago-Quercetum), maar in principe kunnen ook Droog en Vochtig Berken-Eikenbos van dit type deel uit maken. 
De bossen worden gekenmerkt door grote oude bomen, die van groot belang zijn voor mossen, korstmossen, 
insecten en enkele holenbroeders, vleermuizen en de boommarter.

Referenties: Eiken-berkenbos; aangeplante bostypes; habitat 9120.

Beheer: ongeregelde uitkap of niets doen. Eventueel exotenkap.

Kansrijkdom: kansrijk in gebieden met een lemige zandbodem of een arme leembodem, mits de atmosferische 
depositie laag is (vanwege de verzuringsgevoelige bodems).

Procesparameters

a. indicatie voor droge, lemige zandgronden en arme leemgronden

b. indicatie voor relatief lage atmosferische stikstofdepositie; ongewenste verrijkingsindicatoren: Bochtige smele, 
Gewoon struisgras, Schapenzuring en Rankende helmbloem

Doelsoorten

Hogere planten: de oorspronkelijk inheemse loofhoutsoorten van Berken-Eikenbos en Eiken-Beukenbos. De on-
dergroei is arm, maar in de mantel-zoom kunnen nog steeds de soorten aangetroffen worden die bij het jongere of 
Eiken-Berkenbos of meer open hakhout ook in het bos zelf stonden. Grove den is hier niet oorspronkelijk inheems, 
maar had de mens de soort niet geïmporteerd, dan was ze wellicht op de duur toch wel ook op spontane wijze 
teruggekeerd. Een geringe graad van Grove den is acceptabel en kan een meerwaarde betekenen voor bepaalde 
paddenstoelen, naaldhoutminnende vogel- en ongewerveldensoorten. Beuken horen wellicht niet oorspronkelijk 
in dit type van de allerarmste bodems thuis, maar de traditionele beukendreefbomen in dit bostype kunnen een 
meerwaarde betekenen voor Vleermuizen, Boommarter, holenbroeders, bepaalde paddenstoelen (Hanekam), …: 
Zomereik, Ruwe en Zachte berk, Sporkehout, Lijsterbes, Ratelpopulier, Boswilg, Kamperfoelie, Geoorde wilg, 
Grauwe wilg, Rossige wilg, Brem, Gagel, Blauwe bosbes, Mispel, Struikheide, Rode dopheide, Hengel, Echte 
guldenroede

Zoogdieren: Boommarter, Franjestaart, Ingekorven vleermuis, Vale vleermuis

Vogels: Draaihals, Geelgors, Groene specht, Wielewaal

Reptielen: Hazelworm
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Ongewervelden: tal van dood hout-kevers, … maar slecht gekend voor het studiegebied, wegens weinig geïnven-
tariseerd. Loopkevers en spinnen zijn wél geïnventariseerd, maar Rode lijst-soorten van dit biotoop zijn schaars, 
dus ook de doelsoorten.

3.2.3. Ecologische doelstellingen voor het Duvelsnest

Voor het Duvelsnest maken we opnieuw een keuze uit de natuurdoeltypes van Bal et al. (1995). Net zoals in het 
munitiedepot is het landschapsniveau dat van het halfnatuurlijke landschap Door het opgehouden van de cen-
trale plas en, het beheren van enkele bloemrijke ruigten sluit het beheer dicht aan bij dat van een halfnatuurlijk 
landschap.

Zes natuurdoeltypes zijn meest relevant: 1) laaglandbeek, 2) zoet watergemeenschap, 3) rietland en ruigte, 4) 
bloemrijk grasland, 5) struweel, mantel- en zoombegroeiing en 6) bosgemeenschappen van arme zandgrond. Wat 
de beschrijving van deze doeltypes betreft kunnen we grotendeels naar hierboven verwijzen. Wat de specifieke 
context van het Duvelsnest betreft kunnen we nog volgende opmerkingen maken.

Laaglandbeek. De Veldbeek heeft perfecte potenties om binnen dit natuurdoeltype ingepast te worden, maar het 
beheer buiten het Duvelsnest is veeleer op drainage gericht, wat de ecologische doelstellingen in het Duvelsnest 
zelf kan bemoeilijken. Binnen het Duvelsnest opteren we nochtans voor een zo natuurlijk mogelijk beheer van de 
beek, m.a.w. zonder schonen, uitgraven enz. Er is geen direct relevant habitattype als streefdoel.

De Veldbeek in het Duvelsnest, juni 2010. Foto Arnout Zwaenepoel.

Zoet watergemeenschap. De centrale plas van het Duvelsnest kan voor enkele decennia binnen dit natuurdoel-
type kaderen, maar bij een niets doen-beheer kan tenslotte een wilgenstruweel en later een elzen-berkenbroek 
als successie optreden vanaf de oever naar het centrum toe. Hier dient dus een duidelijke keuze gemaakt voor al 
dan niet behoud van dit biotoop op lange termijn. Voor het noordelijke deel van de plas (boven de dreef) opteren 
voor een spontane successie. Voor het zuidelijke deel van de plas opteren we voor het openhouden van de plas. 
Er is geen direct relevant habitattype als streefdoel, alhoewel ontwikkeling naar type 3150 (eutrofe wateren cf 
Magnopotamion/Hydrocharition) lokaal misschien mogelijk is. 
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De centrale plas in het Duvelsnest. De voormalige weidepaaltjes geven de geringe diepte van de plas aan. 
Foto Arnout Zwaenepoel, juli 2010.

Enkele elzen en wilgen geven reeds aan dat de mogelijkheid bestaat dat de centrale plas verandert in een moerasbos. In dat 
geval zal ingegrepen worden om de plas open te houden. Foto Arnout Zwaenepoel, juni 2010.
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Rietland en ruigte. Zelfde bedenking als bij zoet watergemeenschap. Omwille van de grote insectenrijkdom van 
bepaalde percelen pleiten voor een instandhoudingsbeheer, eerder dan een spontane successie tot moeras-
bos. In het noordelijke gedeelte boven de dreef mag de riet- en ruigtezone spontaan evolueren; in het zuidelijke 
gedeelte krijgt ze een zekere vorm van beheer, binnen de context van een (gericht) bosreservaat. Geen direct 
relevant habitattype.

Bloemrijk grasland. De voormalige cultuurgraslanden van de percelen 41, 42, 43 en 44 (deelgebied Weide) kun-
nen lokaal, waar ze door kwel gevoed worden misschien evolueren naar vochtig schraalgrasland (nu al soorten-
arme Veldrus-groeiplaatsen), maar gebrek aan schraallandsoorten in de omgeving en landbouwvoorgeschiedenis 
maken het waarschijnlijker dan binnen de termijn van dit beheerplan een bloemrijk grasland zal ontstaan, eerder 
dan een schraalland. Dit deel wordt opgenomen in het domeinbos en niet in het bosreservaat. Geen direct relevant 
habitattype.

Struweel, mantel- en zoombegroeiingen. Zijn momenteel talrijk aanwezig, maar spontane successie zal de hui-
dige struwelen wijzigen in bos, terwijl nieuwe struwelen zullen ontstaan op andere plaatsen. Hier is een duidelijke 
keuze wenselijk tussen maatregelen voor behoud of keuze voor spontane successie. De keuze gaat mee met de 
indeling in (gericht) bosreservaat of opname in domeinbos. In het bosreservaatgedeelte wordt geopteerd voor 
spontane successie ten noorden van de dreef en voor een beperkte vorm van ingrijpen beneden de dreef. In het 
deelgebied domeinbos wordt meer actief beheerd. Geen direct relevant habitattype.

Wilgenstruweel, Duvelsnest, maart 2012. Foto Arnout Zwaenepoel.

Bosgemeenschappen van arme zandgrond. Voor de naaldhoutaanplanten zal dit natuurdoeltype pas tegen het 
einde van de 27 jaar in aanmerking komen. Voor de gemengde loofhoutbossen kan het eerder van kracht worden. 
In de voormalige waterwinning is er na een inleidend exotenbeheer spontane evolutie voorzien. In het deelgebied 
bos is er een traditioneel bosbouwbeheer voorzien. Habitattype 9120 of lokaal ook 91E als doeltype.
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3.2.4. Ecologische doelstellingen voor de Vuile Moere

Ook voor de Vuile Moere maken we een keuze uit de natuurdoeltypen van Bal et al. (1995). Hier is het aantal 
natuurdoeltypen beperkt tot vier relevante natuurdoeltypes: zoet watergemeenschap, vochtige heide/heischraal 
grasland, struweel, mantel en zoombegroeiingen en bosgemeenschappen van arme zandgrond.

Zoet watergemeenschap. Slechts een poel in het te herstellen heidebestand en een slootje komen in aanmerking. 
In de poel hopen we op een eerder venachtige ontwikkeling met het habitat 3130 voor ogen, maar de aanwezige 
zaadvoorraad in de bodem zal bepalen of dit realistisch is.

Vochtige heide/heischraal grasland. Herstel van heide/heischraal grasland op geplagd perceel en door kappen 
van jonge bosopslag, eventueel nog iets meer na omvorming naaldhout.Streefdoel: habitat 4010, habitat 6230*.

Struweel-, mantel- en zoombegroeiingen. Vooral de padranden komen hiervoor in aanmerking. De oppervlakte 
schraal grasland is zo beperkt dat ze binnen het zelfde doeltype kan gevat worden. Geen relevant habitattype.

Bosgemeenschappen van arme zandgrond. Geleidelijke omvorming van naaldhout- en exotenbestanden naar 
meer inheems loofhout. Habitattype 9120 als streefdoel.

Recent gegraven poel in de Vuile Moere. Het wordt afwachten of zich hier eerder een venachtige plas ontwikkelt dan wel een meer 
eutrofe plas. Het water oogt in elk geval bruin van de humuszuren. Foto Arnout Zwaenepoel, maart 2010.
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3.3. Sociale en educatieve doelstellingen

 J Domeinbos Vloethemveld
Het Vloethemveld vormt als het ware een smalle gordel rond het afgesloten militaire domein. Als gevolg hiervan 
bezit het bos verschillende doodlopende dreven waardoor het moeilijk is om een wandelparcours in het bos uit te 
stippelen. Het bos is dan ook geen ideaal wandelbos. In dit beheerplan wordt echter een voorstel uitgewerkt voor 
een betere ontsluiting, zodat er in de toekomst ook een lusvormige wandeling mogelijk wordt. De minst kwetsbare 
gedeelten van het voormalige munitiedepot worden mee in dit circuit betrokken. 
Ook is het de bedoeling de aantrekkingskracht van het bos te verhogen door een gevarieerder bos aan te bieden. 
De creatie van open plekken met heide zullen de belevingswaarde van het bos verhogen. Bij het beheer van de 
open plekken kunnen eventueel grazers ingezet worden. Tegelijkertijd wordt recreatie in het huidige militaire do-
mein, dat een zeer hoge natuurwaarde bezit, beperkt door de bezoekers in het domeinbos op te vangen.

Er loopt een fietsroute (Kastelenroute) door het domeinbos en ook ruiters kunnen gebruik maken van de openbare 
weg (Vloethemveldstraat) die doorheen het Vloethemveld loopt. In het bosreservaat zijn nu reeds een aantal 
wandelpaden afgesloten. (Barmdreef omwille van historische berm). Dit blijft zo. De andere dreven blijven open tot 
wanneer het bos van het forbioproject en het speelbos voldoende zijn ontwikkeld en het landinrichtingsproject vol-
doende gerealiseerd is. Op dat ogenblik wordt bekeken of het afsluiten van dreven kan in functie van het bewaren 
van de rust in het bosreservaat (cf. afspraak op adviescommissie van 25/05/2012).

In bestand 31a (Kroonhoek) is een speelbos aangelegd. Dit bos is geplant, maar moet een aantal jaren ontwikke-
len vooraleer het in gebruik kan genomen worden. In het speelbos zijn ook tunnels doorheen kunstmatige bermen 
aangelegd. In de onmiddellijke omgeving van het speelbos is een smulboomgaard aangelegd (perceel 45y).

Wanneer de mogelijkheid zich biedt zal aan de rand van het bos parkeergelegenheid voorzien worden. Dit zal 
verder onderzocht worden in het lopende landinrichtingsproject Veldgebied Jabbeke-Wingene.

 J Bosreservaat
Het bosreservaat is slechts beperkt toegankelijk. De meeste dreven worden weliswaar blijvend onderhouden, 
maar slechts een beperkt gedeelte ervan is voor het publiek toegankelijk.  De educatieve functie van het bosre-
servaat is conform het statuut vooral gericht op het verwerven van kennis over spontane processen, oude bomen 
en biodiversiteit.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Het voormalige Vloethemveld is samen met het militair domein van Houthulst een dermate belangrijk relict van het 
heideachtige landschap dat hier sinds het Neolithicum ontstaan is, dat een uitgebreide recreatieve nevenfunctie 
hier niet verzoenbaar is met de wetenschappelijke waarde. Wél wordt een deel van het voormalige munitiedepot 
(het minst kwetsbare gedeelte) ingeschakeld om een lusvormige wandeling in het complex mogelijk te maken.

Educatieve doelstellingen van het Vloethemveld zijn wel gewenst en zelfs noodzakelijk, wil men het maatschappe-
lijk draagvlak voor het behoud vergroten en de bijhorende kosten verbonden aan dit beheer aanvaardbaar maken. 
Geleide wandelingen zijn hiertoe het beste middel. Frequentie en omloop dienen aan de kwetsbaarheid van het 
systeem aangepast te worden. Het voorkwartier en de Bocca staan op de gewestplannen als NE aangegeven.

Een aantal gebouwen in het voormalige munitiedepot worden behouden in functie van het gebruik door het ANB 
voor het beheer van natuurgebieden. Specifieke gebouwen dienen voor kantoorruimte, eet- en waslokaal voor de 
arbeiders, de opslag van materiaal en machines, loodsen voor hooi voor de grazers, stalling van dieren, opslag 
van educatief materiaal voor de rest van de provincie.

 J Duvelsnest
Het Duvelsnest is omgeven door privaat bos waardoor het onmogelijk is dit gebied een uitgebreide wandelfunctie 
te geven. Dit is het gevolg van erfdienstbaarheden die in de aankoopakte opgenomen zijn. 

 J Vuile Moere
De Vuile Moere kampt met hetzelfde probleem. Het gebied is bovendien klein, waardoor er ook nauwelijks wan-
delwegen doorheen het gebied zelf kunnen aangelegd worden. 
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3.4. Cultuurhistorische doelstellingen

Cultuurhistorische doelstellingen zijn vooral relevant binnen het voormalige munitiedepot Vloethemveld. Verder 
heeft het restant van de laat-middeleeuwse dijk in perceel 9 (bosreservaat) een grote cultuurhistorische waarde.

Het Vloethemveld is gerangschikt als landschap op 09-06-1995. Bijlagen 1 en 2 geven respectievelijk het rang-
schikkingsvoorstel en het besluit tot bescherming van het Vloethemveld weer. De bescherming heeft meervoudige 
doelstellingen. De natuurlijke kenmerken die een belangrijk deel van de argumentatie uitmaken worden al ruim-
schoots behandeld hierboven. Ook het cultuurhistorische aspect wordt al in ruime mate daar behandeld, aange-
zien onze natuurdoeltypes bepaald zijn in een landschappelijke context van een halfnatuurlijk landschap, dat een 
intensieve wisselwerking tussen natuur en cultuurhistorie veronderstelt.

Een aparte plaats neemt de geknotte Zomereik in die de grens markeert tussen Zedelgem, Aartrijke en Snellegem. 
De boom heeft drie hoofdtakken die elk een (deel)gemeente symboliseren. De boom zou lichtjes kunnen vrijge-
steld worden, om niet verdrukt te worden door opgaande bomen rondom.

Foto. Een geknotte Zomereik, met drie hoofdtakken, markeert de grens tussen Zedelgem, Aartrijke en Snellegem.



27w v i  |  b e h e e r p l a n  v o o r  h e t  c o m p l e x  V l o e t h e m v e l d ,  D u v e l s n e s t  e n  Vu i l e  M o e r e

Een aspect dat quasi volledig los staat van het (half)natuurlijke landschap is de diversiteit aan gebouwen van het 
munitiedepot en de artistieke creaties die nagelaten zijn door de krijgsgevangen van Wereldoorlog II. Ruimte en 
Erfgoed stelt dat de diversiteit aan gebouwen een onderdeel van de bescherming uitmaakt en dat minstens van 
elk type een voorbeeld dient bewaard te blijven. De relicten van de artistieke uitingen van de krijgsgevangenen 
zijn een aantal beschilderde, betonnen reliëfs, die het bergachtige landschap weergeven van de geboortestreek 
van enkele krijgsgevangen, en een aantal houtskooltekeningen of beschilderingen van de loodsen waarin deze 
mensen opgesloten waren. Ook een zwaar door de weersomstandigheden beschadigd plaasteren beeld behoort 
tot dit erfgoed. Het behoud en het herstel ervan zijn aangewezen, maar is geen kerntaak voor het ANB en bin-
nen dit beheerplan kan ook geen uitsluitsel gegeven worden over de precieze manier waarop dit cultuurhisto-
risch erfgoed zal behandeld worden. Naar aanleiding van dit beheerplan en In samenwerking met de Vlaamse 
Landmaatschappij zal het ANB laten onderzoeken op welke manier de artistieke relicten best kunnen gecon-
solideerd worden, wat de prijs hiervoor is en welke partners er eventueel moeten aangesproken worden in het 
behoud van dit WO II-patrimonium. Ook werden rees afspraken gemaakt over eerste onderhoudswerken (zie 
verslag plaatsbezoek 14 oktober 2011). Er werd ook afgesproken dat in het kader van het landinrichtingsproject 
Veldgebied Jabbeke-Wingene een studie wordt opgestart uitvoeringseenheid ‘POW-kamp Vloethemveld’. Deze 
omvat het (resterende) gebouwenpatrimonium en de bijhorende kunstwerken.

Wat de overige gebouwen betreft daar is het voor een deel nog steeds wachten op een officiële beheeroverdracht. 
Inmiddels wordt toch al een doelstelling naar voor geschoven wat met welk gebouw eventueel kan gebeuren. 

Kaart 3.3 is de visiekaart voor de gebouwen en WO II-kunstwerken binnen het voormalige munitiedepot 
Vloethemveld.
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Foto’s 67-69. Door krijgsgevangenen gemaakte reliëfs, met weergave van hun geboortestreek in een alpien landschap. Zoals de 
derde foto aangeeft bedreigen mossen de reliëfs en zijn deze dringend aan restauratie toe.

Foto’s 70-72. Beschadigde beschilderingen en Duitstalige teksten van krijgsgevangenen op de buitenmuren van munitiegebouw-
tje in groep 1 (zuidelijk gedeelte munitiedepot).
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Foto’s 73-78. Houtskool?tekeningen op de binnenkant van de bakstenen muren 
van munitiegebouwtje 3210 in groep 2
(zuidelijk gedeelte). Enkele tekeningen zijn nog goed zichtbaar, andere zijn am-
per nog te herkennen.
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3.5. Wetenschappelijke doelstellingen

 J Domeinbos en Bosreservaat Vloethemveld
De bestanden 9a, 10a, 11a, 16a, 17a en b, 23a en b en 24a (samen ongeveer 25 ha) zijn aangeduid als bosre-
servaat. De meeste bestanden betreffen oud loofbos met majestueuze Zomereiken en Beuken. De opvolging 
van deze oude bomen, de opvolging van de structuurveranderingen in dit bos onder een minimumbeheer en de 
ontwikkelingen van flora, funga  en fauna zijn de belangrijke wetenschappelijke doelstellingen.

De bomen in het oude arboretum (24b) worden zo lang als mogelijk in stand gehouden zonder dat dit terrein verder 
als arboretum wordt beheerd.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Een hele reeks organismen zijn niet of nog onvoldoende of inmiddels te lang geleden onderzocht in het 
Vloethemveld, terwijl de kans groot is dat ze erg karakteristieke en zeldzame vertegenwoordigers bevatten. Een 
onderzoek naar vliesvleugeligen, landwantsen, uitgebreider onderzoek naar vleermuizen, een herhaling van on-
derzoek naar waterwantsen en waterkevers,… is aangewezen.

Een permanente monitoring van het Vloethemveld op de kritische soorten en levensgemeenschappen lijkt 
essentieel om het beheer voldoende snel te kunnen bijsturen wanneer nodig. Op het einde van dit beheerplan 
(hoofdstuk 9) is een concreet voorstel tot monitoring opgenomen.

Het meten van de abiotische factoren die aan de basis liggen van de talrijke zeldzame soorten en levensgemeen-
schappen in Vloethemveld is noodzakelijk, wil men die omstandigheden kennen en behouden. Het opvolgen van 
het peilbuizennetwerk is een van de belangrijkste taken. Het periodiek meten van de abiotiek in de verschillende 
plassen of bodemanalyses bij kritische vegetaties zijn wenselijk.

De bestanden 71 en 73 worden voorgesteld als uitbreiding voor het huidige bosreservaat dat integraal opgericht 
werd binnen het domeinbos. Ook hier kunnen de spontane processen een belangrijke bron van wetenschappelijk 
onderzoek worden.

 J Duvelsnest
Het voormalige waterwinningsgedeelte van het Duvelsnest zal een grote mate van spontane ontwikkeling toebe-
deeld krijgen. Het monitoren van de veranderingen en spontane successie is een waardevol wetenschappelijk 
gegeven.

Het Duvelsnest is faunistisch nog maar zeer beperkt onderzocht, vooral wat ongewervelden betreft. Spinnen, 
loopkevers, dagvlinders en libellen werden in het kader van dit beheerplan al bekeken. Een geplande bemonstering 
van verschillende andere groepen ongewervelden (waterwantsen, watekevers, vliesvleugeligen, mollusken, …) is 
zeker aangewezen.

 J Vuile Moere
Ook de Vuile Moere is faunistisch nog maar zeer beperkt onderzocht. Een geplande bemonstering van verschil-
lende groepen ongewervelden is zeker aangewezen.
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3.6. Economische doelstellingen

 J Domeinbos Vloethemveld
De economische functie van het Vloethemveld wordt momenteel uitsluitend vervuld via houtproductie van het 
domeinbos. Het hoge aandeel naaldbos van middeloude leeftijd garandeert een duurzame aflevering van een 
zeker houtvolume de komende decennia. Door de ondiepe watertafel is het bos geen ideale standplaats voor 
naaldbos. Windval treedt erg vaak op waardoor bestanden moeilijk oud kunnen worden. Zomereik, en loofbos in 
het algemeen, heeft minder last van dit fenomeen zodat geleidelijke omvorming van het naaldbos zich opdringt.

Om voor eindkap in aanmerking genomen te worden, wordt gestreefd naar een doelomtrek. Deze bedraagt min-
stens 120 centimeter op borsthoogte voor Grove den (liefst 140-150) en berk en 150 - 200 centimeter voor andere 
naald- en loofbomen.

Gedurende de duur van dit beheerplan zal het kapkwantum de aanwas ongeveer benaderen. Dit is het gevolg van 
de creatie van een zestal hectare open ruimte en van het verwijderen van de exoten. De gemiddelde houtvoorraad 
per hectare bedraagt nu 240 m³ wat als relatief hoog kan beschouwd worden. Hogere voorraden zijn niet echt 
gewenst indien men meer kansen tot ontwikkeling van een kruid- en struiklaag wil voorzien.

Op langere termijn (volgende beheerplannen) zal de verdere omvorming naar loofbos en de verhoging van het 
aandeel niet-productieve terreinen (zones met nulbeheer, open zones) het houtaanbod waarschijnlijk doen dalen. 
Anderzijds zal het bos van de Kroonhoek wel in productie genomen worden.

De jacht is niet verpacht in het Vloethemveld.

De zaadboomgaard zal binnen enkele jaren oogstlocaties van vruchten en zaad van verschillende struik- en 
boomsoorten opleveren. Een deel van het zaad kan verkocht worden. 

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Houtproductie is geen doelstelling in het voormalige munitiedepot. Enkel het kappen van exoten kan nog tijdelijk 
voor een beperkte opbrengst zorgen. 

 J Duvelsnest
Voor het deelgebied Duvelsnest Waterwinning wordt geopteerd voor een ongestoorde bosontwikkeling waarbij 
geen hout meer geoogst wordt. Hier is er dus geen economische functie van houtproductie meer, behalve in de 
initiële fase waarbij nog een aantal exoten zullen verwijderd worden. Het bos van deelgebied Duvelsnest Weide 
is gedurende de planperiode te jong om exploiteerbaar te zijn. In deelgebied Duvelsnest Bos zullen de reguliere 
dunningen om de 8 jaar voor enige houtopbrengst zorgen. 

 J Vuile Moere
In de Vuile Moere wordt geopteerd voor het oogsten van de naaldhout- en exotenbestanden wanneer die kaprijp 
zijn en daarna over te gaan tot een omvorming naar gemengd loofhout. De eindkap van de naaldhoutbestanden is 
echter voorzien buiten de planperiode. Alleen de dunning en eindkap van één perceel Amerikaanse eik (bestand 
15) valt binnen de planperiode. 
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3.7. Doelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie

 J Domeinbos Vloethemveld
Het bos heeft jarenlang gefungeerd als een natuurlijke buffer rond het munitiedepot. Hoewel de opslagfunctie 
van het domein verleden tijd is, vormt het bos nog steeds een scherm tussen het voormalige munitiedepot en de 
omgeving.

Het laaggelegen Vloethemveld fungeert in vochtige perioden als een wateropslaggebied. 

In het domeinbos ligt een geselecteerde locatie voor de installatie van het meetpunt van het primair grondwater-
stelsel in Vlaanderen (Afd. Water). 

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Het water van het voormalig munitiedepot is doorgaans van zeer goede kwaliteit en voedt de beken die het gebied 
verlaten in het noorden. Het is een absolute prioriteit die kwaliteit te handhaven. 

 J Duvelsnest
De plas in de venige laagte van het Duvelsnest heeft een goede waterkwaliteit die de Veldbeek voedt. Het is een 
absolute prioriteit die kwaliteit te handhaven.

 J Vuile Moere
Geen specifieke milieudoelstellingen.

3.8. Doelstellingen op perceelniveau

In deze gedeelte wordt kort weergegeven wat de actuele toestand van elk perceel is en welke de voornaamste 
(natuurbehouds-, economisch, sociale, beheers-) doelstellingen zijn, alsook het statuut.

 J Domeinbos Vloethemveld

1 Opgedeeld in 1a en 1b. 1a was een naaldhoutperceel tot 2004 en werd na kaalkap ingeplant met Zomereik. In 
1b regenereerde na de kaalkap Struikheide en dit perceel wordt als heide verder beheerd. Doelstelling: 1a loofbos 
Zomereik met eerste dunning vanaf 2028, 1b heidebeheer. Domeinbos.

2 Opgedeeld in 3 bestanden, waarvan het eerste en het derde met Moeraseik (mE) beplant (1986 en 1990) en 
het tweede met nog een gering aantal Zoete kersen (bK) en vooral berk (Be).Bestand van 1990. Doelstelling: 
klassiek bosbouwkundig beheer met dunningen om de vier jaar en geen eindkap voorzien binnen de planperiode. 
Domeinbos.

3 Opgedeeld in 2 bestanden, waarvan het ene met Grove den (Ps) van 1922 en het andere met Beuk (B) van 
1950. Doelstelling: klassiek bosbouwkundig beheer met dunningen om de 8 jaar en geen eindkap voorzien in de 
planperiode. Domeinbos.

4 Zomereikenbestand (zE) geplant in 1907. De Amerikaanse eik werd verwijderd in 2005. Doelstelling: klassiek 
bosbouwkundig beheer met dunningen om de 8 jaar. Geen eindkap voorzien in planperiode.

5 Klein perceeltje kreupelhout bij de beek, met Kleine maagdenpalm in onmiddellijke nabijheid. Er staan nog 
enkele slecht groeiende of afgestorven populieren, geplant in 1968. Komt niet voor exploitatie in aanmerking. 
Doelstelling: Domeinbos met nulbeheer.
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6 Opgesplitst in 2 bestanden, een Beukenbestand (B) van 1935 en een restant Sitkaspar van 1955 langs de dreef 
(Eps). Doelstelling: klassiek bosbouwkundig beheer met dunning om de 8 jaar. Geen eindkap voorzien in de plan-
periode, maar de Sitkaspar wordt wél systematisch weggenomen bij de dunningen. Domeinbos.
7 Populierenbestand (Po) van 1988. De populieren worden gehamerd in 2012. Doelstelling. Kaalkap van een ge-
deelte van het bestand in het noorden, voor de aanleg van een poel met open plaats op plaats van natte depressie, 
in 2 fasen (2012, 2020). Domeinbos.

8 Perceel opgesplitst in 2 bestanden, beide met Beuk, geplant in 1935. In 2005 werd Amerikaanse eik verwijderd. 
Doelstelling: klassiek bosbouwkundig beheer met dunningen om de 8 jaar. Geen eindkap voorzien in de planpe-
riode. Domeinbos. 

12 Perceel opgesplitst in 12a en 12b, met resp. Zomereik (zE) van 1906 en Beuk (B) van 1905. Doelstelling: klas-
siek bosbouwkundig beheer met dunningen om de 8 jaar. Domeinbos.

13 Perceel opgesplitst in a, b en c met resp. lork, Amerikaanse eik en Zomereik (zE) van 1940, Corsicaanse den 
(Pc) van 1956 die in 2004 gekapt werd (kaalkap) en berk van 1985. Het berkenbestand is ontstaan na kapping van 
Sitkaspar (Eps). Doelstelling: enkel het Zomereikenbestand wordt om de 8 jaar gedund; b en c mogen spontaan 
verbossen. Domeinbos.

14 Perceel opgesplitst in 5 bestanden: a1 is Zomereik (zE) uit 1986-1989, a2 is Moeraseik uit 1990, b is Grove den 
(Ps) uit 1923, c1 is Zomereik (zE) uit 1986 met Grove den (Ps) van 1923 en c2 is Moeraseik (mE) van 1991 met 
Grove den (Ps) van 1923. Doelstelling: toekomstbomen aanduiden gevolgd door dunningen, aanvankelijk om de 
vier jaar, later om de 8 jaar. Geen eindkap voorzien in planperiode. Domeinbos.

15 Perceel opgesplitst in 5 bestanden, waarvan a1 met Grove den (Ps) van 1923, a2 met Hazelaar (Ha) van 1986 
en Grove den (Ps) van 1923, b1 met berk (Be), b2 met Beuk van 1991 en b3 met Grove den van 1923. Doelstelling: 
geen beheer gedurende planperiode. Domeinbos. 

18 Perceel opgesplitst in 3 bestanden, waarvan a1 een mislukte Zwarte notelaar-aanplant van 1983, met spontaan 
loofhout ertussen (LH) met nog wat Grove den (Ps) van 1922, a2 berk (Be) van 1985 met nog wat Grove den (Ps) 
van 1922 en spontaan loofhout van 1991 met nog wat Grove den (Ps) van 1922. De aangrenzende dreven hebben 
een heischraal karakter. Doelstelling: klassiek bosbouwkundig beheer met aanvankelijk dunningen om de 4 jaar 
en daarna om de 8 jaar. Drevenbeheer richten op heischrale vegetatie. Domeinbos.

19 Perceel opgesplitst in 3 bestanden, alle drie met Grove den (Ps) van 1924. Doelstelling: klassiek bosbouwkun-
dig beheer met dunningen om de 8 jaar. Geen eindkap voorzien binnen planperiode. Domeinbos.

20 Perceel onderverdeeld in 6 bestanden, waarvan a1 met esdoorn (Ed) van 1984 en Grove den (Ps) van 1924, 
a2 idem, a3 Zomereik (zE) van 1988 met Grove den (Ps) van 1924, a4 berk (Be) en Grove den (Ps) van 1922, a5 
berk van 1981 met Grove den van 1922 en a6 Grove den (Ps) van 1922. Doelstelling: geen beheer gedurende 
planperiode. Domeinbos.

21 Perceel onderverdeeld in 6 bestanden, waarvan a1 met berk (Be) Grove den (Ps) van 1922, a2 Zomereik (zE) 
van 1994 met Grove den (Ps) van 1922, a3 Zomereik (zE) van 1988 met Grove den van 1922, b Grove den (Ps) 
van 1922, c Corsicaanse den (Pc) van 1955 en d Grove den (Ps) van 1922. Doelstelling: klassiek bosbouwkundig 
beheer met dunningen om de 8 jaar. Kaalkap van de Corsicaanse den in c voorzien op het einde van de planpe-
riode. Domeinbos. 

22 Perceel onderverdeeld in 4 bestanden, waarvan a1 met Grove den (Ps) van 1923, a2 met berk van 1994-1997 
en Grove den van 1923, b berk (Be) en Grove den van 1923, en c berk (Be) van 1988-1997 met Grove den (Ps) van 
1923. De aangrenzende dreven hebben een heischraal karakter. Doelstelling: klassiek bosbouwkundig beheer 
met aanvankelijk dunningen om de 4 jaar, later om de 8 jaar. Drevenonderhoud focussen op heischraal karakter. 
Domeinbos.

25 Perceel onderverdeeld in 5 bestanden, waarvan a Zomereik (zE) van 1979 (voorheen Douglas en Abies gran-
dis, Do/Ag), b1 met spontaan loofhout (LH) van 1947, b2 eik (E) van 1986, b3 Amerikaanse eik van 1947 en b4 
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populier (Po) van 1947. De Amerikaanse eik werd grotendeels verwijderd in 2005. Doelstelling: klassiek bosbouw-
kundig beheer met dunning aanvankelijk om de 4 jaar, later op de 8 jaar. Kaalkap van de populier bij aanvang 
planperiode (korte termijn). Vervangen door een mantelzone van Ratelpopulier en Zwarte els. Domeinbos.

27 Kasseibaan, eigendom van ANB, onderhouden door de gemeente. Private weg met openbaar karakter.

28 Perceel opgesplitst in 2 bestanden, waarvan a1 met Grove den (Ps) van 1921 en a2 met Beuk van 1930. 
Gedund in 2008. Doelstelling: geen ingrepen gedurende de planperiode. Domeinbos. 

29 Perceel opgesplitst in 2 bestanden, waarvan a Europese lork (eL) van 1949 en b Grove den (Ps) van 1949. 
Doelstelling: geen ingrepen gedurende planperiode. Domeinbos.

30 Perceel opgesplitst in 4 bestanden, waarvan a Corsicaanse den (Pc) van 1948, b Japanse lork (jL) van 1949, 
c Douglas (Do) van 1950 en d Abies grandis van 1991. Alle vier de bestanden werden laatst gedund in 2008. 
Doelstelling: één dunning voor Abies grandis in 2016. Overigens reguliere dunning. Domeinbos.

31 Perceel opgesplitst in 3 bestanden waarvan a1 Europese lork (eL) van 1978, a2 Douglas van 1948 en a3 
Corsicaanse den (Pc) van 1948. A1 en a2 werden laatst gedund in 2008, a3 kreeg in hetzelfde jaar een kaalkap. 
Doelstelling: spontane verbossing op a3; reguliere dunning in a1 en a2. Mantelvegetatie voorzien in de zuidelijke 
rand. Domeinbos.

32 Perceel opgedeeld in 2 bestanden, waarvan a1 Oostenrijkse den (Pa) van 1946 en a2 Tamme kastanje van 
2000. Een derde van a1 kreeg een kaalkap in 2008. Er werd een mantel aangelegd van struiken, Wintereik, 
Zomereik en Grove den. Doelstelling: a1 verder kappen resp. 1/3 in 2016 en 1/3 in 2024. A2 dunnen om de 4 jaar 
vanaf 2024. Mantelvegetatie voorzien in de zuidelijke rand. Domeinbos.

33 Corsicaanse den van 1946. De windval werd ingeboet met Zomereik en Grove den. Doelstelling: klassiek 
bosbouwkundig beheer met dunningen om de 8 jaar en verder inboeten met Zomereik en Grove den. Domeinbos.

34 Perceel opgedeeld in 2 bestanden, waarvan a Corsicaanse den (Pc) van 1947 en b Grove den (Ps) van 1947. 
Doelstelling: klassiek bosbouwkundig beheer met dunningen om de 8 jaar. Geen eindkap voorzien in planperiode. 
Domeinbos.

35 Perceel opgedeeld in 3 bestanden, waarvan a1 Corsicaanse den (Pc) van 1946, a2 Europese lork (eL) van 
1950 en b Zomereik (zE) van 1999 (ter vervanging van Sitkaspar van 1950. Doelstelling: klassiek bosbouwkundig 
beheer met dunningen om de 8 jaar. Windval in a1 inboeten met Zomereik of Grove den. Eerste dunning in de 
Zomereik in 2032. Domeinbos. 

36 Corsicaanse den (Pc) van 1946. In de zuidelijke rand werd een mantelzone aangelegd. Doelstelling: klassiek 
bosbouwkundig beheer met dunningen om de 8 jaar. Geen eindkap voorzien in planperiode. Domeinbos.

37 Europese lork (eL) van 1977. Doelstelling: klassiek bosbouwkundig beheer met dunningen om de 8 jaar. 
Domeinbos. 

38 Oostenrijkse den (Pa) van 1980. In 2008 werd de helft kaalgekapt en herplant met Zomereik. Doelstelling: 
tweede helft kaalkap in 2016 en inplanten met Zomereik. Domeinbos. Geen verder beheer in planperiode. 

39 Perceel opgedeeld in 2 bestanden, waarvan a Douglas van 1942, ingeboet met Zomereik en b berk van 1970. 
Doelstelling: geen beheer gedurende planperiode, tenzij verder inboeten met Zomereik of Grove den in 39a. 
Domeinbos.

40 Grove den van 1924. In 2008 werd de aangrenzende populierendreef gekapt. Doelstelling: klassiek bosbouw-
kundig beheer met dunningen om de 8 jaar. Domeinbos.



36 b e h e e r p l a n  v o o r  h e t  c o m p l e x  V l o e t h e m v e l d ,  D u v e l s n e s t  e n  Vu i l e  M o e r e  |  w v i

41 Perceel opgedeeld in 2 bestanden waarvan a1 Zomereik (zE) van 1908 en a2 Beuk (B) van 1930. De aangren-
zende populierendreef werd gekapt in 2008. Doelstelling: klassiek bosbouwkundig beheer met dunningen om de 
8 jaar. Domeinbos. 

42 Oostenrijkse den van 1956, kaalgekapt in 2004. De aangrenzende populierendreef werd gekapt in 2008. 
Doelstelling: spontane regeneratie heide (al op gang gekomen sinds 2004). Open plek in domeinbos. 

43 Opgedeeld in a, b en y. 43a en b zijn Kom op tegen kanker-bos (Zomereik), pas geplant. 43y is een open plaats 
met poel. Doelstelling: a en b geen beheer in de planperiode; 43y jaarlijks maaien en poel ruimen om de 15 jaar. 
Domeinbos.

44 Opgedeeld in a en b. 43a is pas geplant Kom op tegen kanker-bos, gemengd loofhout. 43b is pas geplant 
speelbos. Doelstelling: 43a geen beheer gedurende planperiode. 43b openstelling na ongeveer vijf jaar (circa 
2016). Domeinbos.

45 Opgedeeld in een a, b en y. a en b: spontane verbossing op het plagsel van het voormalig munitiedepot. Er is 
een klein beetje eik en Grove den geplant. 45y is een pas geplante boomgaard. Doelstelling: a en b geen beheer 
gedurende planperiode; u snoeiwerk te bekijken; zal wellicht door eigen arbeiders gebeuren. Domeinbos.

46 Begrazingsblok met schapen; jaarrondbegrazing. Doelstelling: soortenrijk grasland. Wordt beheerd door privé 
persoon, die voor de schapen zorgt en ook Pitrus en Jacobskruiskruid maait.

47 Forbio-bos (biodiversiteits-onderzoeksproject Universiteit Gent, professor Kris Verheyen). Het perceel is pas 
bebost en ingeboet. Doelstelling: onderzoek naar biodiversiteit; het beheer gebeurt door Universiteit Gent, het 
drevenonderhoud gebeurt door het ANB (één keer maaien per jaar). De twee poelen worden om de 15 jaar 
geschoond.

48 Opgedeeld in een 48a, w en y. 48a is een zaadboomgaard met Wilde lijsterbes, Hondsroos, Eénstijlige mei-
doorn, Gelderse roos, Hazelaar, Sleedoorn, Vuilboom, Fladderiep en Ratelpopulier. De zaadboomgaard is geplant 
in 2008 (Gelderse roos, Eénstijlige meidoorn), 2009 (Hazelaar, Hondsroos, Vuilboom, Wilde lijsterbes) en 2010 
(Ratelpopulier, Sleedoorn) en er is nog niet geoogst. Het gedeelte van 48a dat zich onder de hoogspanning be-
vindt mag niet beplant worden en wordt daarom voorzien als wildakkertje. 48w is een poel. 48y is een begrazings-
blok met schapen, aansluitend bij 46. Doelstelling: zaadboomgaard zal binnen enkele jaren voor het eerst kunnen 
geoogst worden; de amfibieënpoel wordt om de 15 jaar geschoond; het begrazingsblok heeft soortenrijk grasland 
als doelstelling. Het beheer gaat mee met 46. 

49 Nat weiland met poel, 8 ha groot; diepe sloot aanwezig; centrale verhevenheid. Doelstelling: behouden als 
grasland; streven naar soortenrijk grasland. Haag rondom planten. Rij knotwilgen planten in het midden naast de 
centrale verhevenheid. Wellicht lag in dit perceel een laatmiddeleeuwse veldvijver. Die kan niet heel precies gelo-
kaliseerd worden, maar in een laaggelegen hoek kan een dergelijke vijver hersteld worden.

Bosreservaat Vloethemveld
Algemene doelstellingen voor het bosreservaat: de adviescommissie bosreservaten kreeg in 2002 het voor-
stel overhandigd door Danny Maddelein voor een bosreservaat Vloethemveld. In de laatste exploitatiedoorgang 
(2004-2005) werd het overgrote deel van de Amerikaanse eiken geëxploiteerd. In 2005 formuleerde het INBO een 
advies over de mogelijkheden voor een bosreservaat. In het daarop volgend terreinbezoek en de daarop volgende 
overlegfasen werd voor het bosreservaat een minimum interventie-beheer voorgesteld, waarbij spontane proces-
sen  de meeste aandacht krijgen en enkel vellingen gebeuren in functie van de veiligheid langs de externe randen 
en langs opengestelde wegen en paden. De veiligheidskappingen houden in dat in een strook van 30 m grenzend 
aan publiek toegankelijke wegen en paden preventief de bomen geveld worden die een direct gevaar inhouden 
voor de recreant.Deze bomen worden bij voorkeur in de natuurlijke valrichting geveld. De boom blijft integraal in 
het bosreservaat liggen. De gedeelten die bij de velling over het pad komen te liggen worden weggezaagd en 
verlegd, zodat een vrije doorgang weer mogelijk is. 
Verder kan er geopteerd worden om plaatselijk de esdoorn terug te zetten mocht deze de monumentale bomen 
gaan hinderen of onderdrukken. Mocht op kapvlaktes massaal verjonging van Amerikaanse eik optreden dan 
kan deze ook in het kader van dit beheer worden teruggedrongen. In alle percelen waar nog Amerikaanse eik 
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voorkomt wordt ringen van bomen voorzien die in concurrentie zijn met de inheemse soorten. In de vijf daaropvol-
gende jaren, opvolging van zaailingen en verwijdering; verhinderen van stoofopslag Amerikaanse eik. Instrijken 
met glyfosaat. Voor de homogene naaldhoutbestanden kan ervoor geopteerd worden om deze verder te dunnen 
en geleidelijk om te vormen tot gemengde bestanden waarin ook plaats blijft voor enkele naaldhoutbomen die 
eveneens tot monumentale afmetingen kunnen uitgroeien. Dit is dus een pleidooi voor een gericht bosreservaat 
en niet voor een integraal bosreservaat. De exoten worden dus niet tot het laatste exemplaar verwijderd. Enkele 
dikke Amerikaanse eiken en Tamme kastanjes worden zelfs positief geëvalueerd. Hetzelfde geldt voor enkele 
dikke esdoorns. Ook het jonge Wintereikenbestandje wordt behouden. Het actuele bosreservaat voldoet niet aan 
de minimumvereisten van oppervlakte of van ‘oud bos’. Ook de doorsnijding door talrijke dreven beantwoordt niet 
aan de normale vereisten van een bosreservaat. Het bosreservaat zal dan ook niet worden opgenomen in het 
gedetailleerde monitoringwerk van het IBW. Toch zag de adviescommissie hier mogelijkheden tot gericht weten-
schappelijk onderzoek. In het bosreservaat wordt de jacht niet verpacht, maar de adviescommissie  voorziet wel 
de mogelijkheid om everzwijnen te bestrijden. Ook voor de volgende bosreservaatbestanden verwijzen we naar 
de hier geformuleerde globale doelstellingen.  

9 Hoofdzakelijk loofbos met dominantie van Zomereik en verder Beuk, Tamme kastanje en lork in de hoofdetage 
en berk, Hazelaar, wilg, Hulst en Zwarte els in de nevenetage. Verjonging van Wilde lijsterbes en Gelderse roos. 
Geen Amerikaanse vogelkers. Hooghout, geplant 1905, 1909. Rompgemeenschap bramenrijk Eiken-Beukenbos. 
Heel klein stukje Rompgemeenschap Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos. Bosreservaat sinds 2007. Er 
loopt een beek door het perceel in het westen en die vormt dan de noordgrens van het perceel. Langs de zui-
drand loopt een berm van 5 m breed en 2 m hoog. Dit is het laatste relict van de laatmiddeleeuwse berm die in 
het Vloethemveld werd aangelegd. De naam ‘Barmdreef’ herinnert hier nog aan. Doelstelling: grotendeels niets 
doen + afzetten van de esdoorns die in de kruinen van de oude eiken dreigen te groeien.; 2012-2013, elke 8 jaar 
facultatief te herhalen.

10 Gemengd inheems/exoot bos. Dominantie van Zomereik. Beuk, Tamme kastanje, Hazelaar, berk en Wilde 
lijsterbes in de nevenetage. Stamsgewijs lork en Amerikaanse eik. Relatief veel Amerikaanse vogelkers aanwe-
zig. Hooghout. Geplant 1910. Intermediair tussen het ‘lege Beukenbos’ en rompgemeenschap bramenrijk Eiken-
Beukenbos. Bosreservaat sinds 2007. Beek begrenst perceel langs de westzijde. Doelstelling: minimum interven-
tie-beheer, cf. 9.

11 Gemengd inheems/exoot bos. Hooghout, met dominantie van Zomereik, geplant in 1890 en 1940. Ook nog 
Beuk en Amerikaanse eik in de hoofdetage. Stamsgewijze lork en Douglas. In de nevenetage Tamme kastanje, 
Hazelaar, Wilde lijsterbes, Hulst, berk, Gewone esdoorn en Rhododendron. Beperkt Amerikaanse vogelkers. 
Intermediair tussen het ‘lege Beukenbos’ en rompgemeenschap bramenrijk Eiken-Beukenbos. Heel klein stukje 
Rompgemeenschap Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos. Bestand met de dikste Zomereiken en Beuken, 
maar ook nog redelijk wat Amerikaanse eik. Droogste bestand van het bosreservaat. Bosreservaat sinds 2007. 
Beek in het oosten van het perceel. Doelstelling: de dikke eiken krijgen de hoofdaandacht in dit perceel. Ze worden 
lokaal vrijgesteld. Overigens minimum interventie-beheer, cf. 9. 

16 Gemengd inheems/exoot bos. Hooghout, dominantie van Zomereik, geplant in 1908. Beetje Corsikaanse 
den geplant in 1946. Zomereik en Beuk in hoofdetage, stamsgewijs Douglas en groepsgewijs Corsikaanse 
den. Nevenetage van Hazelaar, berk, Tamme kastanje, Beuk, esdoorn, Hulst en stamsgewijs Haagbeuk. Geen 
Amerikaanse vogelkers. Intermediair tussen het ‘lege Beukenbos’ en rompgemeenschap bramenrijk Eiken-
Beukenbos. Dikke zoete kers. Bosreservaat sinds 2007. De dreef ten westen van dit bestand heeft een waardevol-
le heischraal graslandbegroeiing. Beek in het oosten van het bestand. Doelstelling: minimum interventie-beheer, 
cf. 9.

17 Gemengd inheems/exoot bos in 17a. Hooghout van Beuk, Zomereik, Amerikaanse eik, Moeraseik en Tamme 
kastanje. Zelfde soorten in nevenetage. Halve hectare Wintereik in het NW, geplant in 1991. Geen Amerikaanse 
vogelkers. Intermediair tussen het ‘lege Beukenbos’ en rompgemeenschap bramenrijk Eiken-Beukenbos. Nogal 
wat dikke beuken. Gemengd loofbos in 17 b. Hooghout met dominantie van Zomereik, geplant in 1905. Ook Beuk 
en Amerikaanse eik in de hoofdetage. Weinig ontwikkelde nevenetage met dezelfde soorten en esdoorn, Hulst, 
Wilde lijsterbes en Tamme kastanje. Geen Amerikaanse vogelkers. Bosreservaat sinds 2007. Beek in het oosten. 
Faunistisch interessant bestand voor Houtsnip, Buizerd. Doelstelling: minimum interventie-beheer, cf. 9.
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23 Gemengd loofbos in 23a. Hooghout, met Zomereik (geplant 1905), Beuk en Amerikaanse eik in de hoofdetage, 
stamsgewijs gemengd met Douglas. Nevenetage van berk, Tamme kastanje, Beuk, Zomereik, Gewone vlier, Wilde 
lijsterbes, Hulst en esdoorn. Geen Amerikaanse vogelkers. Exoot homogeen naaldhout (beetje Corsicaanse den 
geplant in 1956 en dominant Douglas geplant in 1944) in 23b. Nevenetage van spontane berk. Onderetage van 
Wilde lijsterbes, Douglas, Hazelaar en Hulst. Weinig Amerikaanse vogelkers. Rompgemeenschap bramenrijk 
Eiken-Beukenbos. Amerikaanse eik werd grotendeels verwijderd in 2005. Bosreservaat sinds 2007. Doelstelling: 
minimum interventie-beheer, cf. 9 in 23a. In 23b wordt het homogene naaldhout nog een paar keer stevig gedund 
vooraleer het bos spontaan te laten ontwikkelen.

24 Homogeen loofbos. Hooghout van Zomereik en Beuk, allebei geplant in 1905. Ook Amerikaanse eik en bij-
menging van berk, Tamme kastanje en esdoorn. In de nevenetage berk, Zomereik, Tamme kastanje, Haagbeuk, 
esdoorn, Zwarte els, Hazelaar. Enkele Chamaecyparis. Weinig Amerikaanse vogelkers. Intermediair tussen het 
‘lege Beukenbos’ en rompgemeenschap bramenrijk Eiken-Beukenbos. Amerikaanse eik werd grotendeels ver-
wijderd in 2005. Bosreservaat sinds 2007. Amerikaanse eik werd grotendeels verwijderd in 2005. Doelstelling: 
minimum interventie-beheer, cf. 9.

71 en 73 zie voormalig munitiedepot. Voorgesteld als uitbreiding van het huidige bosreservaat, dat actueel slechts 
27 ha 16a 90 ca groot is. Doelstelling: minimum interventie-beheer cf. 9. De dreven worden wél opengehouden 
en gemaaid omwille van volgende redenen: 1) Het historisch karakter van de dreven; deze geven de ligging van 
de vroegere spoorlijnen aan. 2) De dreven zijn afgeboord met relatief oude populieren die in de zomer talrijke 
vleermuizen huisvesten; die vleermuizen jagen heel graag in dergelijke lijnvormige elementen. 3) Er staat veel 
Look-zonder-look in de dreven; dit is een waardplant voor het Oranjetipje, niet echt een zeldzame soort, maar wel 
onze aandacht waard. 4) Er loopt een beek door dit perceel die instaat voor de afwatering van ca 25-30% van het 
ex-munitiedepot. De dreven zijn ideaal om die beek te bereiken en waar nodig te onderhouden.

71 Natste bosgedeelte van het voormalige munitiedepot. Bij de beek nogal wat olm, es, els, overigens ook zware 
Zoete kers en drogere gedeelten met karakter van overige bosgedeelten. Voormalige treinsporen geflankeerd 
door zware Regenerata-populieren. Doelstelling: mee opnemen in bosreservaat. Niets doen-beheer, behalve 
openhouden van de dreven en wasplatengraslandje door jaarlijkse maaibeurt.

73 Idem als 71.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
51 Grotendeels door Zomereik en berk gedomineerd loofbos. Alleen het meest noordelijke blokje is homogeen 
Amerikaanse eik. Doelstelling: niets doen in eiken-berkenbos. Amerikaanse eiken-gedeelte niet dunnen, maar 
eindkap bij kaprijpheid (buiten planperiode). Indien er spontane heideregeneratie vastgesteld wordt zal op hei-
debeheer overgeschakeld worden; zoniet herbeplanten met Zomereik. Dreven/brandgangen openhouden door 
maaibeheer (één keer maaien per jaar, ten vroegste vanaf augustus). De brandgang naast de separaatgracht mag 
een normaal maaibeheer krijgen zoals de overige dreven en brandgangen (1 keer maaien per jaar vanaf augus-
tus), maar de bermen ervan herbergen een mooie zoomvegetatie van Echte guldenroede, Schermhavikskruid e.a. 
Deze pas maaien vanaf oktober. De houtopslag op de buitenzijde van de separaatgracht als hakhout beheren (dit 
beheer ook op alle andere percelen die grenzen aan de separaatgracht). Vlaams natuurreservaat.
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Het meeste bos binnen het voormalige munitiedepot is nog erg jong. De oudste bestanden zijn pas ontstaan na de Tweede We-
reldoorlog. Op veel plaatsen is berk nog dominant. Foto Arnout Zwaenepoel, maart 2010.

52 Grotendeels door Zomereik en berk gedomineerd loofbos. Doelstelling: spontane bosontwikkeling, niets doen-
beheer. Dreven/brandgangen openhouden door maaibeheer (één keer maaien per jaar, ten vroegste vanaf augus-
tus). Vlaams natuurreservaat.

53 Idem.

54 Idem.

55 Idem.

56 Idem.

57 Dit perceel was in 1984 zowat het enige droge heideperceel van het munitiedepot. De brempopulatie was er 
belangrijk door het voorkomen van Grote bremraap. Het meest oostelijke gedeelte is lager gelegen (tegenaan de 
beek) en is vochtiger. Na 1986 verstruweelde het perceel en door de werken van 2008 is het terug open. De brem 
kwam snel terug alsook een grote populatie Grote bremraap. Die werd echter per ongeluk integraal afgemaaid 
in 2011. Op het vochtige gedeelte verscheen in 2009 een grote populatie Moeraswolfsklauw, alsook Grondster. 
Doelstelling: droge heide-herstel met plaatselijk bremstruweel met Grote bremraap en open zand met pionierve-
getaties van droge zandgronden. In het vochtige gedeelte proberen de Moeraswolfsklauw-populatie in stand te 
houden. Droog gedeelte niet jaarlijks maaien en bremstruweel niet maaien. Vochtig gedeelte wél jaarlijks maaien 
en periodiek plaggen. Vlaams natuurreservaat.
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Grondster (Illecebrum verticillatum) in perceel 57, september 2009. Foto Arnout Zwaenepoel.

58 cf 52.

59 cf 52.

61 Beek met zuiver en stromend water. Populatie Bermpje aanwezig. Doelstelling: zo goed mogelijk natuurdoel-
type laaglandbeek benaderen. Oevers van de beek openhouden door jaarlijkse maaibeurt. Verder geen eigenlijk 
beekonderhoud, behalve wanneer absoluut vereist door eisen van de aanpalende gebruikers van het landbouw-
gebied. Vlaams natuurreservaat. 

62 cf 52.

63 Perceel dat voor het grootste gedeelte bestaat uit een mesotrofe plas, aan de noordzijde begrensd door spon-
taan loofbos, aan de zuidzijde door heide. De plas is rijk aan libellen (o.a. Bruine winterjuffer, Smaragdlibel, …). 
Doelstelling: venachtige plas vrijwaren van houtopslag en bladval aan de zuidzijde. Exotenbeheer in bos aan de 
noordzijde, maar overigens niet ingrijpen. Heidebeheer aan de zuidzijde (meeste houtopslag periodiek verwij-
deren, niet jaarlijks maaien). Heischraal graslandbeheer (jaarlijks maaien, ten vroegste vanaf augustus) op de 
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bermen van de dreven. Op de noordelijke rand van dit perceel zal een kijktoren/platform voor het publiek worden 
opgericht. Vlaams natuurreservaat.

64 Perceel dat ontstruweeld en geplagd werd vanaf 2008. Herstel heide, heischraal grasland, pioniervegetaties 
van het Dwergbiezenverbond, … Dit is ook het perceel met de oudste Draadgentiaanpopulatie. Sinds enkele jaren 
opnieuw broedgevallen Boompieper, Boomleeuwerik. Doelstelling: behoud mozaïek heide, heischraal grasland, 
pioniervegetaties Dwergbiezenverbond, …. Bermen van de dreven jaarlijks maaien (ten vroegste vanaf augustus). 
Het eigenlijke perceel niet jaarlijks maaien. Kaart kensoorten Dwergbiezenverbond (Draadgentiaan, Grondster, 
Dwergvlas, …) en pioniersoorten heide (Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw, …) gebruiken als leidraad voor 
periodiek opnieuw plaggen belangrijke pioniersituaties. Vlaams natuurreservaat. 

65 cf 64.

66 Heideherstel sinds 2008. Ook enkele belangrijke mesotrofe plassen met Pilvaren, Vlottende bies, 
Duizendknoopfonteinkruid, Teer vederkruid, … Relict Gagelstruweel. Grote populatie Kleine en Ronde zonne-
dauw, Moeraswolfsklauw, Heidekartelblad, … Doelstelling: cf 63 en 64.

Venachtige plas in perceel 65 met vrij grote populatie Vlottende bies (Scirpus fluitans), zie bleekgroene vlek. Foto Arnout 
Zwaenepoel, juni 2010.

67 cf 64.

68 Heideherstel sinds 2008. Ook enkele belangrijke mesotrofe plassen met Pilvaren, Teer vederkruid, 
Doorschijnend glanswier, Duizendknoopfonteinkruid. Populatie Kleine groene kikker, Vinpootsalamander, … Zeer 
rijk aan libellen (o.a. Kleine en Grote roodoogjuffer, Smaragdlibel, Kanaaljuffer, Gaffeljuffer, Plasrombout, Tengere 
grasjuffer, …). Doelstelling: zie 63 en 64.

69 cf 52

72 Tamelijk nat, grotendeels spontaan loofbos. Doelstelling: spontane evolutie. Niets doen-beheer. Vlaams 
natuurreservaat. 

81 Perceel dat in 2011 ontdaan is van munitiegebouwtjes en struweel. Doelstelling: herstel heischraal grasland. 
Zowel in perceel 81 als 82 tot 85 moet de beek onderhouden worden, om de waterhuishouding te kunnen regelen, 
vooral indien er problemen ontstaan buiten het natuurreservaat. Vlaams natuurreservaat.
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82 Beboste dubbele talud met sloot tussen beide in. Doelstelling: spontane evolutie, niets doen-beheer. Vlaams 
natuurreservaat. 

83 Grote nieuwe vijver in aanleg sinds 2011. De werken vorderen naargelang de noodzaak aan zuiver zand 
voor vervanging van afgegraven betonbaantjes, verhardingen etc. De vijver zal wellicht zijn definitieve vorm en 
afmetingen bereiken in 2012 of 2013. Er is een gradiënt van ondiep in het westen naar diep in het oosten. Er 
worden enkele eilandjes aangelegd en de zuidzijde is een steile oever die Oeverzwaluw of IJsvogel moet lokken. 
Doelstelling: grote vijver met vooral faunistische doelstellingen. Eenmaal aangelegd niets doen-beheer. Vlaams 
natuurreservaat.

84 Idem als 82.

85 Voormalige munitiedepots werden afgebroken sinds 2008. Doelstelling: spontane evolutie, verbossing. Vlaams 
natuurreservaat.

91 Spontaan loofbos, ontstaan na 1950. Doelstelling: spontane evolutie, niet doen-beheer. Vlaams natuurreservaat.

92 Het grootste gedeelte van dit perceel wordt ingenomen door een mesotrofe vijver, gegraven circa 1986. Het 
is een van de weinige plassen met ook een aanzienlijke rietkraag. Floristisch en faunistisch één van de mooiste 
plassen (veel Plasrombout, Smaragdlibel, …). De heide en het heischraal grasland rond de plas behoren tot de 
beste stukken die niet door de recente werken beïnvloed zijn. Hier komt één van de twee belangrijke populaties 
Groentje voor. Populatie Heidekartelblad, Schraallandpaardenbloem, Grote keverorchis, … Doelstelling: cf 63 tot 
68. Vlaams natuurreservaat. 

93 cf 91.

94 cf 91.

95 Loskaai en loods in gebruik door ANB. Het grasland ten noorden heeft het karakter van een iets voedselrij-
ker heischraal grasland. Doelstelling: kaai en loods onderhouden voor ANB-gebruik. Grasland jaarlijks één keer 
maaien (vanaf augustus). 

96 cf 91.

97 Heischraal grasland. Doelstelling: behoud heischraal grasland door jaarlijks één keer maaien (vanaf augustus). 
Vlaams natuurreservaat.

98 cfr 91.

99 cfr 91.

101 Spontaan loofbos. Wellicht één van de weinige delen die nog aanspraak kan maken op ‘oud bos’ (onafgebro-
ken bebost sinds minstens de kaart van De Ferraris) te oordelen aan de Ferrariskaart zelf (onnauwkeurig voor het 
studiegebied) en vooral de grote populatie Adelaarsvaren die hier in de ondergroei voorkomt. Doelstelling: spon-
tane evolutie, niets doen-beheer. Separaatgracht en brandgang naast separaatgracht cf hierboven al beschreven. 
Vlaams natuurreservaat.

102 Loofbos. Doelstelling cf 91. Vlaams natuurreservaat.

103 Na 1986 spontaan verbost gedeelte rond voormalige munitiegebouwtjes. In de noordelijke hoek van dit per-
ceel staat de grensboom tussen Zedelgem, Aartrijke en Snellegem, een knoteik van ruim 3 m omtrek, vermoede-
lijk geplant op het einde van de 18de eeuw, bij de afbakening van de gemeentegrenzen. Een resterend munitie-
gebouwtje is aan de binnenzijde versierd met houtskooltekeningen uit de Tweede Wereldoorlog. De tekeningen 
zijn inmiddels fel beschadigd. Doelstelling: het bos mag spontaan verder evolueren, niets doen-beheer. De grens-
boom (knoteik) wordt liefst een klein beetje meer vrijgesteld door kappen van de onmiddellijk omgevende bomen. 
Het gebouwtje met de houtskooltekeningen zal door specialisten ter zake onderzocht worden op de mogelijkheid 
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tot conservatie/restauratie van de houtskooltekeningen. Het gebouwtje wordt tevens bereikbaar voor het publiek 
via aangepaste toegankelijkheid. Vlaams natuurreservaat.

104 Begrazingsblok (geiten en schapen). Heischraal grasland onder oude populieren (Wielewaal!). Mesotrofe, 
maar tamelijk sterk beschaduwde plas, met Duizendknoopfonteinkruid, Waterviolier, …. Belangrijke paaiplaats 
voor Gewone pad. Doelstelling: behoud heischraal grasland onder populier. Behoud mesotrofe plas. Twee muni-
tiegebouwtjes zijn gespaard om cultuurhistorische redenen. Ze worden tegelijk ingeschakeld als geiten- en scha-
penstal en als opslagplaats voor hooi voor de geiten en schapen. Vlaams Natuurresevaat.

Het begrazingsblok in perceel 104 wordt zowel door geiten als schapen begraasd. Foto juli 2009, Arnout Zwaenepoel.

105 Spontaan bos, ontstaan na 1950. In 105a staan aan de oostzijde de wasbakken van het krijgsgevangen-
kamp uit de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn floristisch zeer gevarieerd naargelang de waterdiepte en herbergen 
ook een populatie Vinpoot-, Kleine en Alpenwatersalamander. 105b is een met beton verhard gedeelte dat als 
tijdelijke stockage voor maaisel gebruikt wordt. De dreef ten oosten van 105a is zeer rijk aan paddenstoelen, o.a. 
cantharellen, veel boleten en melkzwammen en relicten Rode dopheide. Doelstelling: spontane bosontwikkeling, 
niets doen-beheer, behalve rond de wasbakken, waar best gezorgd wordt dat de bakken niet al te veel bladval te 
verwerken krijgen. De dreef zeker jaarlijks maaien. 105b verder als mogelijkheid voor tijdelijke stockage maaisel 
gebruiken. Vlaams natuurreservaat. 

106 Kleinste van de twee grote vijvers. Mesotrofe tot eutrofe plas. Herbergt een slaapplaats Aalscholver die maxi-
maal 369 exemplaren telde tot nu toe (2005). Nog geen broedgevallen. Grote populatie Watervleermuis. Grote 
populatie Gele plomp. Doelstelling: behoud open water met bestaande natuurwaarden. Geen expliciet beheer 
van de randen, tenzij misschien lokaal een klein beetje vrijmaken van de oostelijke rand. Vlaams natuurreservaat.

107 Grootste van de twee grote vijvers. Mesotrofe tot eutrofe plas. Het peil van deze plas kan aanzienlijk gestuurd 
worden door een schotbalk. Speling van circa 1m is mogelijk. Zeer attractieve plas voor allerlei watervogels, zowel 
broedvogels als pleisteraars. Grote populatie Gele plomp. Populatie Schaafstro op de oever. Rijk aan libellen. 
Grote populatie watervleermuis. In het noorden begrensd door bos, aan de drie overige zijden begrensd door 
dreven en houtkanten. Doelstelling: behoud open water met bestaande natuurwaarden. Plaatselijk kappen hout-
kanten (periodiek hakhoutbeheer) aan west-, zuid- en oostzijde, zodat er meer gelegenheid is voor riet en natte 
ruigte in functie van libellen en overige watergebonden insecten. Dat hoeft niet over de hele lengte, maar selectief. 
Interessante overhangende bomen mogen zeker her en der bewaard blijven. De dreef tussen 106 en 107 opener 
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maken in functie van heide. Aan de oever is een uitkijkpunt gepland voor het grote publiek. Er komt toegankelijk-
heid tot de uitkijkpunt. Vlaams Natuurreservaat.

111 In 2008 gekapte aanplant van Amerikaanse eik, grenzend aan perceel met relictpopulatie Gagel. Goede 
regeneratie van heide. Doelstelling: herstel heide/heischraal grasland en toelaten van meer lichtinval op de aan-
grenzende Palingput. Vlaams natuurreservaat.

112 Palingput. Dit is de enige plas die nog op dezelfde plaats gesitueerd is als één van de laatmiddeleeuwse 
vijvers van het Vloethemveld. Relictpopulatie Gagel, Moerashertshooi, Stomp fonteinkruid, Doorschijnend glans-
wier, … Rijke variatie aan libellen (o.a. veel Smaragdlibel). Veel grote karper. Doelstelling: behoud populatie Stomp 
fonteinkruid. Dit is een soort die gedijt op een organische laag, dus deze vijver moet niet geschoond worden. De 
populatie Gagel mag nog iets meer vrijgesteld worden van beschaduwende bomen. Vlaams natuurreservaat.

113 Loofbos met mooie oude eiken, mooie es langs de beek. Op de hoek staat het nog vrij recente ‘craftgebouw’. 
Doelstelling: nog één dunning en daarna spontane bosevolutie, niets doen-beheer, behalve onderhoud van de 
beek. Craftgebouw afbreken als de overdracht gebeurd is. Vlaams natuurreservaat. 

114 Begrazingsblok geiten en schapen. In het begrazingsblok worden twee volledige rijen munitiegebouwtjes 
gespaard. Onder deze bevinden zich verschillende gebouwtjes met muurschilderingen van het krijgsgevangen-
kamp uit de tweede wereldoorlog. De afgebroken munitiegebouwtjes zijn grotendeels vervangen door poeltjes. 
Doelstelling: herstel heide en heischraal grasland, aanvankelijk door maaien (tot onderdrukking Pitrus) en begra-
zing, na minimum vijf jaar (monitoring!) wellicht uitsluitend door begrazing (dichtheid circa 1 dier per ha, zo veel 
mogelijk jaarrond; eventueel kort onderbroken in de winter omwille van ontworming en lammeren). Poeltjes om 
de vijftien jaar schonen, maar niet allemaal tegelijk. Systeem instellen van alternerend schonen. Experten zul-
len onderzoeken hoe de muurschilderingen op de gebouwtjes best kunnen geconserveerd/hersteld worden. Er 
worden externe partners gezocht voor het onderhoud van gebouwtjes en muurschilderingen. De VLM trekt dit 
onderzoek (“uitvoeringseenheid POW-kamp Vloethemveld”). Er komt toegankelijkheid tot aan de gebouwtjes. 
Vlaams natuurreservaat.
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Perceel 114 in het voormalige munitiedepot Vloethemveld is één van de twee begrazingsblokken. Foto Arnout Zwaenepoel, 2009.

115 Spontaan bos, ontstaan na 1950. Doelstelling: spontane bosevolutie, niets doen-beheer, behalve onderhoud 
separaatgracht en aangrenzende brandgang. (Grens) Vlaams natuurreservaat.

116 Loofbos, waarvan 116a inheems loofbos, 116b gedomineerd door Amerikaanse eik. Poel in 166b waar in het 
verleden herhaaldelijk ijsvogel broedde. Kleine watersalamander en Alpenwatersalamander. Doelstelling: 116a 
spontane bosevolutie, niets doen-beheer, 116b dunnen tot kaprijpheid (omtrek 2 m) en dan eindkap. Heideherstel 
na eindkap waar spontane regeneratie van heide, herbeplanten met Zomereik waar geen heide regenereert. De 
poel in 166b vrijstellen, zodat er wat meer lichtinval is en minder bladval. Schonen om de vijftien jaar. Domeinbos.

117 Loofbos met zeer veel Amerikaanse eik. Doelstelling: dunnen tot kaprijpheid (omtrek 2 m) en daarna eindkap. 
Heideherstel na eindkap waar spontane regeneratie van heide, herbeplanten met Zomereik waar geen heide re-
genereert. Domeinbos.

118 Gebouwen en serre van de Bocca en bijhorend grasland met enkele fruitbomen, aangeplante exoten en en-
kele inheemse aangeplante boomsoorten. Klein beschaduwd bospoeltje. Doelstelling: gebouwen en serre afbre-
ken, exoten verwijderen, overige bomen laten staan. Grasland beheren/herstellen als heischraal grasland. Poel 
regelmatig onderhouden.

 J Duvelsnest

11 Bos met gemengde samenstelling Zomereik, berk, Amerikaanse eik, lork,… op de drogere delen, overgaand 
in nat berken-elzenbroekbos en tenslotte in wilgenstruweel en open water. Doelstelling: spontane bosevolutie na 
initiële poging om de exoten te verwijderen indien de vochttoestand van het bos ontginning toelaat. .

12 Open water aan de randen overgaan in elzen-berkenbroekbos. Doelstelling: spontane evolutie in bosreservaat. 
Momenteel is er nog een tendens tot vernatting en blijft er een aanzienlijke oppervlakte open, maar ondiep water. 
Indien in droge jaren een verlanding en kolonisatie door broekbos zou optreden zal hier niet ingegrepen worden.
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Perceel 12 Duvelsnest, maart 2012. Foto Arnout Zwaenepoel.

13 Spontaan wilgenstruweel en elzen-berkenbroekbos onder afstervende populierenaanplant. Doelstelling: spon-
tane bosontwikkeling. 

14 Natte ruigte onder afstervende populierenaanplant. Doelstelling: spontane bosontwikkeling. 

21 Weide. De pachter heeft nog 9 jaar gratis gebruik, maar mag niet meer bemesten en mag slechts 2 GVE/ha 
inzetten. Doelstelling: bloemrijk grasland. In 2020 kan men de situatie opnieuw beoordelen. Is het grasland vol-
doende waardevol dan kan men dit beheer continueren. Zoniet is uitbreiding van het bos een optie en wordt hier 
gestreefd naar spontane bosvorming.

22 Lorkenaanplant met veel Zomereik ertussen. Dit perceel is nog aan het vernatten door de inklinking van ver-
aard veen aan de rand. De rand evolueert naar riet. Doelstelling. Spontane bosevolutie. 

23 Kapvlakte. In 2010 gekapt Amerikaanse eikenbestandje. De rand met de plas bestaat uit een bloemrijke natte 
ruigte met veel Grote wederik (en Slobkousbij). Doelstelling. Kijken of dit perceel kan gefreesd worden en probe-
ren bloemrijke ruigte te creëren. Indien dit op vijf jaar tijd lukt dan verder behouden. Indien niet dan bebossen of 
spontaan laten tot bos evolueren.
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Kapvlakte van perceel 23, Duvelsnest, juni 2010. Foto Arnout Zwaenepoel.

24 Gedeeltelijk populierenaanplant, gedeeltelijk bloemrijke natte ruigte met wilgen- en elzenopslag. Zeer insec-
tenrijk (libellen, dagvlinders, zweefvliegen, vliesvleugeligen, …). Doelstelling: natte ruigte in stand houden omwille 
van de insectenrijkdom. Populierenbestand mag gekapt worden indien haalbaar. Als dit niet haalbaar is krijgt dit 
bestand een niets doen beheer.

25 Populierenbestandje. Doelstelling: populierenbestand mag gekapt worden indien haalbaar. Als dit niet haalbaar 
is krijgt dit bestand een niets doen beheer.

26 Afstervend populierenbestandje, natte ruigte en nat weiland. Doelstelling: Populierenbestand spontaan laten 
evolueren. Natte ruigte eventueel gedeeltelijk mee beheren met 25 als insectenrijke, bloemrijke ruigte. 

27 Wilgenstruweel op natte pitrusruigte met relicten van Melkeppe, Waternavel, Egelboterbloem, … Doelstelling. 
Spontane evolutie van wilgenstruweel naar berken-elzenbroek. 

28 Centrale plas. Attractieve plas voor vogels (Geoorde fuut, …), libellen, … Doelstelling: in tegenstelling tot het 
gedeelte van de plas boven de belangrijkste dreef (perceel 12) is het hier niet de intentie om de plas te laten 
helemaal te laten verlanden of verbossen, indien dat fenomeen zich eventueel zou voordoen in een droog jaar. 
Momenteel is dit vooruitzicht nog niet echt aan de orde, aangezien de situatie eerder vernat door verdere inklin-
king van het voormalige veen, dat nu veraardt en inklinkt. Eén droge zomer kan echter het startsein zijn voor 
wilgenkieming en dichtgroeien. Dit is één van de belangrijkste redenen om een domeinbos voor te stellen in plaats 
van bosreservaat, zodat op de grootste waterplas en de aangrenzende rietkragen(rondom) en bloemrijke ruigten 
(zuidwestelijke hoek) toch een vorm van minimaal beheer kan uitgevoerd worden om deze in stand te houden. 
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Pitrusruigte overgaand in spontaan wilgenstruweel. Duvelsnest, maart 2012. Foto Arnout Zwaenepoel.

Duvelsnest, centrale plas, juni 2010. Foto Arnout Zwaenepoel.

31 Moerasbos: spontaan wilgenstruweel en berken-elzenbroek. Doelstelling: spontane evolutie. 

32 Lorkenbestandje. Doelstelling: lork verwijderen binnen de 8 jaar en nadien spontane herbebossing, eventueel 
met geringe inplant van een aantal zaadbomen van inheemse/autochtone herkomst. 
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33 Gemengd bestand met inheems loofhout en ingeplante Fijnspar. Doelstelling: Fijnspar verwijderen in de eerste 
8 jaar en daarna spontane evolutie. 

34 Idem als 33

35 Populierenbestand met brandnetelondergroei. Doelstelling: populieren kappen bij kaprijpheid (omtrek 150 cm), 
dit is helemaal op het einde van de planperiode. Spontane herbebossing of inplanten van een gering aantal zaad-
bomen van inheemse/autochtone herkomst. 

36 Loofbos met veel Amerikaanse eik. Doelstelling: kappen bij kaprijpheid en vervangen door loofbomen van 
inheemse/autochtone herkomst (Zwarte els, Gewone es op natste gedeelten, Zomereik op droogste gedeelten). .

37 Loofbos gedomineerd door Zomereik. Doelstelling: spontane evolutie. Geen dunning of eindkap. 

41 Niet meer bemest grasland dat bij aankoop minder dan een decennium geleden uit landbouwgebruik geno-
men is en sindsdien enkel gemaaid wordt. Hoofdzakelijk in de fase van witboldominantie, maar hier en daar al 
verschraald tot plekken Veldrus. Doelstelling: creëren van bloemrijk grasland door maaien en nabegrazing via 
gebruiksovereenkomst met landbouwer vanaf 2013. 

Door Gestreepte witbol gedomineerd grasland in het Duvelsnest, deelgebied Weide. Foto juni 2010, Arnout Zwaenepoel.

42 Jonge aanplant van Zwarte els (2005-2006). Doelstelling: inheems loofbos. Geen beheer tot einde planperiode, 
waarop een eerste dunning zal plaatsgrijpen.

43 Jonge aanplant van Zomereik (2005-2006). Doelstelling: inheems loofbos. Geen beheer tot einde planperiode, 
waarop een eerste dunning zal plaatsgrijpen.

44 Jonge aanplant van diverse inheemse loofboomsoorten (2005-2006). De noordkant grenst aan de Veldbeek, 
die in 2008 een zwak hellende oever kreeg, waardoor een interessante pioniervegetatie ontstond met onder an-
dere Blauw trechtertje en Soredieus leermos. Doelstelling: inheems loofbos. Geen beheer tot einde planperiode, 
waarop een eerste dunning zal plaatsgrijpen. De Veldbeek wordt liefst niet geruimd en krijgt een beheer conform 
aan het natuurdoeltype laaglandbeek. De Veldbeek is echter geen eigendom van ANB. Het onderhoud gebeurt 
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door stad Brugge (openbare waterloop derde categorie). Afspraken met Brugge zijn wenselijk in verband met 
vermijden conflicten met aanpalende eigenaars. 

45 Grasland met zelfde historiek en samenstelling als 41. Dit grasland wordt actueel twee keer per jaar gemaaid. 
De noordkant grenst aan de Veldbeek, die in 2008 een zwak hellende oever kreeg, waardoor een interessante 
pioniervegetatie ontstond met onder andere Blauw trechtertje en Soredieus leermos. Doelstelling: bloemrijk gras-
land, in eerste instantie nog door verder maaien, later wellicht door maaien en nabegrazing. Een deel van dit 
grasland wordt experimenteel opgevolgd op fosforuitloging. Dit gedeelte moet blijvend twee keer per jaar gemaaid 
worden en zal bij eventuele nabegrazing moeten uitgerasterd worden. De Veldbeek wordt liefst niet geruimd en 
krijgt een beheer conform aan het natuurdoeltype laaglandbeek. 

51 Grove den-aanplant, geplant omstreeks 1940. Doelstelling: geleidelijke lange termijn-omvorming naar loofhout 
door dunning om de 8 jaar, geschrankt met de kapregeling in Vloethemveld. Eindkap ver buiten de planperiode. De 
dennen mogen circa 170 jaar oud worden, naar analogie met andere percelen in de streek waar ze op die leeftijd 
mooie omtrekken bereiken. Daarna volgt een eindkap en omvorming naar loofhout, hetzij door heraanplant, hetzij 
door spontane regeneratie. 

52 Loofbos met dominantie van Zomereik, geplant circa 1940. Doelstelling: behoud inheems loofbos met dunning 
om de 8 jaar gedurende hele planperiode. Exotenbeheer tegen Amerikaanse vogelkers (met aanwending van 
glyphosaat). 

53 Loofbos met Zomereik, Beuk, Amerikaanse eik, … Doelstelling: idem als 52. 

 J Vuile Moere

11 Jong spontaan berkenbos na kaalkap. Doelstelling: spontaan ontwikkelend bos zonder beheersingrepen in de 
planperiode. Domeinbos. 

12 Naaldhoutperceel met Corsicaanse, den die geplant werd in 1944-1946 en jongere lork die op windvalplaatsen 
bijgeplant werd. Doelstelling: wegens te groot gevaar op beschadigen van het bos (vochttoestand) worden geen 
dunningen gepland. De windval mag blijven liggen. De eindkap wordt gepland buiten de planperiode (circa 2045, 
als de dennen 100 jaar oud zijn). Op dat moment worden de dennen vervangen door inheems loofhout, al dan niet 
door spontane opslag. Tijdens de planperiode wordt alleen exotenbestrijding van Amerikaanse vogelkers gepland 
(met inbegrip van toepassing van glyphosaat). Op de grens van 12 en 13 ligt een dreef, die te nat is om jaarlijks 
gemaaid te worden. De dreef zal onderhouden worden door één keer maaien per jaar indien de vochttoestand het 
toelaat. Domeinbos.

13 Naaldhoutperceel met Corsicaanse, den die geplant werd in 1944-1946 en jongere lork die op windvalplaatsen 
bijgeplant werd. Op de grens met 14 staat ook een stuk jonge berkenopslag. Doelstelling: wegens te groot gevaar 
op beschadigen van het bos (vochttoestand) worden geen dunningen gepland. De windval mag blijven liggen. 
De eindkap wordt gepland buiten de planperiode (circa 2045, als de dennen 100 jaar oud zijn). Op dat moment 
worden de dennen vervangen door inheems loofhout, al dan niet door spontane opslag. Tijdens de planperiode 
wordt alleen exotenbestrijding van Amerikaanse vogelkers gepland. Indien perceel 14 goed evolueert naar heide 
is de optie open om een deel van de berk uit 13 ook nog te verwijderen om een iets groter heideperceel te creëren. 
Domeinbos.

14 Heiderelictje vochtige heide en aansluitend geplagd perceeltje met poel. De heide is pas hersteld door kappen 
van jonge bosopslag (westelijk gedeelte 14). Het geplagde deel (oostelijk gedeelte 14) is na twee jaar nog niet erg 
hoopgevend qua heideherstel. Er is amper wat russenkieming. Het valt af te wachten of het heideherstel nog komt. 
Doelstelling: heidebehoud en –herstel. De poel wordt om de 15 jaar geschoond. Domeinbos.
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Heiderelict Vuile Moere. De jonge struik- en boomopslag is inmiddels in de winter van 2011-2012 gekapt. 
Foto Arnout Zwaenepoel, juni 2010.

Plagexperiment Vuile Moere, juni 2010. Foto Arnout Zwaenepoel.
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 15 Loofbos met veel Amerikaanse eik. Dit is het enige min of meer goed exploiteerbare bosgedeelte, omdat het 
hier wat droger is. De plantdatum is niet precies bekend. Doelstelling: nog één keer dunnen en eindkap op einde 
planperiode. Daarna herplanten met Zomereik. De sloot die in het zuiden grenst aan 15 hoeft in principe geen 
onderhoud, tenzij aangrenzende gebruikers hierop aandringen (gemeenschappelijke sloot). Domeinbos.

16 Beukendreef rond de Vuile Moere, met ondergroei van spontane, veelal autochtone struiken en nog wat heide-
relictjes (Rode dopheide, Struikheide) en zoomvegetaties. Doelstelling: de dreef openhouden door een jaarlijkse 
maaibeurt en op die manier de zoom- en struweelvegetatie in stand houden. Domeinbos.

Een toegangsdreefje naar de Vuile Moere herbergt nog wat relicten heischraal grasland onder de prikkeldraad met de aangren-
zende weide. Liggend walstro, Muizenoortje, Tandjesgras, Tormentil, … komen nog met mondjesmaat voor. 
Foto Arnout Zwaenepoel, juni 2010.  
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4. Knelpunten

De overdracht van het voormalige munitiedepot naar het ANB is nog steeds niet afgerond, wat een aantal beslis-
singen afremt. Ook de toekomst van een aantal gebouwen in het munitiedepot is daarmee nog altijd onzeker.

Het bewaren van enkel typische vertegenwoordigers van de munitiegebouwtjes behoort tot de doelstellingen 
van het beschermd landschap. Daarbij is echter niet gestipuleerd hoe moet omgegaan worden met daken van 
asbesthoudend eterniet, het bewaren van artistieke uitingen van krijgsgevangenen op de muren van gebouwtjes 
(1944-1946),…et cetera. Het gebrek aan technische kennis voor instandhouding van de gebouwen/kunstwerken 
en financieruing daarvan is een heel belangrijk knelpunt. Aangezien dit evenmin behoort tot de kerndoelstellingen 
van het ANB is extern advies wenselijk. De VLM heeft een onderzoeksprogramma opgestart met als doel inventa-
risatie, evaluatie en visievorming van resterende gebouwtjes en kunstwerken (studie ‘POW-kamp Vloethemveld).  
De aanwezigheid van sommige gebouwen is daarenboven ook een knelpunt voor de instandhouding van de 
Europese natuurwaarden van het gebied en dit moet dan ook grondig worden bekeken zodat voldaan wordt aan 
de instandhoudingsdoelstellingen.

Het naast elkaar bestaan van een habitatrichtlijngebied en agrarisch gebied vergt compromissen inzake water-
huishouding. Vooral aan de westrand van het voormalige munitiedepot zijn er af en toe problemen met de aanpa-
lende landbouwgronden.

De druk vanuit de gemeenten om het voormalige munitiedepot ook recreatief te ontsluiten is groot. Een verstandig 
compromis tussen de waarden en draagkracht van het habitatrichtlijngebied en de wens tot recreatief medege-
bruik is niet altijd eenvoudig. Er wordt in het beheerplan naar een haalbaar compromis gezocht.

De populatie everzwijnen zorgt in het Vloethemveld voor predatie van grondbroeders en in het omliggende land-
bouwgebied voor schade aan akkerbouwteelten. De problemen met Ree en Edelhert in Duvelsnest en Vuile 
Moere zijn momenteel nog zeer gering, maar bij uitbreiding van de populatie kunnen ook conflicten ontstaan.

Verstruweling en verruiging zijn belangrijke spontane bedreigingen van de natuurwaarden van het voormalige 
munitiedepot Vloethemveld. De werken vanaf 2008 hebben heel wat waardevolle organismen weer een tijd soe-
laas gegeven, maar het proces van spontane successie zal ook op termijn opnieuw ingrepen vergen. Voldoende 
financiën vinden voor dit beheer is dan ook een randvoorwaarde. 

Op twee plaatsen komt huishoudelijk afvalwater het Vloethemveld binnen. De eerste plaats is langs perceel 19b. 
De tweede plaats is via de gracht langs de Diksmuidse heirweg bij percelen 47 en 48. Mogelijk is ook de afwate-
ring van het Provinciaal Opleidingscentrum (voormalige school voor onderofficieren) een derde vervuilingspunt. 
Vermoedelijk gebeurt die immers via de beek tussen percelen 44 en 45. 
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5. Beheermaatregelen

5.1. Globale zonering van het beheer (procesbeheer, patroonbeheer, voor het 
bosreservaat: zones met gericht en integraal beheer inclusief kaarten)

Ieder natuurbeeld is een cultureel verschijnsel. Bij de natuurvisies zijn grofweg twee hoofdrichtingen te onder-
scheiden: één waarbij de mens een belangrijke rol wordt toebedacht (patroonbeheer) en één waarbij de mens zo 
weinig mogelijk of liefst helemaal niet ingrijpt (procesbeheer). De mens wordt ofwel beschouwd als onderdeel van 
de natuur of tegenover de natuur gesteld. Deze visies hebben grote gevolgen voor de keuzes bij het natuurbeleid.

Bij het uitstippelen van het beheer wordt meestal eerst gekeken naar de globale landschappelijke eenheden waar 
men mee te maken heeft. Daarin worden vier grote categorieën onderscheiden volgens de natuurlijkheidsgraad 
(Westhoff 1983, Bal et al. 1995):

 � Nagenoeg natuurlijke eenheden, waarin grootschalige natuurlijke processen de vrije loop krijgen 
(procesbeheer)

 � Begeleid-natuurlijke eenheden waarin eveneens grootschalige processen zorgen voor de landschappelijke 
variatie, maar waarbij toch enige menselijke bijsturing komt kijken om die differentiërende processen optimaal 
tot hun recht te laten komen (procesbeheer met enige bijsturing).

 � Halfnatuurlijke eenheden, met een kleinschalige bevordering van specifieke successiestadia en de daarvan 
afhankelijke doelsoorten (patroonbeheer).

 � Multifunctionele eenheden, waarin een compromis met andere functies, zoals agrarische productie, inten-
sieve recreatie of commerciële bosbouw wordt gesloten (patroonbeheer).

De specifieke natuurdoeltypen waarvoor men naderhand kiest zijn afhankelijk van deze twee respectievelijk vier 
grote categorieën.

Nagenoeg natuurlijke eenheden zijn in België niet meer aanwezig. Begeleid-natuurlijke eenheden vereisen toch 
ook al snel oppervlaktes van 500 ha en meer. Ook het aan deze twee categorieën gekoppelde ‘procesbeheer’ is 
voor ons concrete studiegebied dus niet erg van toepassing. 

In de ANB-gebieden Vloethemveld, Duvelsnest en Vuile Moere streven we vooral naar een beheersvorm die in de 
derde categorie thuishoort: de halfnatuurlijke eenheden, waarbij ‘patroonbeheer’ belangrijk is. Bij patroonbeheer 
zal men er naar streven om in een bepaald successiestadium (‘patroon’) de toestand te fixeren door een actief 
beheer (maaien, plaggen, kappen, kleinschalige begrazing). 

Als natuurdoeltypen die bij de hierboven beschreven keuzes horen, geven Bal et al. (1995) een goede, zij het 
natuurlijk Nederlands getinte, handleiding. De natuurdoeltypen zijn gerangschikt per fysisch-geografische regio. 
De regio ‘Hogere zandgronden’ benadert vrij dicht ons concrete studiegebied. Binnen die ‘Hogere zandgronden’ 
worden 28 natuurdoeltypen onderscheiden, waarvan 2 behorend tot de nagenoeg natuurlijke eenheden, 3 tot de 
begeleid-natuurlijke eenheden, 19 tot de halfnatuurlijke eenheden en 4 tot de multifunctionele eenheden.

Hz-1.1 zand-natuurboslandschap
Hz-1.2 hoogveenlandschap

Hz-2.1 boslandschap op arme en lemige zandgronden
Hz-2.2 zandverstuivingslandschap
Hz-2.3 boslandschap van bron en beek

Hz-3.1 laaglandbeek
Hz-3.2 zoet watergemeenschap
Hz-3.3 rietland en ruigte
Hz-3.4 ven
Hz-3.5 droog grasland
Hz-3.6 bloemrijk grasland
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Hz-3.7 vochtig schraalgrasland
Hz-3.8 open zand
Hz-3.9 droge heide
Hz-3.10 vochtige heide en levend hoogveen
Hz-3.11 struweel, mantel- en zoombegroeiing
Hz-3.12 hakhout
Hz-3.13 bosgemeenschappen van arme zandgrond
Hz-3.14 bosgemeenschappen van leemgrond
Hz-3.15 bosgemeenschappen van bron en beek
Hz-3.16 bosgemeenschappen van hoogveen
Hz-3.17 middenbos
Hz-3.18 boombos
Hz-3.19 park-stinzenbos

Hz-4.1 akker
Hz-4.2 grasland
Hz-4B afgeleide doeltypen uit hoofdgroepen 1-4
Hz-4B.3 inheemse boscultuur
Hz—4B.4 boscultuur met uitheemse soorten

Voor het concrete studiegebied, Vloethemveld, Duvelsnest en Vuile Moere kunnen we van deze 28 natuurdoelty-
pen 15 of 16 weerhouden. De eerste vijf natuurdoeltypen vallen weg omdat procesbeheer hier niet aan de orde 
is. Van de 19 natuurdoeltypen van halfnatuurlijke landschappen werd in hoofdstuk 3 (doelstellingen) in detail ge-
schetst welke 14 er voor ons studiegebied bruikbaar zijn. Van de multifunctionele eenheden kunnen we inheemse 
boscultuur en boscultuur met uitheemse soorten weerhouden voor een deel van het domeinbos Vloethemveld 
en een de nog vrij jonge aanplanten van de Vuile Moere. De ‘boscultuur met uitheemse soorten’ is een tijdelijke 
doelstelling tot de bestanden kaprijp zijn en zal dan overgaan naar het doeltype ‘inheemse boscultuur’. Voor een 
uitgebreide beschrijving, met kenmerken, procesparameters en doelsoorten van deze 13 natuurdoeltypen verwij-
zen we naar Bal et al. (1995) zelf. 

Voor het bosreservaat komen we in principe dichtst in de buurt van procesbeheer, maar door de te geringe op-
pervlakte, een noodzakelijk veiligheidsbeheer en de noodzaak tot initiële omvormingen komen we toch nog eerder 
in de buurt van het halfnatuurlijke natuurdoeltype Hz-3.13 (bosgemeenschappen van arme zandgrond) volgens 
de typologie van Bal et al. (1995). Omdat voor bosreservaten in Vlaanderen een bijzondere aanpak beschreven 
is, lichten we onderdeel toch even in het bijzonder toe. In het bosreservaat Vloethemveld wordt binnen de plan-
ningshorizon van dit beheerplan (nog) geen ‘begeleid natuurlijke eenheid’ of zogenaamd ‘integraal reservaat’ 
ingesteld. In de synthesenota met betrekking tot de oprichting van 27 ha 16 a 90 ca bosreservaat (Van Elegem 
2005?) werd volgende argumentatie aangevoerd: “Het voorstel voor een bosreservaat te Vloethemveld beschikt 
over een hoge ecologische waarde, die in sterke mate bepaald wordt door het voorkomen van zeer structuurrijke 
gemengde oude loofhoutbestanden, met een belangrijk aandeel aan monumentale bomen en de naar Vlaamse 
normen aanzienlijke hoeveelheid dood hout. Ook de bijzondere voorgeschiedenis van het bos, dat als een goed 
voorbeeld van de veldbebossingen kan beschouwd worden, in combinatie met (vermoedelijk) kleine delen die uit 
oud bos bestaan, maken dat dit bos een bijzondere waarde heeft voor het bosareaal in Zandig Vlaanderen. Voeg 
daar de goed ontwikkelde en vrij volledige bosvegetatie aan toe, inclusief het plaatselijk voorkomen van oude 
bosplanten en de aanwezigheid van een rijke bosfauna, dan wordt deze stelling alleen maar versterkt. Het voorstel 
voldoet dus zeker aan de criteria om als bosreservaat te worden aangewezen en bovendien zal het een interes-
sante aanvulling vormen voor het Vlaams bosreservatennetwerk in de vertegenwoordiging van de bostypes in 
Zandig Vlaanderen. Er wordt voorgesteld om een ‘minimum interventiebeheer te voeren, waarbij in het merendeel 
van het bosreservaat geen ingrepen meer plaatsvinden op twee aspecten na, namelijk de veiligheidskappingen 
en geringe ingrepen in functie van de zeer bijzondere natuurwaarden (o.m. voor de monumentale eiken). Tijdens 
de inleidende periode zal een optimale uitgangssituatie gecreëerd worden voor de verdere evolutie naar een zo 
natuurlijk mogelijk bos en zullen niet-inheemse soorten bestreden worden.” De beschrijving van de bosbestanden 
is eveneens nuttig om de verdere concrete beheermaatregelen verderop in dit hoofdstuk te kunnen argumenteren. 
We grijpen opnieuw terug naar de synthesenota van Van Elegem (2005?): “Uit de boskartering van 1990 blijkt dat 
het merendeel van het voorstel voor bosreservaat uit gemengde loofhoutbestanden bestaat. Het gaat om zeer 
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rijke structuurrijke bestanden waarin Zomereik de dominante boomsoort is. De meeste eiken werden tussen 1890 
en 1905 aangeplant. Op de iets rijkere standplaatsen in het noordelijk deel worden monumentale eiken aangetrof-
fen. De biotoopkartering bevestigt dit door de aanwezigheid van 22 eiken met stamomtrekken van meer dan 270 
cm, waarvan de dikste eik een omtrek van 370 cm heeft! Daarnaast worden plaatselijk vrij veel Beuk en in min-
dere mate esdoorn, lork en Tamme kastanje in de boomlaag aangetroffen. Ook een aantal Beuken hebben zeer 
indrukwekkende afmetingen en enkele exemplaren hebben omtrekken van meer dan 3 meter. Naast voornoemde 
monumentale bomen is de hoeveelheid aan zwaardere houtsortimenten voor een relatief beperkte oppervlakte 
indrukwekkend: niet minder dan een 40-tal bomen hebben omtrekken van meer dan 250 cm! De onderetage is 
bijzonder structuurrijk en gevarieerd. Hier worden berk, Gewone esdoorn, Hazelaar, wilg, Hulst, Gewone vlier 
en Wilde lijsterbes aangetroffen. Plaatselijk wordt ook Haagbeuk, Gewone es, Zwarte els, Zomereik en beuk in 
de nevenetage aangetroffen. Gelderse roos wordt op de iets rijkere standplaatsen in het noordelijk deel aange-
troffen. Gewone esdoorn verjongt zich plaatselijk zeer sterk, in het bijzonder in het noordelijk deel heeft hij een 
dominant aandeel in de verjonging en de nevenetage tussen de monumentale Zomereiken. Het aandeel exoten 
is erg beperkt binnen het voorstel voor bosreservaat. De meeste Amerikaanse eiken werden al de voorbije jaren 
verwijderd. Amerikaanse vogelkers komt nauwelijks voor binnen het voorstel. Verder komt nog één homogeen 
naaldhoutbestand voor van Douglas (aanplant 1944) en Corsicaanse den uit 1956. Dit structuur- en soortenarme 
bestand heeft een oppervlakte van 1,4 ha, maar werd toch opgenomen in het voorstel om tot een meer compact 
en aaneensluitend geheel te komen.” 

Kaart 5.1 schetst waar we deze natuurdoeltypen voor ogen hebben.

5.2. Beheer in de tijd
Deze paragraaf wordt bewust beknopt gehouden omdat hoofdstuk 6 (uitvoeringsprogramma) alle tijdstippen van 
de verschillende beheermaatregelen stipuleert. In de drie onderverdelingen hieronder wordt slechts de maat-
regelen opgesomd die respectievelijk eenmalig, op korte termijn (2012-2016) en op lange termijn (2016-einde 
planperiode) zullen gebeuren. 

5.2.1. Eenmalige beheermaatregelen

 J Domeinbos Vloethemveld
Het aantal eenmalige ingrepen is vrij beperkt. In de periode 2004-2008 werden op heel wat percelen de 
Amerikaanse eiken gekapt als een vorm van exotenbeheer. In 2014 wordt een nieuwe poel aangelegd in perceel 
7a. In een aantal percelen zullen toekomstbomen worden aangeduid. De infoborden worden ge�niformeerd bin-�niformeerd bin-niformeerd bin-
nen alle ANB-terreinen (ADAGIO-project van ANB). Een beperkt aantal kappingen van naaldhout of populier 
gebeuren in één keer (kaalkap, eindkap). In perceel 49 worden knotwilgen geplant, een veldvijver aangelegd, een 
haag rond het perceel geplant. 

 J Bosreservaat Vloethemveld
Geen eenmalige ingrepen voorzien.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Een groot deel van de eenmalige beheeringrepen zijn gebeurd in de periode 2008-2011: het vellen van jong bos 
op voormalige heideterreinen, het afplaggen van dezelfde locaties, het verwijderen van munitiegebouwtjes, het 
graven van poeltjes op dezelfde plaatsen, het uitbreken van betonbaantjes, het graven van een grote nieuwe plas.

Binnen de termijn van dit beheerplan zullen de afsluitingen opnieuw geplaatst worden, in samenhang met een 
grotere toegankelijkheid, voornamelijk in het zuidelijk gedeelte van het voormalige munitiedepot. Tegelijk moet de 
afsluiting tussen het voormalige zuidelijke en noordelijke gedeelte van het munitiedepot verwijderd worden.

Twee uitkijkpunten zullen geplaatst worden in het begin van de beheerperiode. 

Een aantal resterende gebouwen en gebouwtjes moeten nog afgebroken worden.

Een grote vijver in perceel 83 moet nog afgewerkt worden. Vermoedelijk gebeurt dat nog in 2012-2013.
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De grensboom tussen de (deel)gemeenten Aartrijke, Zedelgem en Snellegem zal wat meer vrijgesteld worden 
door het verwijderen van enkele bomen rondom.

 J Duvelsnest
In het deelgebied Waterwinning is een eenmalige exotenkap voorzien voor de percelen die voldoende bereikbaar 
zijn. 

De kapvlakte in perceel 23 (Duvelsnest deelgebied Waterwinning) zal indien technisch mogelijk gefreesd worden 
(2013).

In perceel 22 staat nog een vervallen fazantenkooi. Die moet opgeruimd worden.

 J Vuile Moere
In perceel 15 is een eindkap van Amerikaanse eik voorzien binnen de planperiode.

5.2.2. Beheermaatregelen op korte termijn 

 J Domeinbos Vloethemveld
In 2012 – 2016 zijn een reeks dunningskappen voorzien, aanduidingen van toekomstbomen en enkele eindkap-
pen. Maaibeheer, graasbeheer, bestrijding Amerikaanse vogelkers of andere exoten, onderhoud wegen na exploi-
tatie, creatie mantel-zoom-vegetatie, inrichting interne bosranden, creatie heidegebieden, jaarlijkse gedeeltelijke 
hakhoutkap van mantels, inzaaien van een wildakker, oogsten van de zaadboomgaard zijn allemaal op verschil-
lende plaatsen gepland in de periode 2012 – 2016, maar worden herhaald in de lange termijnperiode (2017-2038). 

 J Bosreservaat Vloethemveld
De bestrijding van Amerikaanse vogelkers indien nodig en de nazorg gebeuren ook al in de korte termijnperiode. 
Hetzelfde geldt voor de nazorg van de gevelde Amerikaanse eik. Plaatselijk worden de esdoorns afgezet, waar ze 
de oudste eiken bedreigen. 

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
In 2012-2016 zijn jaarlijks maaiwerken en begrazingsbeheer voorzien, maar die lopen ook door in de lange termijn-
periode. Het voor het eerst vrijstellen van gedeelten van de oevers van de grote vijvers is gepland op korte termijn. 

De afbraak van een aantal resterende gebouwen en gebouwtjes is afhankelijk van de beschikbare financiële mid-
delen, maar wordt liefst afgerond op korte termijn, zodat de verstoringsperiode niet te lang blijft aanslepen.

De in 2008 geplagde locaties met zeer interessante pioniervegetaties moeten eventueel al een keertje opnieuw 
geplagd worden. Monitoring van deze locaties moet uitwijzen op welk moment dit precies dient te gebeuren.

 J Duvelsnest
De percelen voorzien voor bloemrijke ruigte (Duvelsnest deelgebied Waterwinning, zuidelijk gedeelte perceel 28 
en noordoostelijk gedeelte perceel 24) worden op korte termijn definitief afgebakend en krijgen een eerste keer het 
wenselijke beheer (kappen houtige bosopslag, eventueel een late maaibeurt met bosmaaier). De meest geëigen-
de techniek wordt vastgesteld aan de hand van die eerste keer en wordt dan herhaald in de lange termijn-periode.

In perceel 41 (Duvelsnest deelgebied Weide) wordt vanaf 2013 voor het eerst een gebruiksovereenkomst afge-
sloten met een landbouwer voor het beheer van dit grasland, dat zal bestaan uit maaien met nabegrazing. Het 
perceel moet daarvoor ook afgerasterd worden.

In Duvelsnest deelgebied Bos vallen binnen de korte termijnperiode een aantal dunningen, die achtjaarlijks gebeu-
ren en dus in de lange termijnperiode herhaald worden.

Het exotenbeheer in Duvelsnest deelgebied Bos kent een continue opvolging en gebeurt dus ook al in de korte 
termijnperiode. 
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Het maaien van een beperkt aantal dreven in het deelgebied weide gebeurt jaarlijks en valt dus ook al binnen de 
korte termijnperiode. Het gebeurt echter niet door ANB, maar is geregeld in een kosteloze beheersovereenkomst 
met een landbouwer die het gras gebruikt.

 J Vuile Moere
Het maaien van de dreven gebeurt jaarlijks en valt dus ook al binnen de korte termijnperiode.

Het exotenbeheer kent een continue opvolging en gebeurt dus ook al in de korte termijnperiode. 

Het heideperceel (14) krijgt wegens zijn geringe oppervlakte een jaarlijkse kortstondige begrazing, die al aanvat 
in de korte termijnperiode.

5.2.3. Beheermaatregelen op lange termijn

 J Domeinbos Vloethemveld
Alle beheermaatregelen aangeduid bij de korte termijnperiode (maaibeheer, begrazing, exotenbestrijding, dun-
ningen) keren ook terug in de lange termijnperiode.

Een aantal van de eenmalige beheermaatregelen, zoals bepaalde eindkappen vallen binnen de lange 
termijnperiode.

 J Bosreservaat Vloethemveld
Nazorg exotenbestrijding (vooral Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik). Facultatief afzetten van esdoorn 
indien ze opnieuw de oude Zomereiken dreigen te overgroeien.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Alle beheermaatregelen aangeduid bij de korte termijnperiode keren ook terug in de lange termijnperiode (maaien, 
begrazing, exotenbestrijding).

Een reeks plassen worden na 15 jaar best opnieuw geschoond, waarbij ook de houtige opslag van de oevers 
verwijderd wordt. Vermoedelijk zal dazt niet voor elke plas nodig zijn; daarom is de tabel ‘overige werken’ een stan-
daard aantal van 12 plassen opgenomen, zodat de meest dringende poelen telkens kunnen aangepakt worden. 

De meeste afsluitingen zijn in deze periode aan een vervanging toe.

Voor zover de resterende te verwijderen gebouwen nog niet verwijderd zijn in de korte termijnperiode gebeurt dat 
in de lange termijnperiode.

De in 2008 geplagde gedeelten met zeer zeldzame pioniervegetaties worden opnieuw geplagd indien nodig 
(monitoring).

 J Duvelsnest
Alle beheermaatregelen aangeduid bij de korte termijnperiode keren ook terug in de lange termijnperiode (maaien 
dreven en graslanden, nabegrazing, exotenbestrijding, ruigtebeheer).

In perceel 44 grijpt de eerste dunning plaats op het einde van de planperiode.

 J Vuile Moere
Alle beheermaatregelen aangeduid bij de korte termijnperiode keren ook terug in de lange termijnperiode (maaien 
dreven, seizoensbegrazing heideterreintje, exotenbestrijding).

De poel in het heideperceel wordt 15 jaar na aanleg een eerste keer geschoond.

Indien de heidevestiging op het geplagde perceel (14) succesvol bleek kan een extra stukje berkenbos in perceel 
13 ontgonnen worden om het heideperceeltje wat groter te maken. Indien de kolonisatie in het proefperceel niet 



59w v i  |  b e h e e r p l a n  v o o r  h e t  c o m p l e x  V l o e t h e m v e l d ,  D u v e l s n e s t  e n  Vu i l e  M o e r e

succesvol blijkt kan na een dunning/kapping (buiten planperiode) in het aangrenzende bos gekeken worden naar 
eventuele herkolonisatie. Zoniet wordt het heideperceel niet uitgebreid.

Op het einde van de planperiode komt een eindkap van de Amerikaanse eik en heraanplant met Zomereik in 
perceel 15.

5.3. Beheer volgens onderwerp 

5.3.1. Maaibeheer
Onder maaien wordt hieronder consequent maaien met verwijderen van het maaisel/hooi bedoeld.

 J Domeinbos Vloethemveld
In het domeinbos is het jaarlijks maaien van de dreven de belangrijkste maaipost. De dreven worden één keer per 
jaar gemaaid. Aangezien sommige dreven duidelijke heischrale kwaliteiten hebben gebeurt dat maaien best niet 
vóór augustus. 

Daarnaast zijn er een beperkt aantal percelen binnen het domeinbos die eveneens gemaaid worden. 

43y is te klein om als begrazingsblok te fungeren en wordt dus twee keer per jaar gemaaid. De maaitijdstippen 
worden gekozen en eventueel aangepast in functie van verschraling van het grasland. 

Perceel 49 kan op termijn wellicht begraasd worden, maar in de eerste vijf jaar na inrichting kan een maaibeheer 
van twee keer maaien per jaar zorgen voor de nodige verschraling en een goede uitgangssituatie.

In de percelen 46 en 48 is de eerste beheersoptie schapenbegrazing, maar wordt er bijkomend gemaaid ter be-
strijding van Pitrus en Jacobskruiskruid.
 
In perceel 48y, de zaadboomgaard wordt gemaaid tussen de zaadbomen.

Kaart 6.3 toont de te maaien dreven en percelen.

 J Bosreservaat Vloethemveld
Ook in het bosreservaat worden nog een aantal dreven gemaaid, gedeeltelijk vanwege hun recreatieve functie, 
gedeeltelijk ook omwille van erfdienstbaarheden, gedeeltelijk ook vanuit natuurbehoudsstandpunt (waardevolle 
kruidachtige vegetaties). De aangewezen maaidatum voor waardevolle heischrale relicten in de dreven is ana-
loog aan de maaidatum in het voormalige munitiedepot (niet maaien vóór augustus). Voor de andere dreven is de 
maaidatum minder kritisch, maar wegens de typische voorjaarsbloei in dreven in het algemeen is maaien laat op 
het jaar meest aangewezen.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
In het voormalig munitiedepot wordt één keer maaien per jaar vanaf augustus aangeraden voor het behoud van alle 
heischrale graslanden die niet in een begrazingsblok voorkomen. Omwille van de zaadzetting van Gevlekte orchis 
en andere laatbloeiend soorten wordt best nergens vroeger gemaaid dan augustus. Alle bermen en brandgangen, 
alsook de percelen 97, het grazige deel van 73 en 118 worden best in dit jaarlijkse maaibeheer opgenomen. 

In de percelen 57, 63 tot 68, 81, 92, 95, 97 en 111 mag het jaarlijkse maaibeheer beperkt worden tot de bermen, 
brandgangen en delen van de percelen, terwijl andere delen (taluds, vlakke gedeelten tussen de brandgangen) 
minder frequent gemaaid worden, zodat daar naast heischraal grasland ook echte heide of bremstruweel met 
Grote bremraap (perceel 57) kan ontwikkelen. We stellen voor de bermen en de aangrenzende 5 m te maaien als 
heischraal grasland en de rest van eht perceel telekens als heide te beheren. De maaifrequentie in de hiede dient 
daar in te spelen op een goed compromis tussen mooie heidevegetaties en haalbaarheid van het maaien. Het 
maaien mag een tijdlang achterwege blijven, maar houtige opslag kan bijvoorbeeld selectief verwijderd worden 
op een andere manier. Zeker de toppen van de taluds hoeven geen jaarlijks maaibeheer, zodat Rode dopheide 
kan uitgroeien tot mooie dwergstruiken. De maaifrequentie van de taluds wordt best beoordeeld in functie van 
het bestrijden van braam en houtige opslag. Als richtfrequentie geven we één keer maaien per vijf jaar op in een 
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roulatiesysteem, zoasl opgegeven in tabel 6.4, zodat niet alle heide tegelijk verdwijnt. Met het roulatiesysteem 
beogen we een afwisseling in de tijd en ruimte van alle stadia van jonge tot iets oudere heide.

In de begrazingsblokken wordt best aanvullend gemaaid, minimaal in de eerste vijf jaar na uitvoering van de re-
cente werken, tot de dominantie van Pitrus gebroken is en Veldrus weer de overhand neemt in de brandgangen. 
Monitoring bepaalt wanneer dit maaien niet meer nodig is en integraal door (jaarrond)begrazing kan vervangen 
worden. Op de taluds worden dezelfde richtlijnen aanbevolen als in de vorige paragraaf. 

Op de groeiplaatsen van Kruip- en Stekelbrem wordt best niet machinaal gemaaid, maar manueel om deze zeld-
zame dwergstruikjes niet kapot te maaien. Beide soorten verdragen maaien wel, maar uiteraard niet als ze tot de 
laatste cm onthoofd worden. Bescherming tegen begrazing is niet nodig. De Stekelbrem wapent zichzelf wel tegen 
overbegrazing door meer stekels te vormen.

De brandgangen en bermen met Blauwe knoop, Echte guldenroede, Welriekende agrimonie en eventueel andere 
waardevolle zoomvegetaties worden nog later gemaaid. Voor deze bermen wordt ten vroegste in oktober ge-
maaid. Als de situatie op dat moment al te nat is, worden ze een jaartje niet gemaaid of met bosmaaiers aangepakt 
in plaats van machinaal.

In het voormalig munitiedepot wordt één keer maaien per jaar vanaf augustus aangeraden voor het behoud van alle heischrale 
graslanden die niet in een begrazingsblok voorkomen. Omwille van de zaadzetting van Gevlekte orchis en andere laatbloeiende 
soorten wordt best nergens vroeger gemaaid dan augustus. Foto Arnout Zwaenepoel, juni 2010.

 J Duvelsnest
De bloemrijke ruigten en rietkragen hoeven zeker niet jaarlijks gemaaid te worden. De frequentie wordt best 
gekozen als een compromis tussen de mogelijkheden om de ruigte met enkele kappen van houtige opslag in 
stand te houden dan wel ook af en toe te maaien. Het maaien gebeurt best zo laat mogelijk op het jaar. Voor de 
Pitrusruigten is dat minder belangrijk. Voor ruigten met Grote wederik of Melkeppe des te meer. De rietkragen 
worden bij voorkeur in de winter gemaaid, bijvoorbeeld op momenten dat de plas bevroren ligt. Ook dat hoeft niet 
jaarlijks te gebeuren.

 J Vuile Moere
In de Vuile Moere worden enkel de dreven gemaaid, eveneens volgens de hoger gegeven richtlijnen. 
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5.3.2. Begrazingsbeheer
Als algemene richtlijn bij het graasbeheer geldt dat de veedichtheid maximaal twee grootvee-eenheden per hecta-
re mag bedragen op voormalige landbouwgrond. Op de heideterreinen moet de begrazingsdichtheid nog duidelijk 
lager zijn, namelijk in de grootteorde van 1 grote grazerd/3 ha of 1 schaap/ha. De exacte dichtheid moet bepaald 
worden aan de hand van monitoring. Weersomstandigheden, jarenlange verschraling, specifieke soorten kunnen 
aanleiding geven tot klein bijsturingen.

In principe geldt een voorkeur voor jaarrondbegrazing, omwille van verschillende redenen:

 � dit benadert meest een natuurlijke situatie met grote grazers
 � dieren eten gemakkelijker weinig smakelijke, dominante soorten in de winter en het voorjaar bij gebrek aan 

smakelijke variatie
 � de grazers produceren mest, waarvan een groot aantal andere organismen leven, maar dan ook afhankelijk 

zijn. Bij het tijdelijk verdwijnen van de grazers staan veel ongewervelden voor een probleem en zit er niets 
anders op dan te verhuizen. Waardevolle ongewervelden, zoals driehoornmestkevers, kunnen beter een 
permanent aanbod aan mest krijgen.

Een belangrijk veterinair aspect is de behandeling van de grazers met ontwormingsmiddelen. Voor het natuurbe-
heer geldt zeer uitdrukkelijk dat het gebruik van ivermectines niet wenselijk is terwijl ze in het terrein lopen. Er zijn 
twee opties. Ofwel krijgen de dieren minder schadelijke antithelmintica toegediend, ofwel worden ze voor circa 
één maand uit het terrein gehaald om te ontwormen, waarbij ze ook andere verzorging kunnen krijgen.

Kaart 6.2 toont de begrazingsblokken en de aard van de begrazing.

 J Domeinbos Vloethemveld
In het domeinbos zijn enkele percelen die recent uit landbouw genomen zijn in begrazingsbeheer genomen. 

Perceel 46 en een deel van 48 worden begraasd door schapen van een privé-eigenaar. Deze voormalige akker-
percelen zijn nog in volle evolutie van een akkeronkruidvegetatie enkele jaren geleden (zie vegetatieopnames), 
naar een ruderale vegetatie, naar grasland. Omwille van de talrijk aanwezig Pitrus en Jacobskruiskruid wordt het 
perceel ook nog extra gemaaid.

Perceel 49 moet nog ingericht worden en zal in de eerste vijf jaar zeker een maaibeheer nodig hebben als aan-
vangsbeheer met als doelstelling een soortenrijk grasland, maar kan daarna wellicht eveneens in graasbeheer 
ingeschakeld worden, hetzij jaarrond, hetzij aanvankelijk in een systeem van maaien met nabegrazing.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
In het voormalig munitiedepot zijn twee begrazingsblokken afgebakend, waarbij vooral gemikt wordt op behoud 
van droog heischraal grasland. De grazers zijn vooral schapen, in geringere mate ook geiten. Beide grazers heb-
ben een aanvullende functie. De geiten zijn iets meer snoeiers, de schapen iets meer grazers. De schapen zijn 
Houtlanders, de geiten van variabel ras. De Houtlanders hebben hun kwaliteiten op dergelijk terrein al bewezen 
op meerdere heidereservaten en zijn dus een prima keuze die best aangehouden wordt. Voor de geiten is er 
minder een bepaald ras noodzakelijk, daar quasi alle rassen een analoog snoeigedrag vertonen. Het grootste 
begrazingsblok bestaat uit het perceel 114. Een kleiner begrazingsblok werd afgebakend op het perceel 104. De 
begrazingsblokken werden opgestart in 2009. De begrazing bestaat uit jaarrondbegrazing waarbij een dichtheid 
van circa 1 dier per hectare vooropgesteld wordt, waar de lammeren er extra bijkomen vanaf het voorjaar tot de 
herfst. De dichtheid dient aangepast in functie van de bekomen resultaten.
 

 J Duvelsnest
In het deelgebied Waterwinning is perceel 21 een weide, waar de pachter nog 9 jaar gratis gebruik heeft. Er mag 
niet meer worden bemest en er mogen slechts 2 GVE/ha worden ingezet. Doelstelling: bloemrijk grasland. In 2020 
kan men de situatie opnieuw beoordelen. Is het grasland voldoende waardevol dan kan men dit beheer continue-
ren. Zoniet is uitbreiding van bos een optie.

In het deelgebied Weide komt perceel 41 in aanmerking om vanaf 2012 een beheerovereenkomst te krijgen voor 
een maaibeheer met nabegrazing. Het perceel moet daarvoor uitgerasterd worden. De maaibeurt vindt best plaats 
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vóór de zaadvorming van witbol. De nabegrazing volgt best na een periode van herstel na de eerste maaibeurt. Dit 
is een traditionele nabegrazingsperiode, die ook de gelegenheid biedt aan bloeiende planten om zaad te vormen 
en aan insecten om van de bloei in de zomermaanden te profiteren. 

 J Vuile Moere
In de Vuile Moere komt enkel het heideperceeltje 14 in aanmerking om kortstondig begraasd te worden. Het is te 
klein voor een jaarrondbegrazing. De begrazingsperiode valt best in de nazomer of de herfst.

5.3.3. Bosverjonging

 J Domeinbos Vloethemveld
Er zal zoveel als mogelijk gebruik gemaakt worden van natuurlijk verjonging. Verwachte soorten zijn naast 
Zomereik en Beuk vooral Ruwe en Zachte berk, Wilde lijsterbes, diverse wilgensoorten, Zwarte els en diverse 
naaldboomsoorten. Wanneer de inheemse soorten echter overwoekerd worden door soorten als adelaarsvaren 
of Amerikaanse eik zal kunstmatig verjongd worden (Zomereik, Beuk, Grove den, inheemse struiken) en zullen 
de niet gewenste concurrenten bestreden worden. Kunstmatige verjongingsgroepen zullen maximaal 50 are groot 
zijn. Een zeker aandeel naaldbomen (Grove den, lork, Douglasspar) in de natuurlijke verjonging wordt getolereerd. 
Vele naaldboombestanden zullen geleidelijk via regelmatige dunningen verjongd worden. Enkele bestanden wor-
den direct omgevormd.

 J Bosreservaat Vloethemveld
Uitsluitend natuurlijke verjonging.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Hier wordt in principe nergens aangeplant. Enkel de percelen met dominante Amerikaanse eik zullen na de eind-
kap herplant worden, omdat anders Amerikaanse eik opnieuw dreigt dominant te worden.

 J Duvelsnest
Voor het deelgebied waterwinning geldt eveneens dat er niet meer aangeplant wordt.

In het deelgebied weide is bosverjonging niet aan de orde. 

In het deelgebied Bos (domeinbos) gelden dezelfde opmerkingen als bij het domeinbos Vloethemveld.

 J Vuile Moere
Zelfde opmerkingen als bij het domeinbos Vloethemveld en Duvelsnest.

5.3.4. Bosomvorming

 J Domeinbos Vloethemveld

Omvormingsplan 
De loofbestanden worden als dusdanig behouden. Bij de dunningen wordt het aandeel aan inheemse soorten door 
selectieve kap van exoten verder opgetrokken en wordt gestreefd naar inheemse, gemengde loofhoutbestanden.

Omvorming van homogeen naaldhout naar gemengd naald- en loofbos. De omvorming van het naaldhout naar 
een gemengd naald- en loofbos gebeurt door bij de dunningen de loofbomen te bevoordelen en natuurlijke verjon-
ging van inheemse loofbomen te stimuleren. De meeste bestanden van Grove den hebben nu al een bijmenging 
van inheemse loofbomen. Verder selectief blijven dunnen zal hier op termijn automatisch leiden tot de creatie van 
gemengde inheemse bestanden. 

Omvorming van bestanden gedomineerd door niet-inheemse soorten. Het domeinbos Vloethemveld telt quasi 
geen open plekken. Daarom wordt bij de omvorming ook ruimte gelaten voor de creatie van open plekken. De 
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aandacht gaat hier vooral uit naar mogelijkheden voor heideherstel en de creatie van kleine waterpartijen (zie 
verder in dit hoofdstuk).

Naaldhout. Van de door niet-inheemse soorten (bijna uitsluitend naaldbomen) gedomineerde bestanden wordt 
een deel direct naar loofbos omgevormd (via kaalkap met behoud van inheemse soorten, gevolgd door aanplant 
of spontane verjonging van inheemse soorten), een deel gekapt en als open plek ingericht. Dit werd in dienstjaren 
2003 en 2004 al uitgevoerd voor de bestanden 13b, 42a en bestand 1a.

Bestand 1a: kaalkap lork werd uitgevoerd in dienstjaar 2004. Heideherstel over een beperkte oppervlakte, wegens 
uitblijven van heide op achterste deel van het bestand werd de natuurlijke verjonging aangevuld met aanplant van 
Zomereik. De bosrand werd met struiken beplant (6m minimum – palend aan landbouwgrond).

Bestand 13b: de kapping van dit bestand werd al uitgevoerd in dienstjaar 2004. Het beheerplan voorziet een spon-
tane verbossing voor dit bestand. 

Bestand 42a: is kaalgekapt in dienstjaar 2003, het wordt over een oppervlakte van ongeveer 70are opengehouden 
en de heidevegetatie wordt er hersteld. Tot ca 1995 groeide hier nog bosbes.

Aangezien de opnamen voor Vloethemveld dateren van 2002 werden deze bestanden in het beschrijvend gedeel-
te nog beschreven als homogene bestanden Corsikaanse den met 0% bijmenging van inheemse boomsoorten. 

Waar de natuurlijke verjonging van inheems loofhout onder naaldhout achterwege blijft, worden eventueel kleine 
groepen (maximum 50are) loofbomen ingeplant. Hierbij wordt aan Zomereik of Beuk gedacht. In het verleden 
werden al dergelijke verjongingskernen aangeplant na windvalschade (bestanden 33a, 39a). Bestanden die gedu-
rende de loop van dit beheerplan in aanmerking komen voor inplanting van verjongingskernen zijn 29a, 30a, 30b, 
30c, 34a, 35a en 39a.

Voor bestanden 21c en 33a worden geen bijzondere omvormingmaatregelen geformuleerd. Door reguliere dun-
ningen wordt inheems loofhout bevoordeeld ten opzichte van niet-inheemse soorten. In bestand 33a zijn al groe-
pen inheems loofhout aanwezig.

Bestanden 30d (Abies grandis, homogeen exoot, 1-20 jaar), bestand 37a (Lork, homogeen exoot, 21-40 jaar) 
en bestand 31a (Do/L, 21-40 jaar, gemengd exoot) worden in dit beheerplan niet volledig in het omvormingsplan 
opgenomen aangezien zij de komende 20 jaar nog niet kaprijp zijn. Natuurlijke verjonging van inheemse soorten 
wordt er wel behouden en de dunningsregeling wordt opgesteld met het ontstaan en behoud van een onderetage 
van inheems loofhout.

Ook in de gemengde bestanden exoot/inheems wordt als gevolg van reguliere dunningen met bevoordeling van 
inheems loofhout voor de mengvorm een verschuiving naar inheems/exoot verwacht.

Loofhout. Gedurende de loop van dit beheerplan worden twee populierenbestanden omgevormd tot inheems 
gemengd loofhout (25b en 7a). In bestand 7a wordt de inrichting van een poel gepland, waarbij ook de randen 
rondom de depressie zullen opengehouden worden. Bestand 5a (exoot/inheems, gemengd) kent al bijmenging 
van Zomereik, en heeft een goed ontwikkelde nevenetage van berk, Haagbeuk, Zomereik. De onderetage wordt 
vooral gevormd door Gewone vlier. Voor dit bestand zal een nulbeheer ingesteld worden.
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Tabel 5.1 brengt een overzicht van de bestanden die omgevormd worden. Omvormingsprogramma voor 
de bestanden, gedomineerd door niet-inheemse soorten 

Bestand BMS Opp 
(ha)

Directe omvorming Indirecte 
omvorming

Opmerking

Open plek Kap + NV/KV
7a xPo 1.66ha 0.5ha 1.16ha Kap populier

poel
21a ZE/Ha/

tK
3.9ha 2 maal 0.5ha 2.9ha 2 fasen

25b Ep/aE 1.92ha 1.92ha kap populier
29a L 1.15ha 0.5ha max 0.65ha
30a Pc 1.26ha 0.5ha max 0.76ha
30b L 1.25ha 0.5ha max 0.75ha
30c Do 0.53ha 0.5ha max 0.03ha
32a Pa 2.05ha 2.05ha Sterke dunningen, omvorming in 3 

fasen
34a Pc 0.99ha 0.5ha max 0.49ha
35a L/Pc 1.67ha 0.5ha max 1.17ha
38a Pa/L 1.04ha 0.05ha 0.99ha 2 fasen
37a L 1.42ha 0.1ha 1.32ha Aansluitend bij open plek in be-

stand 39a
39a Do 1.71ha 0.1ha 0.5ha max 1.11 Sterke dunning, met ruimte voor 

open plek

Bestand 7a. De populieren worden in 2 kappen verwijderd. Aan de buitenzijde van het bos wordt een brede zoom 
voorzien, de grachten worden uitgediept met zacht hellende wanden en een poel in de noordelijke helft van het be-
stand, waar al een dichtgegroeide brede depressie aanwezig. Ten dele wordt gewerkt met natuurlijke verjonging, 
een ander gedeelte is al beplant met Zwarte els, Ratelpopulier en wilgensoorten. Rondom de grachten en de poel 
wordt de vegetatie open gehouden.

Bestand 21a. In dit bestand worden open plaatsen voorzien voor heide (die er nu al staat, de 3 soorten. Er worden 
telkens een halve hectare gecreëerd in 2009 en 2013. Randen (5 tot 10 meter breed) van aangrenzende bestan-
den worden mee in het maaibeheer van de open plek opgenomen (brede open, botanisch waardevolle bosdreven 
nastreven). Zie ook § 4.8 en § 4.9.

Perceel 25. De restanten van het arboretum blijven zolang mogelijk bewaard. Voor de populieren in bestand 25b 
is omvorming voorzien (kap), en vervangen door gemengd loofbos (zwarte els) en randbeplanting met struiken.

Bestand 32a. Dit bestand zal in drie fasen omgevormd worden (2008, 2016, 2024).er wordt gestreefd naar een 
ca 15 m brede mantel aan de buitenzijde, heidebeheer is mogelijk op de rest van het bestand; anders natuurlijke 
verjonging of aanplanting zomer- of wintereik voorzien. 

Bestand 38a : Dit bestand zal in twee fasen omgevormd worden (2008, 2016).er wordt gestreefd naar een ca 15 
m brede mantel aan de buitenzijde (2008). Het westelijk deel van het bestand wordt omgevormd tot heide, na ver-
wijderen van de strooisellaag (2016). De rest van het bestand wordt omgevormd tot gemengd, inheems loofhout. 
Zie ook § 4.8 en § 4.9.

Bestand 39a. De kwijnende douglas worden via sterke dunningen tegen 2020 omgevormd naar loofbos met een 
deel open plek. Zie ook § 4.8 en § 4.9.

De bosbalans in het domeinbos Vloethemveld is stabiel. Er verdwijnt geen bos en er komt ook geen bos bij volgens 
de huidige prognoses.

 J Bosreservaat Vloethemveld
De belangrijkste ingrepen met betrekking tot bosomvorming zijn hier al gebeurd net voor de opstart van het nieuwe 
beheerplan.
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 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Bosomvorming is hier nauwelijks relevant, met uitzondering van enkele bestanden waar Amerikaanse eik momen-
teel domineert. In perceel 51bestaat het noordelijke blokje integraal uit Amerikaanse eik, maar deze zal pas kaprijp 
zijn buiten de planperiode. In de tussenperiode wordt er niet gedund. In de percelen 116b en 117 waar eveneens 
Amerikaanse eik domineert zal wél gedund worden. De eindkap volgt bij een omtrek van 2 m, wat vermoedelijk 
eveneens buiten de planperiode zal vallen. Op dat moment wordt gekeken waar heideherstel relevant kan zijn. De 
rest wordt heraangeplant met inheems loofhout en bij voorkeur autochtoon plantmateriaal.

 J Duvelsnest
In het deelgebied Waterwinning wordt een initiële exotenbestrijding overwogen op de plaatsen waar dit technisch 
mogelijk is (vochtigheid, toelating van aangrenzende private eigenaars). Verder gebeurt er geen aanplant, maar 
is de regeneratie spontaan.

In het deelgebied Weide zijn alle noodzakelijke aanplantingen reeds gebeurd en is er geen verdere omvorming 
nodig gedurende de planperiode.

In het deelgebied Bos wordt er gedund om de acht jaar, waarbij naaldhout en exoten prioritair weggehaald worden, 
zodat spontane verjonging van inheemse soorten bevorderd wordt.

 J Vuile Moere
Hier is bosomvorming niet relevant, omdat het gebied te nat is. Er worden geen dunningen voorzien, enkel een 
eindkap, voor de meeste percelen buiten de planperiode. Alleen perceel 15 krijgt een eindkap en heraanplant met 
Zomereik op het einde van de planperiode. 

5.3.5. Bebossingswerken

 J Domeinbos Vloethemveld
Bebossingswerken zijn niet aan de orde. De recent verworven percelen zijn allemaal al beplant.

 J Bosresdervaat Vloethemveld
Bebossingswerken zijn niet aan de orde.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Bebossingswerken zijn niet aan de orde.

 J Duvelsnest
Bebossingswerken zijn niet aan de orde.

 J Vuile Moere
Bebossingswerken zijn niet aan de orde.

5.3.6. Bosbehandelings- en verplegingswerken

 J Domeinbos Vloethemveld
Bosbouwkundige ingrepen (snoei, vrijstellen, zuiveren, inplanten) worden zo veel mogelijk beperkt. Tenzij het echt 
noodzakelijk is, vinden er geen ingrepen plaats. In bestand 19c wordt regelmatig een deel van de vegetatie aan 
de externe bosrand teruggezet om voldoende ruimte te laten langsheen de hoogspanningskabel. Deze werken 
gebeuren door de netbeheerder.
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In de jonge bestanden worden toekomstbomen aangeduid, vrijgesteld en opgesnoeid tot ongeveer 6 meter hoog-
te. Dit gebeurt op een leeftijd tussen 15 en 25 jaar.

Amerikaanse vogelkers komt beperkt voor in het domeinbos. Sporadisch optredende verjonging van Amerikaanse 
vogelkers zal steeds verwijderd worden zodat de soort definitief uit het bosbeeld verdwijnt.

 J Bosreservaat Vloethemveld
Niet aan de orde.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
De grensboom tussen de (deel)gemeenten Aartrijke, Zedelgem, Snellegem zal wat meer vrijgesteld worden.

Sporadisch optredende verjonging van Amerikaanse vogelkers zal steeds verwijderd worden zodat de soort defi-
nitief uit het bosbeeld verdwijnt.

 J Duvelsnest
In de jonge bestanden van deelgebied Weide worden toekomstbomen aangeduid, vrijgesteld en opgesnoeid tot 
ongeveer 6 meter hoogte. Dit gebeurt op een leeftijd tussen 15 en 25 jaar.

Amerikaanse vogelkers wordt in de ANB-bestanden in principe steeds verwijderd worden zodat de soort de-
finitief uit het bosbeeld verdwijnt. In het Duvelsnest is echter in alle aanpalende private percelen overvloedig 
Amerikaanse vogelkers aanwezig. Zolang de buren ook geen bestrijdingsprogramma hebben is de bestrijding in 
de ANB-percelen vrij hopeloos.

 J Vuile Moere
Sporadisch optredende verjonging van Amerikaanse vogelkers zal steeds verwijderd worden zodat de soort defi-
nitief uit het bosbeeld verdwijnt.

5.3.7. Kapregeling

 J Domeinbos Vloethemveld
Het domeinbos Vloethemveld is ingedeeld in twee reeksen (reeks 1: percelen 1 tot 25; reeks 2: percelen 26 tot 42). 
De omlooptijd wordt vastgesteld op 4 jaar voor de jonge bestanden (< 40 jaar) en 8 jaar voor de oudere bestanden.

De bestanden 7a, 38a, 31a (zoom), 32a (zoom), 36a (zoom) en 37a (zoom) worden gedurende de loop van dit 
beheerplan in open ruimte omgezet. Dit betekent dat ongeveer 2.000 m³ hout uit deze bestanden zal verwijderd 
worden.

Een 27-tal hectare bos zal in de komende periode niet in de reguliere kapregeling opgenomen worden (bosre-
servaat; 1 ha spontaan ontstaan berkenbos (bestand 39b); 0.4 ha populier/Zomereik met een goed ontwikkelde 
nevenetage van berk, Haagbeuk, Zomereik (bestand 5a ), spontane verbossing in bestand 13b (0.68ha).

In de 77 resterende hectaren bos zal ongeveer de aanwas gekapt worden (385 m³ per jaar of 7.700 m³ de komende 
twintig jaar).

Het totale geraamde kapkwantum in Vloethemveld bedraagt aldus 9.700 m³ over de looptijd van het beheerplan.

De aanwas van de ongeveer 105 hectaren bos (exclusief infrastructuur en open ruimten) bedraagt gemiddeld 5 m³/
ha/jr. Over de duur van dit beheerplan betekent dit een aanwas van 525 m³ x 20 jaar = 10.500 m³ hout.

De eerste helft van het beheerplan zal meer dan de aanwas geoogst worden, daarna iets minder. 
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De exploitatietabel wordt in tabel 6.1 weergegeven. De aanduiding in deze kapregeling geeft een begindatum aan. 
Extreme weersomstandigheden of bijzondere omstandigheden kunnen een verschuiving van de exploitatie met 
een jaar (uitzonderlijk meer) tot gevolg hebben.

Tabel 6.1 Kapregeling domeinbos Vloethemveld

 J Bosreservaat
Geen kappingen behalve veiligheidskappingen ter hoogte van de publiek toegankelijke dreven, waar nodig.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Zie tabel 6.2 Kapregeling Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)

 J Duvelsnest
Zie tabel 6.3 Kapregeling Duvelsnest 

 J Vuile Moere
Zie tabel 6.4 Kapregeling Vuile Moere

5.3.8. Bosexploitatie

 J Domeinbos Vloethemveld
In alle bestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juli. In bestanden waar belangrijke broedvogels broeden 
zoals sperwer, wespendief of boomvalk kan de schoontijd vervroegd/verlengd worden.

Alle bestanden zijn via de dreven goed bereikbaar voor exploitatie waardoor geen extra boswegen moeten aange-
legd worden. Na elke exploitatie worden de dreven hersteld. In de kapregeling zullen de omlooptijden ruim (acht 
jaar) genomen worden om verstoring en beschadiging door exploitatiemachines tot een minimum te beperken. 

Er werd voorgesteld om de bestanden 9a, 10a, 11a, 16a, 17a, 17b, 23a, 23b en 24a als bosreservaat te laten aan-
wijzen, waardoor ze uit de klassieke kapregeling verdwijnen. 

De bestanden 5a, 13b en 39b krijgen de komende 20 jaar een nulbeheer.

Op kaart 5.4 staat de kwetsbaarheid van het Vloethembos voor bosexploitatie visueel voorgesteld. De exploitatie-
categorieën van de kwetsbaarheidskaart, voorgesteld door gekleurde vlakken, zijn voornamelijk gebaseerd op de 
draagkracht van de bodem. Deze grootheid geeft aan of de bodem in staat is om de belasting door exploitatiema-
chines te weerstaan zonder overmatige bodeminstulping.

In Vloethemveld komen vooral exploitatiecategorie 7 en 8 acht voor. Een kleinere oppervlakte behoort tot categorie 
2 (uit Goris, R., Vandenbroucke, P., Vandekerkhove, K. & Verheyen, K. 2005. Kwetsbaarheidskaart Bosexploitatie).

Exploitatiecategorie 7. Matig gedraineerde zandgronden laten weinig technische problemen verwachten omwille 
van hun hoge draagkracht. Maar omdat het meestal erg zure bodems zijn, is hun herstelpotentieel zeer klein. 
Bovendien zijn deze standplaatsen meestal bezet met naaldhout, dat vaak geëxploiteerd wordt met zwaar ma-
terieel met een hoge bodemdruk (harvester en forwarder). Daarom is het gebruik van vaste ruimingspistes ten 
zeerste aangewezen. Aangezien de draagkracht van deze bodems niet erg vochtafhankelijk is, zijn bijna alle om-
standigheden geschikt, behalve bij waterverzadiging. Deze categorie heeft dan ook weinig moeilijkheden voor de 
planning van de exploitatie tot gevolg.

Exploitatiecategorie 8. Voor zeer droge zandgronden (Zag, X, ...) gelden ongeveer dezelfde voorwaarden als voor 
exploitatiecategorie 7, met het verschil dat best niet geëxploiteerd wordt bij droogte. Dit komt omdat zandgronden 
bij droogte geen cohesie hebben, waardoor het risico op instulping en beschadiging van boomwortels sterk toe-
neemt. Duingronden bijvoorbeeld bieden meer weerstand tegen vervorming als ze vochtig zijn dan wanneer ze 
droog zijn. In de praktijk zijn bij een gewone winterexploitatie weinig problemen te verwachten bij deze categorie. 
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Afhankelijk van de terreintopografie, kunnen de steile hellingen van duingronden wel problemen stellen voor het 
uitzetten van vaste ruimingspistes. Tijdens de droge zomermaanden wordt best niet gewerkt op deze standplaat-
sen. Dit is echter geen probleem, want er zijn voldoende andere bossen die net bij droogte moeten geëxploiteerd 
worden om schade te voorkomen.

De delen van bos die als Exploitatiecategorie 2 staan ingekleurd, zijn net die delen die als bosreservaat zullen 
beheerd worden, en waarbij de economische functie van de bestanden vervalt. Exploitatie is er niet meer aan de 
orde. Ook delen van bestand 12a en 13a behoren tot de periodiek nattere bossen waar de bodem kwetsbaar is 
voor exploitatie in nattere periodes. Deze bestanden zullen in drogere perioden geëxploiteerd worden.

Exploitatiecategorie 2. In natte bossen is in de meeste gevallen uitkabelen van op de bosweg de enige optie, omdat 
de bodemdraagkracht onvoldoende is om exploitatiemachines in de bestanden toe te laten. Het betreft hier niet 
de permanent natte bossen zoals in exploitatiecategorie 1. Tijdens droge perioden zal de bodem hier iets meer 
draagkracht hebben dan bijvoorbeeld aan het einde van de winter. Om schade te beperken, moet in een droge 
periode geëxploiteerd worden. Aangezien machines verplicht op de bosweg moeten blijven, blijft schade voorna-
melijk beperkt tot bodemverwonding door slepende stammen. Die sleepschade zal minder zijn bij droge dan bij 
natte omstandigheden. Deze categorie is er een van natte bossen en moeilijke exploitatie. De beheerder moet 
grondig overwegen of exploitatie op dergelijke standplaatsen wel gewenst is. Als houtoogst echt noodzakelijk is 
om de beheerdoelstellingen te bereiken, moet op veel praktische moeilijkheden gerekend worden en voorzichtig te 
werk gegaan worden. Eventueel kan een kabelbaan overwogen worden, met de bijhorende hoge exploitatiekost.

Op een bijgevoegd kaartje wordt voorgesteld om 2 houtstapelplaatsen te creëren één in het noordelijke deel 
(kruispunt tussen bestanden 19a, 14c, 21d en 15a) en één in het zuidelijke deel (tussen 31a en 32a) van het 
Vloethemveld. De stapelplaatsen zullen ongeveer 10m bij 50m zijn. (zie kaart 5.5).

 J Bosreservaat Vloethemveld
Niet van toepassing.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Niet van toepassing, behalve voor enkele percelen Amerikaanse eik, die op analoge wijze zullen behandeld wor-
den als bij het domeinbos beschreven.

 J Duvelsnest
Het deelgebied waterwinning is te nat voor een vlotte exploitatie. Alleen in de aanvangsfase zal geprobeerd wor-
den nog wat exoten te kappen, indien de bestaande dreven toelaten om te ontginnen. Niet alleen de vochttoestand 
is hier een beperkende factor, maar ook het eigendomsstatuut. Slechts een gering aantal dreven zijn toegankelijk 
voor het ANB.

In het deelgebied weide is geen exploitatie voorzien binnen de planperiode.

In het deelgebied bos geldt grosso modo dezelfde gang van zaken als in het domeinbos Vloethemveld. De exploi-
tatie zal alterneren met de jaartallen van het domeinbos Vloethemveld. In het Duvelsnest wordt geen expliciete 
houtstapelplaats voorzien, maar zullen de in aanmerking komende dreven door de boswachter aangeduid worden 
op het moment dat de noodzaak zich voordoet.

 J Vuile Moere
Ook de eventuele ontginningen in de Vuile Moere zijn alternerend met Vloethemveld gepland en gesynchroniseerd 
met het Duvelsnest. De ontginning kan uitsluitend via de dreef gebeuren die rond het gebied loopt en dezelfde 
dreef is ook de enige mogelijke houtstapelplaats.

5.3.9. Brandpreventie
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 J Domeinbos Vloethemveld
Gezien de vochtige standplaatsomstandigheden worden hier geen bijzondere maatregelen voorzien.
Alle dreven zijn vlot toegankelijk voor de brandweer en hulpdiensten (bij droog weer). De belangrijkste preventie 
zal bestaan uit sensibiliseren en regelmatig toezicht. De dreven worden waar nodig één tot tweemaal per jaar ge-
maaid en de omvorming van naald- naar loofhout kan gezien worden als een indirecte vorm van brandpreventie. 
Bluswater is te vinden in de vijvers op het militair domein.

 J Bosreservaat Vloethemveld
Idem

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
In het verleden was maaien in het munitiedepot altijd al dé maatregel om brand te voorkomen. Nu is het maaien 
weliswaar vooral bedoeld als natuurbeheermaatregel, maar het blijft tevens het brandgevaar beperken. In geval 
van brand zijn de vijvers bruikbaar als blusvijvers.

 J Duvelsnest
Idem als domeinbos Vloethemveld.

 J Vuile Moere
Hier is geen bluswater in de onmiddellijk omgeving aanwezig (met uitzondering van een beperkte hoeveelheid 
water uit de aangrenzende beek). Jaarlijks maaien van de omgevende dreef is de belangrijkste maatregel om 
minstens een goede bereikbaarheid te verzekeren.

5.3.10. Open plekken

 J Domeinbos Vloethemveld
Het domeinbos fungeert als een buffer voor het militair domein Vloethemveld dat een zeer hoge natuurwaarde 
heeft, vooral in de open sfeer. In het militair domein zelf wordt gestreefd naar de creatie van grotere oppervlakte 
natuur in de “open sfeer” (heide, heischrale graslanden). 

Permanente open plekken. Zie kaart 5.6: open plekken, gradiënten en bosrandontwikkeling. 

Deze open plaatsen moeten voornamelijk het herstel van droge heide toelaten met als doelsoorten Rode dop-
heide, Levendbarende hagedis en Groentje. Bij de lokalisering van deze open plekken komen in eerste instantie 
bestanden van niet-standplaatsgeschikte naaldbomen (Oostenrijkse den, Douglasspar) in aanmerking en vervol-
gens spontaan ontstaan bos waar heide ontkiemd is na kapping van de vorige generatie bos. De open plekken 
dienen steeds gevrijwaard te worden van nieuwe bosopslag. Een maai- of graasbeheer wordt ingesteld na ver-
wijdering van de boomvegetatie. Wanneer geen heide ontkiemt en zich geen andere natuurwaarden in de open 
plek ontwikkelen, kan steeds overgegaan worden tot herbebossing via ofwel spontane verbossing van het bestand 
ofwel door aanplanting van inheemse boom- en struiksoorten. 

In volgende bestanden werd of zal de komende jaren gepoogd worden om heide te herstellen: 1a (2004) , 21a, 
38a, 39a (loopt deels over in 37a) en 42a. Rond bestand 21a worden de dreven (Legedreef, Dweersdreef en 
Doorndreef) en een vijftal meter in de aanpalende bestanden (22a, 20a en 19b) grotendeels boomvrij gemaakt om 
heide of heischraal grasland te ontwikkelen. Het beheer in deze zone zal bestaan uit geregeld maaien en afvoer 
van het maaisel. 

Perceel 42a werd al in 2004 omgevormd tot heide. Dit perceel werd geklepeld en kende een goede opkomst 
van heideplantjes in 2005 (Struikheide, Pilzegge, Trekrus). Delen van het perceel worden echter overwoekerd 
door bramen zodat besloten werd tot afvoeren van de voedselrijke bodemlaag. Na de plagwerken zal dit perceel 
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begraasd worden (dit perceel leent zich, dankzij de vorm en de aanwezige afrastering aan de noordzijde (militair 
domein) en aan de westzijde (privé-vijver) goed voor begrazing, door middel van mobiele afrastersystemen). 

Ook bij heideherstel op het westelijk deel van bestand 38a zal de toplaag van de bodem afgeschraapt worden. 
Ook hier (en in bestand 1a) is begrazing een mogelijke beheersvorm. Voor de kleinere open plek op de grens tus-
sen bestand 39 en 37 worden geen plagwerken voorzien en is begrazen wellicht geen optie. 

In de natte sfeer wordt de aanleg van een poel of natte depressie voorzien in bestand 7a. 
In tabel 5.2 wordt de oppervlakte aan permanente open plekken in het domeinbos Vloethemveld weergegeven.

Tabel 5.2: Overzicht van de permanente open plekken met een ecologische waarde in het domeinbos 
Vloethemveld.

Bestand/
perceel

Opp. open plek Doelvegetatie Opmerking 

1a 0.3ha Heide
7a 0.5ha Poel + zoom/oevervegetatie Kap populier – poel
21a 0.5ha Heide-heischrale vegetatie Met behoud van enkele alleenstaande bomen 

(berk, eik)
37a 0.1ha Heide Aansluitend bij open plek in bestand 39a
38a 0.05ha heide
39a 0.1ha heide Sterke dunning, met ruimte voor open plek
42a 0.68ha heide
Totaal 2.23ha (of 2% van de totale bosoppervlakte) (zonder mantelvegetaties – zie § 4.9)

Tijdelijke open plekken

Tijdelijke open plekken worden verkregen door kappen van bomen, winduitval, stapelplaatsen. Door spontane 
bosgroei of na aanplanting groeien ze na enkele jaren terug dicht.

 J Bosreservaat Vloethemveld
Perceel 73 (voormalig munitiedepot Vloethemveld) zal bij het bosreservaat gevoegd worden, maar het graslandje 
ten zuiden van het huidige gebouw (dat zal afgebroken worden) is een soortenrijk wasplatengrasland. Dit gras-
landje zal verder als open ruimte beheerd worden en een maairegeime krijgen, samen met de overige heischtrale 
graslanden van het voormalig munitiedepot.

Verder fungeren de dreven die nog gemaaid worden als open plaatsen in het bosreservaat.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
In het munitiedepot wordt er gestreefd naar een status quo van de open ruimte die na 2008 door de heideher-
stelwerken hersteld is, om heide, heischraal grasland en (vooral mesotrofe) plassen te behouden. Dat betekent 
dat de percelen 63 tot 68 grotendeels door maaien open gehouden worden. Ook de twee begrazingsblokken zijn 
grotendeels open heischrale gedeelten. Verder is er nog een aanzienlijk open grasland voor de Bocca (perceel 
118). Daarnaast bevinden zich nog belangrijke stroken heischraal grasland in de brandgangen en bermen en klei-
nere gedeelten heide en heischraal grasland in de nabijheid van voormalige munitie- of andere gebouwtjes. Al die 
stroken en plekken worden eveneens door maaien zo veel mogelijk grazig gehouden. 

De toenemende ouderdom van de beboste gedeelten van het voormalige munitiedepot zullen evenwel voor steeds 
meer schaduw en bladval zorgen, waardoor een maaibeheer op termijn niet zal volstaan. Daarom wordt een 
hakhoutbeheer voorzien in de bosranden waar schaduwwerking en bladval een acute achteruitgang van het hei-
schraal grasland veroorzaken.

Zeldzame pioniervegetaties (habitattype nanocyperion, pioniervegetaties natte heide) vereisen op regelmatig te-
rugkerende basis een vorm van plagbeheer. Het ‘plaggen’ kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. 
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Ondiep afschrapen van de bodem met een kraan of buldozer, diep klepelmaaien, manueel afsteken van de zode 
met spade worden hier allemaal als mogelijkheden voor ‘plagbeheer’ beschouwd. Deze maatregel is moeilijk 
exact te plaatsen in de tijd, omdat ze afhankelijk is van het opnieuw dichtgroeien van open plaatsen. Daarom is 
monitoring van kritische plaatsen aangewezen. De bij voorkeur opnieuw te plaggen zones zijn wél aan te wijzen. 
Als belangrijkste hulpmiddel verwijzen we naar de kaarten 2.17, 2.18 en 2.22 die de groeiplaatsen van een aantal 
kritische soorten weergeven. Deze groeiplaatsen zijn samengevat in de kaart 2.6: bij voorkeur te plaggen zones. 

 J Duvelsnest
In het Duvelsnest deelgebied Waterwinning zijn momenteel twee grote wateroppervlakten aanwezig, gescheiden 
door een dreef. De noordelijke kan op termijn dichtgroeien en daar zullen geen expliciete maatregelen getroffen 
worden om dat te verhinderen. De zuidelijke en grootste plas wordt echter open gehouden. 

Aansluitend met de plassen bevinden zich bloemrijke ruigtevegetaties en rietvegetaties, waarvan minstens een 
deel als dusdanig zullen onderhouden worden.

Het graslandperceel 21 is nog minstens 9 jaar in gebruik door een landbouwer en blijft dus zeker open. Op termijn 
zal overwogen worden of de graslandkwaliteit hoof genoeg is om dit perceel als dusdanig te behouden. Een uit-
breiding van het bosreservaat op dit perceel is een andere mogelijkheid.

In Duvelsnest deelgebied Weide zijn alle beplantingen uitgevoerd en blijft dus een aanzienlijk gedeelte grasland 
over. 

In Duvelsnest deelgebied Bos zijn geen open plekken aanwezig, maar de randwerkingen op deze kleine bosjes 
zijn natuurlijk wel aanzienlijk. Langs de Diksmuidse Heirweg waren tot en decennium geleden nog interessante 
bermen aanwezig langs het bos, met onder meer Rode dopheide, Schermhavikskruid, … Deze zijn kwijnend 
onder toenemende ouderdom van het aangrenzende bos. Bij de dunningen is extra aandacht voor de mantel-
zoomsituatie belangrijk. Op die manier kan misschien iets van die voormalige situatie hersteld worden.  

 J Vuile Moere 
In de Vuile Moere is perceel 14 geplagd om heide te herstellen. Dit perceel zal door maaien of begrazen open ge-
houden worden. Aansluitend bevindt zich nog een relict vochtige heide, die momenteel door jonge berkenopslag 
en bramen aan het verstruwelen en verbossen is. De struik- en boomopslag zal verwijderd worden. 

Wanneer het aangrenzende naaldhoutbestand kaprijp is zal gekeken worden of er spontane heide uit de zaad-
voorraad tevoorschijn komt. Indien dat het geval is kan het heideperceel nog wat uitgebreid worden.

Voor de rest is de dreef rondom de Vuile Moere het belangrijkste refugium voor soorten van heide, heischraal 
grasland en zoomsoorten. Een jaarlijks maaibeheer houdt die waarden zo goed mogelijk in stand. 

5.3.11. Gradiënten en bosrandontwikkeling

JJ J Domeinbos Vloethemveld
Aan de zuidrand van het bos wordt de scherpe bosrand, bijna uitsluitend uit naaldbomen bestaande, over een 
breedte gemiddeld 15 meter verwijderd om plaats te maken voor een mantelvegetatie bestaande uit inheemse 
struiksoorten. Het betreft de bestanden 29a (zone bij woningen), 31a, 32a, 36a, 37a, 38a : totale opp “halfopen” 
= 1.9 ha.

De populierendreef die de zuidgrens vormde van de percelen 40, 41 en 42 werd in 2008 geveld. Ook hier wordt 
een houtkant bestaande uit inheemse struiken voorzien. Ten dele was deze houtkant al aanwezig. De zoom langs-
heen de houtkant en het pad zullen jaarlijks gemaaid worden. 

De interne randen kunnen we verbeteren door het wegnemen van de dreefbomen, zodat er ook daar een bos-
rand kan ontstaan met een struikengordel van Gewone vlier, Wilde lijsterbes, Vuilboom,… Naaldbomen die als 
dreefboom fungeren komen het eerst in aanmerking voor velling; soorten als Zomereik en Beuk worden liever 
gespaard daar ze als zaadboom kunnen dienen. Meestal wordt geopteerd voor een spontane evolutie na kapping. 
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Bij aanplanting van struiken wordt enkel gebruik gemaakt van plantsoen van autochtone herkomst zoals Wilde 
lijsterbes en Vuilboom. 

Rond bestand 21a wordt een open dreef gemaakt door het verwijderen van de bomen over een vijf- tot tiental 
meter in de bestanden 19b, 20a en 22a (totale oppervlakte 2.07ha). Hier wordt naar heideherstel gestreefd waar-
door een mooie gradiënt van open terrein naar gesloten eiken-berkenbos gemaakt zal worden. Deze ingreep zal 
op andere tijdstippen gebeuren dan de reguliere dunningen, meer bepaald een jaar later, in 2009, 2013 en 2017. 
Bij deze ingreep zal getracht worden de dreefbomen te behouden. De dreefbomen op de grens tussen bestand 
21a en 19b zijn echter al van een sterk verminderde vitaliteit. Bij openkappen van de dreef zullen de kwijnende 
exemplaren gekapt worden. Verspreid over de dreef zullen een aantal exemplaren kunnen behouden worden. De 
dreefbomen op het stuk tussen 21a en 20a zijn laagbetakt. De verwachting is dat deze bomen geen nadelige ef-
fecten zullen ondervinden van de omvorming tot heide van het (noordelijke) aanpalende stukje in bestand 21a en 
integraal kunnen behouden worden.

In totaal zal dus 5.74 ha of 5,1 % van de totale bosoppervlakte als open of halfopen vegetatie beheerd worden.

 J Bosreservaat
De dreven in het bosreservaat worden verder onderhouden en creëren op die manier de belangrijkste 
mantel-zoomsituaties.

In het visiegebied van het Vlaams natuurreservaat (uitbreidingsperimeter) zullen de percelen die aansluiten bij het 
bosreservaat in principe aangeduid worden als te bebossen, maar er zal voldoende ruimte voorzien worden om 
een brede mantel-zoom-situatie te creëren.

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
In het voormalig munitiedepot is het bos vrij recent, maar door ouder worden beschaduwt het toch steeds meer 
de waardevolle heischrale bermen. Daarom is een hakhoutbeheer in de rand aangewezen op plaatsen waar de 
natuurwaarde serieus dreigt achteruit te gaan. Dit beheer wordt niet grootschalig op papier gezet, omdat het té 
werkintensief is om dit over het hele gebied uit te voeren. Veeleer wordt aanbevolen om dit hakhoutbeheer op 
kleine schaal uit te voeren, waar het meest aantoonbaar effect kan hebben (relictpopulaties Gevlekte orchis, nabij 
mesotrofe plassen, …). 

 J Duvelsnest
Vooral in het deelgebied Waterwinning is het faunistisch interessant om de rietkraag en de bloemrijke ruigtkrui-
denvegetaties op de rand van water en bos (zuidelijk deel perceel 28 en noordoostelijk deel perceel 24) open te 
houden. Ten noorden van de belangrijkste dreef zal dat niet gebeuren, maar ten zuiden wél. 

 J Vuile Moere
Hier is vooral de beukendreef rond het gebied een belangrijke locatie van zoomvegetaties en heiderelicten. Een 
jaarlijks maaibeheer en een vijf- à tienjaarlijks hakhoutbeheer op de struiklaag onder de beuken kunnen deze 
situaties in stand houden.

5.3.12. Soortgericht beheer: Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en 
fauna

 J Domeinbos Vloethemveld
Ter bescherming van broedgevallen van vogels is het mogelijk dat bepaalde percelen of dreven van het bos tijde-
lijk afgesloten worden. Ook de schoontijd, die loopt van 1 april tot 30 juli, draagt bij tot een zeker rust in het bos, 
wat ook het broeden van de roofvogels ten goede komt.

Omdat een aantal zeldzamere vogelsoorten (bv. Sperwer, Kuifmees) voornamelijk in Grove den- bestanden broe-
den is het wenselijk enkele van deze percelen te behouden.

De populatie Koningsvaren (perceel 19) zal jaarlijks geteld worden door de boswachter. Bedreiging door lichtte-
kort kan aanleiding geven tot het achteruitgaan van de populatie. Op dat moment kan lokaal meer licht gecreëerd 
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worden door openkappen de locaties. Plaatselijk zeldzame soorten als Dalkruid en Bosanemoon zullen eveneens 
jaarlijks opgevolgd worden. Ook de evolutie van de typische heidesoorten (Rode dopheide, Gewone dopheide) 
op de dreven zal opgevolgd worden.

Koningsvaren in het voormalige munitiedepot Vloethemveld in 2004. 

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
In het voormalig munitiedepot zijn ongelooflijk veel zeldzame en kwetsbare soorten aanwezig, waardoor het on-
mogelijk is voor al die soorten een afzonderlijk beleid uit te stippelen. De meeste beheermaatregelen (maaien, 
begrazen, plaggen, kappen, hakhoutbeheer) zijn er dan ook op gericht om een veelheid van soorten van heide en 
heischraal grasland tegelijk te begunstigen.

Toch wordt voor een aantal soorten geadviseerd een specifiek beleid te voeren.

Bij het maairegime wordt omwille van de Blauwe knoop en Gewone guldenroede een specifiek laat maairegime 
voorgesteld in de dreven/brandgangen met de grootste populaties. De populatie Welriekende agrimonie zal zeker 
mee profiteren van deze maatregel.

Omdat er momenteel maar drie planten Stekelbrem en één plant Kruipbrem aanwezig zijn, wordt voorgesteld die 
planten te markeren, zodat ze niet sneuvelen bij een machinaal beheer. Een voorzichtig manueel maaibeheer rond 
die planten wordt aanbevolen.

Een groot aantal pioniersoorten gedijt niet onder een regulier maai- en begrazingsbeheer, maar zal periodiek 
een vorm van lokaal plaggen nodig hebben. We mikken op de zeldzaamste soorten als richtinggevend voor de 
plaatsen waar dit best kan gebeuren. Iets minder zeldzame soorten kunnen dan meeprofiteren van dit beheer. We 
stellen voor dit periodiek plagregime in te stellen op Draadgentiaan, Grondster en Moeraswolfsklauw. Soorten als 
Dwergvlas, Kleine en Ronde zonnedauw, Dwergbloem en een hele reeks andere (levermossen, …) zullen onge-
twijfeld mee profiteren van dit beheer. Kaart 6.6 tootn de bij voorkeur af en toe opnieuw te plaggen zones. 
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De beide zonnedauwsoorten zijn afhankelijk van een periodiek plagbeheer of andere storingsmaatregelen met analoge effecten. 
Foto Arnout Zwaenepoel, Vloethemveld, juni 2010.

Ook de typische waterplanten van mesotrofe venomstandigheden zullen een periodiek plagbeheer blijven verei-
sen. Dat beheer zal moeten gekoppeld blijven aan periodiek ontstruwelen van de venoevers. Deze maatregel moet 
Pilvaren, Teer vederkruid, Duizendknoopfonteinkruid, Vlottende bies, Doorschijnend glanswier, … begunstigen. 

Bepaalde fauna-elementen vereisen een minder intensief maaibeheer dan veel plantensoorten van hei-
schraal grasland. De in West-Vlaanderen met uitsterven bedreigde Heidesabelsprinkhaan vereist bijvoorbeeld 
Pijpenstrovegetaties, plaatsen met strooisel, etc. Daarom wordt in de percelen 63 tot 68 geopteerd om niet alles 
jaarlijks te maaien, maar om een mozaïek te creëren tussen meer en minder intensief gemaaide gedeelten. 
Groentje vereist volwassen, niet gemaaide heideplanten voor de eiafzet en de rupsen. Ook voor deze soort is een 
niet al te intensief maairegime wenselijk. 

De avifauna van het voormalig munitiedepot is in bepaalde gevallen aangewezen op bepaalde bomen. De 
Wielewaal, Bosuil en Kleine bionte specht profiteren bijvoorbeeld van de resterende oude populieren. Daarom 
worden deze in hoofdzaak ongemoeid gelaten. Boomleeuwerik en Boompieper appreciëren de vrijstaande eiken 
in het heischrale, recent geplagde gedeelte. Deze worden zeker gespaard. De uitbreiding van het bosreservaat in 
het voormalig munitiedepot heeft ook de vereiste rust voor bepaalde roofvogels in het achterhoofd. Meer staand 
dood hout in het bosreservaat is wenselijk voor spechten, maar ook voor vleermuizen. 

De steile wand van de nieuwe grote vijver die in 2012-2013 aangelegd wordt is gericht op het aantrekken van 
Oeverzwaluw en IJsvogel.

De populatie kleine groene kikker lijkt aangewezen op de mesotrofe waterplassen. Dat geldt ook voor een groot 
aantal waterwantsen, waterkevers, sierwieren, … Het bestrijden van eutrofiërende Canadese ganzen op deze 
plassen is dus noodzakelijk. Het tegengaan van te sterk verstruweelde oevers is eveneens nadrukkelijk op deze 
soorten gericht.
Slechts weinig voormalige munitiegebouwtjes zijn geschikt om in te richten als vleermuizenbunker. Een gebouwtje 
in de NO hoek (perceel 64) biedt echter mogelijkheden door de hoge vochtigheidsgraad. Een buffering door extra 
aanbrengen van aarde zal de geschiktheid als overwinteringsplaats verhogen.
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 J Duvelsnest
Op de grote plas in het Duvelsnest vertoeft met grote regelmaat Geoorde fuut, maar deze kwam er nog niet tot 
broeden. Er zal naar gestreefd worden een gepaste mate van verlanding met drijftilsituaties te bekomen om de 
plas aantrekkelijk te maken als broedplaats.

Het Duvelsnest kent een bijna identieke libellenfauna als Vloethemveld. Mede daarom wordt geopteerd de grote 
plas niet te laten dichtgroeien, maar ze op termijn te vrijwaren van verlanding en verbossing. Ook het bewaren van 
enkele percelen bloemrijke ruigte (zuidelijk deel perceel 28 en noordoostelijk deel perceel 24) past in de bescher-
ming van de libellenfauna.

 J Vuile Moere
In de Vuile Moere is vooral het plagbeheer bedoeld als maatregel om de verschillende heidesoorten en heischraal 
graslandsoorten te bevorderen. Het maaien van de dreven is mede bedoeld voor de instandhouding van Rode 
dopheide.

5.3.13. Dood hout en oude bomen

 J Domeinbos Vloethemveld
Er wordt getracht het dood hout zo veel mogelijk in het bos te laten. Bij de dunningen worden dode en ster-
vende bomen niet verwijderd. Geleidelijk aan zal het aanbod aan staand en liggend dood hout aldus toenemen. 
Kwijnende of dode bomen die een potentieel gevaar voor de recreanten opleveren, zullen ofwel verkocht worden 
ofwel na verwijdering van de kroon of velling van de boom als dood hout in het bos achterblijven. Langs de bos-
rand en boswegen zal jaarlijks uitgekeken worden naar potentieel gevaarlijke bomen.

In alle loofbestanden worden de aanwezige inheemse eiken en Beuken zo lang mogelijk op stam gehouden. 

De in de beheervisie vooropgestelde norm van minimaal 4 procent dood hout (berekend op de voorraad) zal in 
Vloethemveld zonder problemen gehaald worden tegen het eind van dit beheerplan.

 J Bosreservaat Vloethemveld
In het bosreservaat (percelen 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 71, 73) zal de voorraad dood hout verder toenemen.

Liggend dood hout in perceel 71 van het voormalig munitiedepot Vloethemveld. We stellen voor het bosreservaat uit te breiden 
met dit perceel. Foto Arnout Zwaenepoel, februari 2012.
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 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Ook in de bossen van het voormalig munitiedepot wordt dood hout in principe niet meer verwijderd. De spontane 
verbossing in combinatie met niet meer geruimd hout zal het aspect van natuurlijk bos verder versterken. Ook de 
oude populieren die omvallen in de begrazingsblokken worden niet geruimd zo lang ze niet echt hinderlijk zijn voor 
de doorgang.

Omgevallen populier in een begrazingsblok in het voormalige munitiedepot Vloethemveld, februari 2012. 
Foto Arnout Zwaenepoel.

Omgevallen Zachte berk in perceel 62 van het voormalig munitiedepot Vloethemveld. Foto Arnout Zwaenepoel, maart 2012.
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Dood hout van Zomereik in perceel 62 van het voormalig munitiedepot Vloethemveld. Foto Arnout zwaenepoel, maart 2012.

Omgevallen Schietwilg in perceel 71 van het voormalig munitiedepot Vloethemveld. Foto Arnout Zwaenepoel, maart 2012.

 J Duvelsnest
In het Duvelsnest deelgebied waterwinning komt momenteel vrij veel staand dood hout voor, zowel van populier 
als van Zwarte els, die afgestorven zijn door de stijgende grondwatertafel. Daarnaast komt in het moerasbos ook 
vrij veel liggend dood hout voor van omgevallen bomen. Dat hout zal niet geruimd worden.
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Dood staand hout in het moerasbos van het Duvelsnest. Foto Arnout Zwaenepoel, maart 2012.

Dood liggend hout in het moerasbos van het Duvelsnest. Foto Arnout Zwaenepoel, maart 2012.
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5.3.14. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de jacht

 J Domeinbos Vloethemveld
De jacht is niet verpacht in het domeinbos Vloethemveld. Bij problemen kan het Agentschap voor Natuur en Bos 
instaan voor de regulatie van de wildstand d.m.v. bestrijding. In specifieke omstandigheden (bv. schade door ever-
zwijnen of edelherten aan landbouwgewassen bij aangelanden) kunnen tevens afspraken gemaakt worden met 
de jagersverenigingen van de wildbeheereenheid Houtland om het Agentschap voor Natuur en Bos bij te staan in 
de wildregulatie.

 J Bosreservaat Vloethemveld
Idem

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Idem

 J Duvelsnest
Een voormalige eigenaar heeft jachtrecht voor hen en hun nakomelingen bedongen bij de verkoop van hun terrein. 
Deze erfdienstbaarheid staat ook beschreven bij de paragraaf erfdienstbaarheden in het eerste hoofdstuk. Niet 
alle percelen vallen onder deze regeling. 

 J Vuile Moere
Idem als Vloethemveld.

5.3.15. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de visserij

Er zijn geen richtlijnen met betrekking tot de visserij in het beheerplan opgenomen omdat er geen viswaters in het 
gebied voorkomen. Op de vijvers van het voormalig munitiedepot mag niet gevist worden. 

5.3.16. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot gebruik niet-houtige 
bosproducten

Er zijn geen richtlijnen met betrekking tot het gebruik van niet houtige bosproducten in het beheerplan opgeno-
men. Binnen het voormalig munitiedepot is het strikt verboden zeldzame planten (orchideeën, …) te plukken (cf. 
regelgeving VNR), maar aangezien dit gedeelte alleen toegankelijk is onder begeleiding zijn hier verder geen spe-
ciale voorzieningen voor vereist. Ook in de rest van het plangebied is het overigens verboden planten te plukken. 

5.3.17. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische 
elementen 

 J Domeinbos Vloethemveld
Vloethemveld maakt volledig deel uit van het beschermd landschap Sint-Pietersveld. Hierboven werden al ver-
schillende maatregelen geformuleerd om de beheersdoelstellingen uit het beschermingsbesluit mee te helpen 
realiseren (bosbehoud, bosuitbreiding, beheer botanisch waardevolle gebieden, bosranden,…). Volgende maatre-
gelen die elders al besproken werden kunnen hier aangehaald worden:

 � Behoud en bescherming van het enige restant van vroegere dijken in het gebied (Vossenbarm bestand 9a). 
De Barmdreef is afgesloten voor recreatie om schade aan de dijk te vermijden. De omringende bestanden 9a, 
10a en 11a zijn opgenomen in het bosreservaat Vloethemveld. 

 � Herstel van heidevegetaties die een flink aandeel van de botanische rijkdom van het gebied uitmaken. Hoewel 
de floristische waarde van het gebied zich voornamelijk in het voormalige militaire domein concentreert, 
bevinden zich ook binnen het domeinbos locaties met zeer goede potenties voor herstel van een soortenrijke 
heidevegetatie, als relict van de historische semi-natuurlijke heidevelden Vloethemveld.
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 � Behoud van het drevenpatroon. Dreefbomen worden zo veel mogelijk behouden. Ook bij het herstel van hei-
devegetatie rondom bestand 21a, wordt getracht de dreefbomen zoveel mogelijk te sparen. 

 J Bosreservaat Vloethemveld
Idem

 J Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot)
Ook voor het munitiedepot geldt dat de botanisch en faunistische maatregelen de belangrijkste maatregelen zijn, 
ook voor het cultuurhistorische aspect. Daarnaast is reeds gewezen op de studie die de VLM opgestart is om het 
resterende gebouwen en kunstwerkenpatrimonium van WO II (POW-kamp) te bewaren.

 J Duvelsnest
Ook hier gelden de botanisch en faunistische ingrepen als belangrijkste ingrepen die ook de cultuurhistorische 
waarde van het landschap moeten vrijwaren.

 J Vuile Moere
Idem.

5.3.18. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de milieubeschermende 
functie

De beheermaatregelen met betrekking tot de milieubeschermende functie van het bos is eerder indirect, door het 
bevoordelen van inheemse, standplaatsgeschikte boomsoorten.

Bij werkzaamheden in het bos worden milieuvriendelijke brandstoffen en oliën gebruikt. Gebruik van herbiciden 
worden enkel gebruikt voor de verdelging van Amerikaanse vogelkers en Rododendron, die sporadisch aanwezig 
is.

Voor het herstel van dreven wordt neutraal grof zand of ander inert materiaal gebruikt.

5.3.19. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de wetenschappelijke 
functie

Een deel van het domeinbos Vloethemveld is als bosreservaat aangewezen. Voor een deel van het voormalige 
munitiedepot Vloethemveld is een voorstel tot bosreservaat opgenomen in dit beheerplan. Hetzelfde geldt voor 
deen deel van het Duvelsnest. Bosreservaten fungeren in belangrijke mate als wetenschappelijk studieobject voor 
het opvolgen van de spontane successie.

De relicten van het arboretum dat in 1913 aangelegd werd, zullen in stand gehouden worden. De aanwezige 
boomsoorten worden in kaart gebracht en het beheer zal pogen deze bomen zo lang mogelijk in leven te houden 
(vrijstellen van oude bomen bij dunningsoperaties).

Een aantal percelen worden beheerd volgens de richtlijnen van Universiteit Gent, waar professor Kris Verheyen 
een biodiversiteitsonderzoek opstartte, het zogenaamde Forbio-project.

5.3.20. Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen (artikel 20, 
artikel 90, artikel 96 en artikel 97 van het bosdecreet)

Er zijn geen nieuwe werken in die zin voorzien. De aanleg van poelen en de afbraak van gebouwen gaat gepaard 
met de aanvraag van een bouwvergunning voor uitvoering van deze werken. Voor de laatste categorie verwijzen 
we ook naar volgende rubriek.
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5.3.21. Afbraak van harde constructies en infrastructuur

De afbraak van de resterende gebouwtjes in het voormalig munitiedepot Vloethemveld is een punt waarover dit 
beheerplan geen definitieve uitspraken kan doen, omdat de discussie met de gemeenten, de VLM en ANB nog in 
volle gang is. Dit beheerplan volgt de aanwijzingen van Ruimte en Erfgoed op, waarbij in de beschermingsmaat-
regelen van het Beschermde Landschap een beperkt aantal gebouwtjes op plan gezet zijn die dienen bewaard 
te worden. Het gaat hierbij in principe vooral om één gebouwtje van elk type munitiegebouwtjes en een beperkt 
aantal (houten) gebouwtjes als relict van het krijgsgevangenenkamp van WO II. In het voormalig munitiedepot 
komen echter, ook na de afbraakwerken van de voorbije jaren, nog steeds een veel groter aantal gebouwen voor. 
Kaart 6.8 toont een 70-tal plaatsen met in totaal zo’n 100 gebouwtjes die nog overeind staan. Bij elk gebouwtje is 
hieronder een korte beschrijving opgenomen met de suggestie voor behoud of afbraak en de motivatie daarvoor. 
De verdere discussie tussen de opgesomde partners moet uitwijzen hoe dit punt concreet zal uitgevoerd worden. 

Kaart 6.8 heeft enige extra toelichting nodig, omdat het onmogelijk is de gebouwtjes integraal toe te lichten in de 
legende. Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van elk gebouwtje, gebouwencomplex of constructie. 
Achter elke beschrijving is telkens weergegeven of het gebouwtje dient bewaard te worden dan wel te worden af-
gebroken in functie van de optimalisatie van de natuurwaarden van het gebied. Dit scenario houdt rekening met de 
natuurwaarden op zich, de eerdere afspraken met Ruimte en Erfgoed en de praktische uitvoering van het noodza-
kelijke natuurbeheer. Deze inventaris en voorstellen voor afbraak worden dan ook als een vertrekscenario meege-
nomen in de POW-campstudie en verder onderzocht. Een fotolijst van de gebouwen is opgenomen als bijlage 8. 

1 Bakstenen wachtlokaaltje. Afbreken.
2 Twee halfopen wachtlokaaltjes uit betonplaat. Afbreken.
3 Halfopen wachtlokaaltje in betonplaat, met houten constructie erboven ter bestrijding van evenzwijn. Op de deur 
is een cijfer 5 geschilderd. Afbreken.
4 Golfplaten hok met hooi. Bewaren om faunistische redenen. In dit hok is de aanwezigheid van Steenmarter 
vastgesteld.
5 Munitiegebouwtje, waarin de bijenkasten van Daniël Taecke staan opgesteld. Bewaren om cultuurhistorische en 
faunistische redenen. In dit gebouwtje is de aanwezigheid van Steenmarter vastgesteld.
6 Tweede munitiegebouwtje met bijenkasten van Daniël Taecke. Behouden om cultuurhistorische redenen.
7 Bakstenen wachtlokaaltje tegenover onverharde brandgang. Afbreken.
8 Golfplaten hok. Afbreken.
9 Electriciteitskast aan de enige bewaarde verharde weg in groep 6 (asfalt). Afbreken. Werkt niet meer.
10 Bakstenen wachtlokaaltje langs (ten oosten van) de enige overgebleven verharde weg (asfalt) in groep 6. 
Bewaren als enige voorbeeld van dit type of afbreken?
11 Wachtlokaaltje in betonplaat. Afbreken.
12 Betonnen paal als relict van de spoorwegtoegang van destijds. Bewaren als cultuurhistorisch relict.
13 Vierkante bakstenen sokkel met een betonblok erop. Vermoedelijk relict van de voormalige spoorwegtoegang 
tot het munitiedepot. Bewaren als cultuurhistorisch relict.
14 Betonnen paal als relict van de spoorwegtoegang van destijds. Bewaren als cultuurhistorisch relict.
15 Idem. Bij dikke Zoete kers. Behouden.
16 Munitiegebouwtje 3506. Behouden als cultuurhistorisch relict.
17 Munitiegebouwtje 3504. Behouden als cultuurhistorisch relict. 
18 Bakstenen gebouwtje zonder dak. Afbreken. 
19 Munitiegebouwtje 3201 in westelijk begrazingsblok. In gebruik als geiten- en schapenstal. Behouden.
20 Munitiegebouwtje 3210 met wandtekeningen uit WO II aan de binnenkant. Behouden omwille van cultuurhis-
torische waarde.
21 Munitiegebouwtje 3209. Wordt gebruikt voor hooiopslag. Behouden.
22 Houten wachtlokaaltje. Afbreken.
23 Munitiegebouwtje 3810. Behouden omwille van cultuurhistorische waarde.
24 Wachtlokaaltje groep 1. Afbreken.
25 Hele rij bewaarde munitiegebouwtje in groep 1. Behouden omwille van cultuurhistorische waarde.
26 Munitiegebouwtje 3104 (houten spanten). Bewaren omwille van cultuurhistorische waarde.
27 Bakstenen wachtlokaaltje. Afbreken.
28 Andere uiteinde van hele rij bewaarde munitiegebouwtjes beschreven als 25. Behouden omwille van cultuur-
historische waarde.
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29 Hele rij munitiegebouwtje van groep 1. Dit is de rij met de meeste wandbeschilderingen uit WO II. Zie aparte 
reeks foto’s. Behouden omwille van cultuurhistorische waarde.
30 Betonplaten wachthokje. Afbreken.
31 Bakstenen wachtlokaaltje. Afbreken.
32 Betonnen wachtlokaaltje aan grote vijver. Afbreken.
33 Betonnen gebouwtje aan grote vijvers. Afbreken.
34 Recent gebouw (leslokaal) aan de grote vijvers. Afbreken.
35 Munitiegebouwtje 3704, niet gesloopt bij de eerste campagne wegens tekort aan financiën. Afbreken.
36 Munitiegebouwtje 3703. Niet gesloopt bij eerste campagne wegens tekort aan financiën. Afbreken.
37 Bocca. Voormalig boerderijtje, dat later fungeerde als officierenmess. Sterk vervallen. Ook serre in zeer slechte 
toestand, evenals nog een derde achterliggend gebouwtje: ‘Fibria’. Afbreken. Langs de oprit staan twee basreliëfs 
uit WO II, in zeer sterk vervallen toestand. Bewaren omwille van cultuurhistorische waarde. Een derde basreliëf 
is al verdwenen.

Deel van een basreliëf met landschap, daterend van het krijgsgevangenkamp van WO II, langs de oprit naar de ‘Bocca’. Foto 
Arnout Zwaenepoel, maart 2012.

38 Munitiegebouwtje 3702. Niet gesloopt bij eerste campagne wegens tekort aan financiën. Afbreken.
39 Munitiegebouwtje 3701. Niet gesloopt bij eerste campagne wegens tekort aan financiën. Afbreken.
40 Wachthokje in betonplaat. Afbreken.
41 Bakstenen wachtlokaaltje. Afbreken.
42 Wachtlokaal vooraan, ‘Blok A’. Afbreken.
43 Bureau ANB, ‘Blok C’.Behouden als bureau.
44 ‘Blok D’, in gebruik door ANB voor opslag materiaal. Behouden.
45 Klein recent gebouwtje dat niet op de meeste plannen staat. Wordt gebruikt voor de stockage van brandstof. 
Behouden.
46 ‘Blok E’, stockage van boten, … ANB. Behouden.
47 Loods ANB. Behouden.
48 Leegstaande bakstenen loods, ‘Blok H’. Afbreken.
49 Groen houten gebouwtje uit WO II. Behouden omwille van cultuurhistorische waarde.
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Houten gebouwtje uit WO II. Foto Arnout Zwaenepoel, maart 2012.

50 Leegstaande bakstenen loods, ‘Blok I’. Afbreken.
51 Groen houten gebouwtje uit WO II. Behouden omwille van cultuurhistorische waarde.
52 Basreliëf Sint-Joris doodt de draak. Op de achterkant is een landschap afgebeeld. Behouden omwille van 
cultuurhistorische waarde.

Sint-Joris doodt de draak. Basreliëf krijgsgevangenenkamp WO II. Foto Arnout Zwaenepoel, maart 2012.

53 ‘Blok B’, kantine (baksteen). Afbreken.
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54 Sterk vervallen wit bakstenen gebouw, voormalige bureau van de officieren. Afbreken.
55 ‘Blok K’. In gebruik door ANB voor opslag boten en visnetten. Behouden.
56 ‘Blok L’ in gebruik als loods voor ANB. Behouden.
57 Voormalige waterzuivering? Rond, betonnen waterbekken. Afbreken.
58-64 ‘Blok I’. complex van 7 gebouwen, met loodsen, klein gebouwtjes en ‘zeemachtgebouw’. Afbreken.
65 Grote open loods in gebruik door ANB. Behouden.
66 ‘Stookplaats Blok O’. Afbreken.
67 Bakstenen wachtlokaaltje met gebroken ramen. Afbreken.
68 Idem.
69 Munitiegebouwtje 3312. Behouden als cultuurhistorisch relict.
70 Munitiegebouwtje 3311. Afbreken.
71 Munitiegebouwtje 3310. Afbreken.
72 Golfplaten loods. Afbreken. Enkele golfplaten recupereren voor hazelwormen (zie soortgericht beleid, hoofd-
stuk 5).
73 Golfplaten hok. Afbreken.
74 Golfplaten hok. Afbreken.
75 ‘Blok X’; bakstenen lokaaltje met relicten hondenkennels. Afbreken.
76 Huizenrij militairen + tuinen grenzend aan 75.
77 Munitiegebouwtje 3655 (met betonnen spant), groep 6. Bewaren als cultuurhistorisch relict.
78 Munitiegebouwtje 3647 (NO hoek groep 6). Inrichten als vleermuizenbunker.

In perceel 22 van het Duvelsnest komt een vervallen fazantenkooi voor. Die moet worden opgeruimd.

5.3.22. Werken met betrekking tot de recreatieve functie

Omdat hoofdstuk 8 expliciet gewijd is aan de openstelling en recreatieve functie van het plangebied verwijzen 
we naar dat hoofdstuk voor de concrete acties. Kaart 8.1 (toegankelijkheid en recreatieve inrichting) en 8.2 (be-
bordingsplan) geven meer uitleg over de toegankelijkheid, de nog nieuw aan te leggen dreven, een toekomstige 
fietsenstalling, het toekomstige speelbos, de maatregelen voor de gedeeltelijke toegankelijkheid van het voormalig 
munitiedepot, eventueel aan te leggen parkings enz. 

5.4. Extern beheer

De waterhuishouding rondom het gebied is de belangrijkste factor met directe invloed op de natuur in de beheer-
plangebieden. Bij overleg met de aanpalende landbouwers (omgeving voormalig munitiedepot Vloethemveld) of 
andere gebruikers (gemeente, in het geval van de Veldbeek bijvoorbeeld) wordt zo goed mogelijk naar kwaliteits-
volle oplossingen gezocht bij wateroverlast op landbouwgebied of instroom van vervuild water in ANB-gebied.

De beheersing van wild gebeurt in overleg met de lokale wildbeheerseenheid. Vooral voor de populatie everzwijnen 
in de buurt is dit noodzakelijk, omdat de dieren gebruik maken van de wijde omgeving van het beheerplangebied. 



85w v i  |  b e h e e r p l a n  v o o r  h e t  c o m p l e x  V l o e t h e m v e l d ,  D u v e l s n e s t  e n  Vu i l e  M o e r e

6. Uitvoeringsprogramma 
Tabel 6.1 Kapregeling voor het domeinbos Vloethemveld

perceelnr bestand  opp. (are) bedrijfs-
vorm

soort soort- 
code

jaar / oud jaar / jong voorheen 2004 2005 2008 2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 OPMERKINGEN

1 a1  47,30 NH eL 71 1977 1977 KK > zE 1ste D D D ingeplant LH vnl zE 2005 + beetje 
heide

a2  14,20 HH B 10 1925 1925
 61,50 

2 a1  56,50 HH mE 5 1986 1986 Ps 1922 TB 1° D D D D D
a2  34,30 HH bK/Be 28/22 1990 1990 Ps 1922 TB 1° D D D D D er schiet niet veel bK meer over
a3  39,60 HH mE 5 1990 1990 Ps 1922 TB 1°D D D D D

 130,40 
3 a  124,00 NH Ps 52 1922 1922 D D D D

b  66,15 HH B 10 1920? 1920? D D D D
 190,15 

4 a  215,45 HH zE 2 1907 1907 verwijderen aE D D D D
5 a  39,10 HH Po 40 1968 1968 We  N N N N N N N N bosreservaat

y  2,17 We
 41,27 

6 a1  79,10 HH B 10 1935 1935 D D D D
a2  20,50 NH Eps 62 1955 1955 D D D D Eps staat nog enkel langs de 

dreef
 99,60 

7 a  169,00 HH Po 40 1968 1968  KK 1/2 KK 1/2 In te planten: struikboord / trilpopulier + zwarte els
8 a1  95,60 HH B 10 1935 1935 verwijderen aE D D D D

a2  93,10 HH B 10 1935 1935 verwijderen aE D D D D
 188,70 

9 a1  194,45 HH zE 2 1909 1909  N N N N N N N N bosreservaat
a2  36,17 HH B 10 1905 1905  N N N N N N N N bosreservaat

nazorg nazorg nazorg nazorg Amerikaanse eik
kap acer kap acer kap acer 2012 effectief, 2020, 2028 facultatief

 230,62 
10 a  252,40 HH zE 2 1910 1910 verwijderen aE  N N N N N N N N bosreservaat

nazorg nazorg nazorg nazorg Amerikaanse eik
kap acer kap acer kap acer 2012 effectief, 2020, 2028 facultatief

11 a  511,10 HH zE 2 1890 1940 verwijderen 
aE, op 7 na

 N N N N N N N N bosrservaat

nazorg nazorg nazorg nazorg Amerikaanse eik
kap acer kap acer kap acer 2012 effectief, 2020, 2028 facultatief

12 a  260,15 HH zE 2 1906 1906 D D D D
b  111,90 HH B 10 1905 1905 D D D D

 372,05 
13 a  138,50 HH zE 2 1940 1940  D D D D D

b  86,35 NH Pc 53 1956 1956 KK > open spontane verbossing
c  94,30 HH Be 22 1995 1995 Eps 1956 spontane verbossing 

 319,15 
14 a1  60,20 HH zE 2 1986 1989 Ps 1923  TB 1° D D D D

a2  59,70 HH mE 5 1990 1990 Ps 1923  TB 1° D D D D
b  128,05 NH Ps 52 1923 1923
c1  57,80 HH zE 2 1986 1986 Ps 1923  TB 1° D D D D
c2  50,60 HH mE 5 1991 1991 Ps 1923  TB 1° D D D D

 356,35 
15 a1  177,00 NH Ps 52 1923 1923 D D D D

a2  32,40 HH Ha 38 1986 1986 Ps 1923
b1  118,70 HH Be(bK) 22 1986 1997 Ps 1923
b2  50,40 HH B 10 1991 1991 Ps 1923
b3  17,50 HH Ha 38 1986 1986 Ps 1923

 396,00 
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perceelnr bestand  opp. (are) bedrijfs-
vorm

soort soort- 
code

jaar / oud jaar / jong voorheen 2004 2005 2008 2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 OPMERKINGEN

16 a1  426,40 HH zE 2 1908 1908 verwijderen aE  N N N N N N N N bosreservaat
a2  149,35 HH zE 2 1908 1908 verwijderen aE  N N N N N N N N bosreservaat
a3  20,70 NH Pc 53 1946 1946
a4  44,50 NH Pc 53 1946 1946

nazorg nazorg nazorg nazorg Amerikaanse eik
kap acer kap acer kap acer 2012 effectief, 2020, 2028 facultatief

 640,95 
17 a  252,00 HH wE 3 1992 1992 B 1905? verwijderen aE  N N N N N N N N bosreservaat

b  206,75 HH zE 2 1905 1905 verwijderen aE  N N N N N N N N bosreservaat
nazorg nazorg nazorg nazorg Amerikaanse eik
kap acer kap acer kap acer 2012 effectief, 2020, 2028 facultatief

 458,75 
18 a1  47,95 HH LH(No) 0 1983 1983 Ps 1922 TB 1° D F D D spontaan verbost, dunnen mis-

schien niet nodig
a2  81,90 HH Be 22 1995 1995 Ps 1922 TB 1° D F D D spontaan verbost, dunnen mis-

schien niet nodig
a3  56,30 HH LH 0 1991 1991 Ps 1922 TB 1° D F D D spontaan verbost, dunnen mis-

schien niet nodig
 186,15 

19 a1  302,95 NH Ps 52 1924 1924 D D D D
b1  377,20 NH Ps 52 1924 1924 D D D D
b2  74,85 NH Ps 52 1924 1924 D D D D

 755,00 
20 a1  51,80 HH Ed 17 1984 1984 Ps 1924

a2  23,60 HH Ed 17 1984 1984 Ps 1924
a3  54,45 HH zE 2 1988 1988 Ps 1924
a4  14,60 HH Be(bK) 22 1983 1997 Ps 1922
a5  20,50 HH Be 22 1991 1997 Ps 1922
a6  36,70 HH Ha 38 1988 1988 Ps 1922

 201,65 
21 a1  51,65 HH Be(Li) 22 1988 1997 Ps 1922 open plaats botanisch beheer > 

heide: 2011-2012
a2  237,90 HH zE 2 1994 1994 Ps 1922 TB 1° D D D D
a3  105,95 HH zE 2 1988 1988 Ps 1922 TB 1° D D D D
b  104,30 NH Ps 52 1922 1922 D D D D
c  64,40 NH Pc 53 1955 1955 D D D KK beplanten met Ps
d  34,00 NH Ps 52 1922 1922 D D D D

 598,20 
22 a1  233,70 NH Ps 52 1923 1923 D D D D

a2  49,60 NH Be 22 1994 1997 Ps 1923 TB 1° D F D D spontaan verbost, dunnen mis-
schien niet nodig

b  64,00 HH Be(Es) 22 1984 1997 Ps 1923 TB 1° D F D D spontaan verbost, dunnen mis-
schien niet nodig

c  66,00 HH Be(Po) 22 1988 1997 Ps 1923 TB 1° D F D D spontaan verbost, dunnen mis-
schien niet nodig

 413,30 
23 a1  107,25 HH zE 2 1905 1905 verwijderen aE  N D? N D? N N bosreservaat

a2  129,40 HH zE 2 1905 1905 verwijderen aE  N D? N D? N N bosreservaat
a3  31,40 HH B 10 1905 1905 verwijderen aE  N D? N D? N N bosreservaat
b1  123,00 NH Do 75 1944 1944 verwijderen aE  N D? N D? N N bosreservaat
b2  17,80 NH Pc 53 1956 1956 verwijderen aE  N D? N D? N N bosreservaat

nazorg nazorg nazorg nazorg Amerikaanse eik
kap acer kap acer kap acer 2012 effectief, 2020, 2028 facultatief

 408,85 
24 a1  92,05 HH zE 2 1905 1920 verwijderen aE  N N N N N N N N bosreservaat

a2  137,25 HH B 10 1905 1920 verwijderen aE  N N N N N N N N bosreservaat
nazorg nazorg nazorg nazorg Amerikaanse eik
kap acer kap acer kap acer 2012 effectief, 2020, 2028 facultatief
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perceelnr bestand  opp. (are) bedrijfs-
vorm

soort soort- 
code

jaar / oud jaar / jong voorheen 2004 2005 2008 2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 OPMERKINGEN

 229,30 
25 a  156,50 HH zE 2 1979 1979 Do/Ag D F D D D

b1  19,30 HH LH 0 1947 1947 D D D
b2  67,05 HH E 1 1996 1996 TB 1° D F D D
b3  50,60 HH aE 4 1947 1947 verwijderen aE D D D
b4  39,25 HH Po 40 1947 1947 KK In te planten: struikboord / trilpopulier + zwarte els

 332,70 
26 t  6,80 won afgebroken 2002
VV- noord  7.765,39 
27 a  53,12 HH B 10 1930 1930

t  38,63 Won
 91,75 

28 a1  85,99 NH Ps 52 1921 1921  D  D  D  D 
a2  15,11 HH B 10 1930 1930  D  D  D  D 

 101,10 
29 a  135,90 NH eL 71 1949 1949  D  D  D  D 

b  169,65 NH Ps 52 1949 1949  D  D  D  D 
 305,55 

30 a  113,00 NH Pc 53 1948 1948  D  D  D  D 
b  90,50 NH jL 72 1949 1949  D  D  D  D 
c  80,10 NH Do 75 1950 1950  D  D  D  D 
d  61,65 NH Ag 67 1991 1991 Do 1950 1° D

 345,25 
31 a1  251,72 NH eL 71 1978 1978 Do 1948  D D D D

a2  51,20 NH Do 75 1948 1948  D D D D
a3  55,80 NH Pc 53 1948 1948  KK D D D

 358,72 
32 a1  182,60 NH Pa 54 1946 1946  KK 1/3  KK 1/3 KK 1/3 struikboord (al aangelegd) zE Ps

a2  14,10 HH Ka 35 2000 2000 1° D D D
 196,70 

33 a  281,55 NH Pc 53 1946 1946 inb, zE  D D D D windval inboeten met zE of Ps
34 a  102,06 NH Pc 53 1947 1947  D D D D windval inboeten met zE of Ps

b  127,80 NH Ps 52 1946 1947  D D D D
 229,86 

35 a1  102,85 NH Pc 53 1946 1946  D D D D windval inboeten met zE of Ps
a2  57,20 NH eL 71 1950 1950  D D D D
b  35,10 HH zE 2 1999 1999 Eps 1950 1°D F D

 195,15 
36 a  156,30 NH Pc 53 1946 1946  D D D D struikboord (al aangelegd)
37 a  133,35 NH eL 71 1977 1977  D D D D
38 a  115,22 NH Pa 54 1960 1960  KK 1/2 KK 1/2 1°D F D voor de helft reeds ingeplant zE
39 a  230,87 NH Do 75 1942 1942 inb. zE windval inboeten met zE of Ps

b  50,60 LH Be 22 1970 1970
 281,47 

40 a  246,56 NH Ps 52 1924 1924 KK Po 
dreef 

D D D

41 a1  331,50 LH zE 2 1906 1906 KK Po 
dreef 

D D D

a2  73,90 LH B 10 1930 1930 D D D
 405,40 

42 a  109,90 NH Pa 54 1956 1956 KK in 2004 KK Po 
dreef 

HEIDE

VV-zuid  3.553,83 
VV-noord  7.765,39 
tot. N + Z  11.319,22 
dreven  1.058,20 
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Tabel 6.2 Kapregeling voor het Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot) (enkel de 
bospercelen waar ingegrepen kan worden)

perceel-
nr

bestand  opp. 
(are) 

bedrijfs-
vorm

soort jaar / 
oud

jaar / 
jong

voor-
heen

2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 OPMERKINGEN

71 HH LH 1945? D D eventueel kappen van aE in de noord- en noordoost rand . Op te nemen als bosreservaat
nazorg nazorg nazorg nazorg Amerikaanse eik
kap acer kap acer kap acer 2012 effectief, 2020, 2028 facultatief

73 HH zw. Els ? D D eventueel kappen van aE . Op te nemen als bosreservaat
nazorg nazorg nazorg nazorg Amerikaanse eik
kap acer kap acer kap acer 2012 effectief, 2020, 2028 facultatief

113 HH zE( E) ? D D éénmalige dunning / strenge exploitatievoorwaarden, na verwerving

116 b HH aE D D D dunnen tot kaprijpheid ((+ 2m) gevolgd door eindkap

117 HH aE D D D dunnen tot kaprijpheid ((+ 2m) gevolgd door eindkap

118 HH LH/NH D D éénmalig verwijderen exoten, na verwerving

perceelnr bestand  opp. (are) bedrijfs-
vorm

soort soort- 
code

jaar / oud jaar / jong voorheen 2004 2005 2008 2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 OPMERKINGEN

43 a  110,60 HH LH 0 2009 2009 weide / 
akker

TB 1° D F geplant ikv KOTK

b  133,20 HH LH 0 2009 2009 weide / 
akker

TB 1° D F geplant ikv KOTK

y  26,50 We weide / 
akker

jaarlijks maaien

 270,30 
44 a  241,50 HH LH 0 2009 2009 akker TB 1° D F geplant ikv KOTK

b  302,43 HH LH 0 2011 2011 akker TB 1° D F dunnen in functie v/h speelbos
 543,93 

45 a  236,60 HH LNH 49 2010 2011 akker spontane verbossing + ingeplant
b  165,70 HH LH 0 2010 2011 akker spontane verbossing + ingeplant
y  140,05 We akker weide (reserve begrazing) + 

fruitboomgaard
 542,35 

46 y  380,84 We akker 
(weide)

47 a  498,85 HH LNH 49 2009 2012 akker 
(weide)

Veel hangt af van de bestandsontwikkeling. 
Een eerste facultatieve zuivering in 2018 voorzien en vanaf dan elke vier 
jaar.

Forbio : wLi /zE / Be / B / Ps

b  232,15 HH LNH 49 2009 2012 akker 
(weide)

Forbio : wLi /zE / Be / B / Ps

c  167,85 HH LNH 49 2009 2012 akker 
(weide)

Forbio : wLi /zE / Be / B / Ps

d  289,70 HH LNH 49 2009 2012 akker 
(weide)

Forbio : wLi /zE / Be / B / Ps

 1.188,55 
48 a  193,90 LH akker zaadboomgaard

w  85,33 akker poel + overstroombaar gedeelte
y  225,25 We akker begrazingsblok / struikenboord

 504,48 
49 y  805,77 We struikenboord voorzien bij defini-

tieve verwerving
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Tabel 6.3 Kapregeling voor het Duvelsnest
 

perceel-
nr

bestand oud nr; opp. (are) bedrijfs-
vorm

soort soort- 
code

jaar / oud jaar / 
jong

voorheen 2014 2018 2022 2026 2030 2034 OPMERKINGEN

11 a 8a  218,30 NH L 70 ? ? verwijderen exoten indien mogelijk (waterpeil)
12 w 8w  148,75 Wat
13 a 8u  74,10 BrK
14 a 8b 30,6 HH Po 40 ? ?

21 a We nog niet gekocht
22 a 7b  91,50 HH E 1 ? ?
23 a 7a  16,50 HH Els 25 ? ?
24 z 6a  211,70 HH LH 0 1978 1978 mogelijk te ruilen
24 z 6a NH L mogelijk te ruilen
24 a 6b N  deel 

96,68 
HH Po 40 1978 1978 populier kappen, indien haalbaar (waterpeil)

25 a 5u  71,10 Brk
26 z 6y W  deel 

271,61 
We / mogelijk te ruilen

26 y 6y O  deel 
271,61 

We

27 a 6b Z  deel 
96,68 

HH Po 40 1978 1978

28 w 5w  586,23 Wat

31 a 4d  142,69 HH LH 0 1979 1979
32 a 4e  31,20 NH LH 70 ? ? eindkap 

L
na eindkap, eerst spontane verjonging proberen

33 a /  ? NH NH nog niet gekocht
34 a /  ? nog niet gekocht
35 a 4c  58,50 HH Po 40 1979 1979 eindkap 

Po
Populieren kappen bij kaprijpheid, geschat in 2034

36 a 4b  122,13 HH LH 0 1979 1979 eindkap aE bij kaprijpheid (+ 2m omtrek)
37 a 4a  206,00 HH LH 0 1979 1979
38 t 5t  1,92 Won

41 y 1 deel deel 
1006,2

We

42 a 1 deel  deel 
1006,2 

Els 25 2006 2006 1°D F D F= facultatieve kap

43 a 1deel deel 
1006,2

wE 03 2006 2006 1°D F D

44 a 1 deel  deel 
1006,2 

zE 02 2006 2005 1°D F D

45 y 1deel deel 
1006,2

We

51 a 2a  768,32 Ps 52 ? ? F D F D F D
51 b 2b  269,98 Ps 52 ? ? F D F D F D
52 a 10a 57,8 HH E 1 ? ?
52 y 10y 14,6 Ak
52 b 11a 4,9 NH Ps 52 ? ? F D F D F D
53 a 3a  100,01 B 10 ? ? F D F D F D

61 a 9a 87,12 NH Do 75 ? ? perceel is kaalgekapt, eventueel in beheer geven aan NP
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Tabel 6.4 Kapregeling voor de Vuile Moere

Tabel 6.5 Tabel overige werken (maaien, begrazen, plaggen, poelonderhoud, exotenbeheer…) in Vloethemveld 
(V), Duvelsnest (D) en Vuile Moere (VM)

perceelnr bestand oud nr. opp. (are) bedrijfs-
vorm

soort soort- 
code

jaar / oud jaar / 
jong

voorheen 2014 2018 2022 2026 2030 2034 OPMERKINGEN

11a a 55b  68,00 HH Be opp. 
(are)22

1993 2003 Pc 1946 spontaan ontwikkelend bos zonder beheersingrepen 

12a a 55a  404,70 NH Pc opp. 
(are)53

1945 1946 Wegens te groot gevaar op beschadigen van het bos (vocht-toestand) worden 
geen dunningen gepland. De windval mag blijven liggen. De eindkap wordt ge-
pland ca 2045, als de dennen 100 jaar oud zijn)

13a a 56a  201,80 NH Pc opp. 
(are)53

1944 1944 spontaan ontwikkelend bos zonder beheersingrepen 

13a a 56b  70,00 HH Be opp. 
(are)22

1993 2003 Pc 1944

13a a 56c  45,20 HH B / dreef opp. 
(are)10

1930 1930

14y y 56y  20,00 heide heide 2009 2009 Pc 1944
15a a 54a  74,50 HH aE 4 1930 1930 D eindkap eindkap eventueel ook later mogelijk
16a a 55c  45,60 HH B / dreef opp. 

(are)10
1930 1930

 929,80 

Beheervorm en Perceelsnummers Beheerwerk Opp. (ha) Hoeveelheid Frequentie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Exotenbestrijding
munitiedepot, alle bosbestanden opvolging + eventuele nazorg Am. Vogelkers, 

Japanse duizendknoop
ca 40 ha 3 plaatsen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

domeinbos Vloethemveld, alle bosbestanden opvolging + eventuele nazorg Am. Vogelkers ca 230 ha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bosreservaat Vloethemveld, alle bestanden opvolging + eventuele nazorg Am. Vogelkers ca 35 ha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Domeinbos Duvelsnest alle bosbestanden opvolging + eventuele nazorg Am. Vogelkers ca 5,5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bosreservaat Duvelsnest alle bestanden opvolging + eventuele nazorg Am. Vogelkers ca 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Domeinbos Vuile Moere, alle bosbestanden opvolging + eventuele nazorg Am. Vogelkers ca 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Speelbos
V43b openstelling 1,3 1x in planperiode x
V43b onderhoud en nazicht 1,3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Beheer open ruimten
Begrazingsblokken heide en heischraal 
grasland
V104 en V114 geiten/schapenbegrazing met 1 dier/ha ca 15 jaarrond x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
V46 geiten/schapenbegrazing met 2-3 dieren/ha ca 3 jaarrond x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Begrazing bloemrijk grasland
D21 begrazing met 2 GVE/ha, nulbemesting 2,5 seizoenale begrazing x x x x x x x x x

Beheer natte ruigten
D23, D28 zuidwestelijke hoek houtopslag kappen, ev. 1x maaien/3-5 jr 0,2 om de 3 à 5 jaar x x x x x x

Beheer rietvegetaties
D28 riet maaien in de winter als het mogelijk is 

(vorst)
1 afhankelijk van bereik-

baarheid bij vorst
x x x x x x

Boomgaard x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
V45y maaien met afvoer 1,5 jaarlijks
V45y snoei fruitbomen 1,5 x x x x x x x x

Gemaaid heischraal grasland
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Beheervorm en Perceelsnummers Beheerwerk Opp. (ha) Hoeveelheid Frequentie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
graslanddelen V57,V61,V63-68,V71,V81,V92,V95,V
97,V111,V118 

1x maaien/jaar met afvoer vanaf augustus ca 12 jaarlijks x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

alsook alle dreven en bermen
bermgedeelten V met Blauwe knoop, Welriekende 1x maaien/jaar met afvoer vanaf oktober ca 1 jaarlijks x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
agrimonie, Echte guldenroede; zie kaart
V114 1x maaien/jaar met afvoer vanaf augustus ca 8 jaarlijks gedurende (mini-

mum) vijf jaar
x x x x x

VM12 bosdreef één keer maaien per jaar indien niet 
te nat

0,05 jaarlijks x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

VM16 één keer maaien per jaar in het najaar 1,2 jaarlijks x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bloemrijk grasland met maaien en nabegrazing
D41 Maaien voor zaadzetting witbol; nabegrazing 

1GVE/ha
3,5 jaarlijks x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Gemaaid bloemrijk grasland
D45 Maaien voor zaadzetting witbol; 2de maai-

beurt september
3,5 jaarlijks x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Heide
heidegedeelten 
V42,V57,V63-68,V81,V92,V95,V97,V111

houtopslag verwijderen en maaien in roulatie ca 12 vijfjaarlijks

V57 x x x x x x
V63 x x x x x x
V64 x x x x x
V65 x x x x x
V66 x x x x x
V67 x x x x x x
V68 x x x x x x
V81 x x x x x
V92 x x x x x
V95 x x x x x
V97 x x x x x
V111 x x x x x
V1 x x x x x x
V42 x x x x x x
VM14 seizoenale begrazing en verwijderen 

houtopslag
0,4 jaarlijks x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Plaggen Nanocyperionbegroeiingen
V57,V63-68 plaggen bij verdwijnen pioniersoorten 1 ha tijdstip bepaald door 

monitoring
x x x x x

Creatie externe mantelvegetatie
V29a, 36, 37, 38 aanleggen mantelvegetatie 1 ha eenmalig x x

Inrichting interne bosranden langs dreven
V18, 22 inrichitng bosranden; kap dreefbomen en 

randen + mantel-zoombeheer
1 ha eenmalig x x

Onderhoud grensboom Zedelgem, Aartrijke, 
Snellegem
V103 vrijstellen grensboom 0,04ha drie keer in planperiode x x x

Wildakker
gedeelte van V48a onder de hoogspanningslijn grondbewerking en inzaai 0,5 1x/jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Poelenbeheer
V7, V49 aanleggen poel of veldvijver eenmalig x
V52 houtopslag oevers verwijderen en schonen om de 10 tot 15 jaar x x
V63 houtopslag oevers verwijderen en schonen x x
V64 houtopslag oevers verwijderen en schonen x x
V65 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
V66 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
V67 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
V68 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
V83 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
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Kaart 6.1 toont de beheersinfrastructuur.
Kaart 6.2 toont de begrazingsblokken.
Kaart 6.3 toont de te maaien vlakvormige elementen en bermen en het heidebeheer.
Kaart 6.4 toont het bosreservaat.
Kaart 6.5 toont het wildakkerbeheer en de zaadboomgaard.
Kaart 6.6 toont waar het plagbeheer bij voorkeur dient herhaald te worden.
Kaart 6.7 toont de exploitatiewegen en houtstapelplaatsen.
Kaart 6.8 toont de te verwijderen en de te behouden gebouwen.

Beheervorm en Perceelsnummers Beheerwerk Opp. (ha) Hoeveelheid Frequentie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
V92 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
V104 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
V106 houtopslag oostelijke oever lokaal 

verwijderen
x x

V107 houtopslag Z, O, W oever verwijderen x x
V112 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
V114 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
V115 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
V7 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
V43 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
V47 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
V49 houtopslag oevers verwijderen en schonen x
VM14 houtopslag oevers verwijderen en schonen x

Aanleg nieuwe poel en veldvijver
V7, V49 aanleg nieuwe poel en veldvijver 20 x 5 m 

en 0,5 ha
eenmalig x x

Zaadboomgaard
V48a zaadoogst zaadboomgaard 1,9 jaarlijks x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Onderhoud van wandel-, fiets- en ruiternetwerk
Overal vuil rapen, maaien, toegankelijkheidsborden 

controleren, …
ca 20 km jaarlijks x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Aanleg, onderhoud & vervangen van recrea-
tieve infrastructuur
Gehele plangebied onderhoud rustbanken, infoborden, slagbo-

men, wandelsluizen, …
jaarlijks x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

V62, V107 bouwen uitkijkpunten 2 één keer in planperiode x x
Aanleg, onderhoud & vervangen van open 
ruimte infrastructuur
V104, V114 Vloethemveld Ursusdraad begrazingsblokken vervangen 2100 m één keer in planperiode x
V104, V114 Vloethemveld Plaatsen nieuwe poorten 6 één keer in planperiode x
V101,V85,V98 Verwijderen afsluiting ts N en Z munitiedepot ca 1 km één keer in planperiode x
zuidelijk gedeelte munitiedepot Plaatsen nieuwe afsluiting rond munitiedepot ca 1 km één keer in planperiode x
plaatsen 5 nieuwe hekkens in afsluiting rond 
munitiedepot

Plaatsen 5 nieuwe hekkens één keer in planperiode x

voormalig munitiedepot Afbraak resterende gebouwtjes: zie kaart ca 40 één keer in planperiode x x x x x
D22 Verwijderen restanten fazantenkooi 0,01 één keer in planperiode x

Inrichten vleermuizenbunker
V64 muitiegbouwtje 3647 Aarde aanbrengen, openingen verkleinen 1 éénmalige inrichting x
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7. Ontheffingen, meldings- en vergunningsplichtige activiteiten

Voor het uitvoeren van de hierboven opgesomde beheermaatregelen wordt door de goedkeuring van het beheer-
plan een ontheffing verkregen op het door artikel 7 van het ‘Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998’ 
opgelegd verbod op wijzigen van bepaalde vegetaties gevraagd. 

Voor de bovenvermelde beheermaatregelen wordt door de goedkeuring van het beheerplan een ontheffing verkre-
gen voor de verbodsbepalingen van art. 35 van het ‘Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud 
en het natuurlijk milieu (B.S.10/01/1998) gewijzigd bij decreet van 19 juli 2002’. Art. 34, §1 van het natuurdecreet 
vermeldt immers: ‘Het beheerplan vermeldt de maatregelen die worden getroffen voor het beheer en de inrichting 
van het gebied, waarbij voor redenen van natuurbehoud en natuureducatie kan worden afgeweken van de voor-
schriften van dit decreet, inzonderheid van artikel 35’. 

De geplande natuurbeheermaatregelen vereisen dus ook een ontheffing op art. 35, § 2, 9° het verbod op het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de bestrijding van ongewenste plantensoorten (zoals Amerikaanse 
Vogelkers, Robinia,…) is, bij gebrek tot heden aan een evenwaardig milieuvriendelijk alternatief, het soms nodig 
een nabehandeling met een glyfosaat-houdend chemisch bestrijdingsmiddel uit te voeren en dit zolang er geen 
andere effectief alternatief beschikbaar is dat een vergelijkbare arbeidsinspanning vraagt. Het gebruik ervan is 
nog noodzakelijk om de geformuleerde natuurdoelen te halen.

Er wordt daarnaast ook een ontheffing van art. 35, § 2, 5° gevraagd voor:
 � Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (andere dan monitoring en beheerevaluatie) Wanneer derden 

dieren willen vangen of doden voor wetenschappelijk onderzoek dienen deze wel over de nodige toelatingen 
te beschikken (onder andere een machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos). Doden van fauna voor 
wetenschappelijk onderzoek wordt enkel toegestaan indien er geen andere methoden beschikbaar zijn. 

 � Het vangen en doden van dieren onder bepaalde voorwaarden wanneer door een eventuele overpopulatie 
van een bepaalde diersoort of wanneer het invasieve exoten betreft , deze soorten een bedreiging vormen 
voor het ecosysteem of andere populaties van beschermde dieren of plantensoorten

1. individuele of groepssporten te beoefenen;
2. gemotoriseerde voertuigen te gebruiken of achter te laten tenzij die nodig zijn voor het beheer en de be-

waking van het reservaat of voor de hulp aan personen in nood;
3. keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk;
4. de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze ook
5. in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting, 

afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te  vangen of te doden; hun eieren 
opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te ver-
nielen of te beschadigen;

6. planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen of planten of 
vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen; 

7. opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te verrichten, welk werk ook 
uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het terrein, de bronnen en het hydrografisch net 

zou kunnen wijzigen, boven- of ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en aanplakbrieven te 
plaatsen;

8. vuur te maken en afval te storten;
9. bestrijdingsmiddelen te gebruiken;
10. meststoffen te gebruiken, met uitzondering van de natuurlijke uitscheiding als gevolg van extensieve 

begrazing;
11. het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen;
12. het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters, luchtballons en 

andere luchtvaartuigen van om het even welke aard.

In de tabel hieronder wordt gedetailleerd weergegeven voor welke beheersmaatregelen welke ontheffingen wor-
den aangevraagd. 

Er wordt daarnaast ook een ontheffing van art. 35, § 2, 5° gevraagd voor:

 � Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (andere dan monitoring en beheersevaluatie) Wanneer derden 
dieren willen vangen of doden voor wetenschappelijk onderzoek dienen deze wel over de nodige toelatingen 
te beschikken (onder andere een machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos). Doden van fauna voor 
wetenschappelijk onderzoek wordt enkel toegestaan indien er geen andere methoden beschikbaar zijn. 

 � Het vangen en doden van dieren onder bepaalde voorwaarden wanneer door een eventuele overpopulatie 
van een bepaalde diersoort, deze soort een bedreiging vormt voor het ecosysteem of andere populaties van 
beschermde dieren of plantensoorten.

Gedetailleerd overzicht van de gevraagde ontheffingen van art 35 per beheermaatregel in het domeinbos 
Vloethemveld, VNR Vloethemveld, bosreservaat Vloethemveld, domeinbos en bosreservaat Duvelsnest 
en domeinbos Vuile Moere

Beheerseenheid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Beheersmaatregel
Artikel 35
1°
2° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3°
4° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
5° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8°
9° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10°
11° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12°
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Vuile Moere
Beheerseenheid 11 12 13 14 15
Beheersmaatregel
Artikel 35
1°
2° x x x x x
3°
4° x x x x x
5° x x x x x
6° x x x x x
7° x x x x x
8°
9° x x x x x
10°
11° x x x x x
12°

Voormalig munitiedepot Vloethemveld noord en zuid
Beheerseenheid 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 71 72 73 74 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95 96 97 98 101 102 103 104 105 106 107 111 112 113 114 115 116 117
Beheersmaatregel
Artikel 35
1°
2° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3°
4° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
5° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8°
9° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10°
11° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12°

Duvelsnest
Beheerseenheid 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 51 52 53
Beheersmaatregel
Artikel 35
1°
2° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3°
4° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
5° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8°
9° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10°
11° x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12°
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Domeinbos Vloethemveld noord en zuid
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8. Openstelling 

8.1. Plan wegennet - opengestelde paden

Het toegankelijkheidsreglement voor het gebied is hieronder weergegeven.

Vlaamse overheid, Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de administrateur-generaal houdende de goedkeuring van de toegankelijkheidsrege-
ling voor het domeinbos Vloethemveld, het bosreservaat Vloethemveld, het Vlaams Natuurreservaat 

Vloethemveld, het domeinbos Duvelsnest en het domeinbos Vuile Moere, gelegen op het grondgebied 
van de gemeenten Zedelgem, Jabbeke en Brugge 

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

Gelet op het bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, artikel 12, 
gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en artikel 14, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 
30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bos-
sen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en aanvullende delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos, art. 9, 14°, 
toegevoegd bij ministerieel besluit van 30 november 2009;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeen-
ten Zedelgem, Jabbeke en Brugge, gegeven op [datum];

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de gemeentelijke jeugdraad van de gemeente Zedelgem, ge-
geven op [datum];

BESLUIT:

Artikel 1. – Toepassingsgebied

1.1 Deze regeling heeft betrekking op het domeinbos Vloethemveld, het bosreservaat Vloethemveld, het Vlaams 
Natuurreservaat Vloethemveld, het domeinbos Duvelsnest, het bosreservaat Duvelsnest en het domeinbos Vuile 
Moere, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Zedelgem, Jabbek en Brugge.

1.2 Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op kaart 8.1. en kaart 8.2. Deze kaarten 
maakt integraal deel uit van deze regeling.

1.3 Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het toezicht of het beheer 
van het gebied.

1.4 Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. 

Artikel 2. – Toegankelijkheid in het algemeen

2.1 De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijhorende legende, en de bijhorende borden in het 
gebied en aan de ingangen ervan.
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2.3 Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het Agentschap om het geheel of 
gedeeltelijk voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk 
in de mate zoals in deze regeling bepaald.

2.4 Het gebied is in principe enkel toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsonder-
gang. De toegang tot het bos is verboden bij sterke wind. Omwille van natuurbehoudsmaatregelen, gevaar, … kan 
het Agentschap voor Natuur en Bos bepaalde wegen tijdelijk of permanent afsluiten voor het publiek.

Artikel 3. – Weggebruikers

3.1 De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en voor 
honden aan de leiband.

3.2 De overige wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de desbetref-
fende categorieën weggebruikers, en voor voetgangers tenzij anders aangegeven. De weggebruikers houden 
rekening met elkaar. De voor ruiters opengestelde wegen zijn bestemd voor de wandelruiterij. Het is verboden in 
galop of in draf te rijden. Op gemengde paden mag slechts stapvoets gereden worden. 

Artikel 4. – Watergebruikers

4.1 De stilstaande wateren en niet-gecatalogeerde waterlopen en hun oevers zijn niet toegankelijk.

Artikel 5. – Zones

5.1 De toegankelijkheid van de speelzones en de begrazingszones buiten de wegen wordt geregeld als volgt.

5.2 De speelzone is enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de vijfentwintig jaar en hun begeleiders of 
door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2 van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteu-
ning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, 
gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006. 

5.3 Eén begrazingszone in het Vloethemveld is toegankelijk via paden voor wandelaars. De bebording maakt 
duidelijk welke paden toegelaten zijn. 

5.4 De toekomstige parkeerplaats langs de Diksmuidse heirweg is bestemd voor het tijdelijk parkeren van motor-
voertuigen en fietsen, gedurende het bezoek aan het gebied. De fietsstalling langs de Zabbekestraat op de grens 
met het Vloethemveld is bestemd voor het plaatsen van fietsen, gedurende het bezoek aan het gebied.

Artikel 6 Beschermingsvoorschriften

6.1 Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen aan de infrastructuur of 
de planten. Het is verboden de dieren te voederen. Het is verboden drukwerk of andere geschriften uit te hangen 
of te verspreiden. Het is verboden afvalstoffen achter te laten in het bos. Bezoekers dienen hun resten steeds 
terug mee te nemen uit het bos. Het is verboden stenen of andere voorwerpen in het water te werpen. Het is ver-
boden te roken.

6.2 De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Het gebruik van markeringen bij georgani-
seerde activiteiten is onderhevig aan volgende voorwaarden:

1.  Markeringen bestaan uit verwijderbare materialen, gebruik van materialen zoals bijvoorbeeld verf en spuit-
bussen is niet toegestaan. Op de markeringen moeten volgende gegevens zijn aangebracht: datum activiteit, 
naam organisatie, naam en contactgegevens van verantwoordelijke
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2.  Het aanbrengen van de markeringen mag geen schade aan de bosinfrastructuur of de vegetatie veroorzaken, 
het gebruik van scherpe materialen zoals nagels en nietjes (groot formaat) is niet toegestaan.

3.  De markeringen moeten binnen de 24 uur na de activiteit verwijderd worden.  
Markeringen die niet voldoen aan deze voorwaarden worden verwijderd door de beheerder.

Artikel 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen

7.1 De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, zodat gebeurlijk beroep 
kan gedaan worden op de polis B.A. 

7.2 Het zich bevinden in of nabij bos met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind, het betreden van het ge-
bied van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang en ander niet-toegelaten gebruik van 
het gebied volgens deze regeling of andere wetgeving zijn op eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden 
aangesproken voor de vergoeding van de schade.

Artikel 8. - Onderrichtingen

8.1 Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 10.2 kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of met het oog op 
het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten 
zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met behulp van openbare macht, uit 
het gebied gezet worden.

Artikel 9. - Afwijkingen

9.1 De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 6 van deze regeling toestaan, voor zover het geen 
risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 
2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot toestemming moet 
minstens 14 dagen van tevoren, schriftelijk of via electronische drager worden toegezonden aan de beheerder. 

Artikel 10 - Handhaving

10.1 De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel XVI van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

10.2 Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die op grond van het decreet van 
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het 
toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet. 

Artikel 11 - Bekendmaking

11.1 Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

11.2 De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking.

Kaart 8.1. Toegankelijkheid: toeristische infrastructuur.
Kaart 8.2. Toegankelijkheid: bebordingsplan.

Brussel, [datum]

De administrateur-generaal van het Agentschap voor natuur en Bos



99w v i  |  b e h e e r p l a n  v o o r  h e t  c o m p l e x  V l o e t h e m v e l d ,  D u v e l s n e s t  e n  Vu i l e  M o e r e

Marleen EVENEPOEL
Toegankelijkheidsborden van Agentschap Natuur en Bos in gebruik in het domeinbos Vloethemveld, het bosre-
servaat Vloethemveld, het Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld, het domeinbos Duvelsnest, het bosreservaat 
Duvelsnest en het domeinbos Vuile Moere, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Zedelgem, Jabbeke 
en Brugge. Respectievelijk: A00, A01, A02, A14, V00, V01, V02, V15, Z01, Z03, V05 en V21. (Bron: www.natuuren-
bos.be natuurbeleid, toegankelijkheid, toegankelijkheidsregeling, toegankelijkheidsborden)

A00 A01 A02

A14 V00 V01

V02 V15 Z01

Z03 V05 V21
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Bezoekers die met de wagen komen, kunnen parkeren op de openbare wegen die grenzen aan het Vloethemveld 
om het te bezoeken. 

Het Duvelsnest en de Vuile Moere zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Het Vloethemveld zal in uitvoering van dit beheerplan en gekaderd in het lopende landinrichtingsproject van de 
VLM in de nabije toekomst ontsloten worden via een wandelnetwerk. 

In het bosreservaat zijn de dreven toegankelijk omwille van het volgende:
 � Het historisch karakter: de dreven geven de  ligging van de vroegere spoorlijnen aan.
 � De dreven zijn afgeboord met relatief oude populieren die in de zomer talrijke vleermuizen huisvesten; die 

vleermuizen jagen heel graag in dergelijke lijnvormige elementen.
 � Er staat veel look-zonder-look in de dreven, dit is een waardplant voor het oranjetipje, niet echt een zeldzame 

soort maar wel onze aandacht waard.
 � Er loopt een beek door dit perceel die instaat voor de afwatering van ca. 25-30% van het ex-munitiedepot, de 

dreven zijn ideaal om die beek te bereiken en waar nodig te onderhouden.

Fietsers en ruiters kunnen beperkt in (domeinbos Vloethemveld) maar vooral rond de ANB-gebieden fietsen of 
paardrijden. Ook deze paden sluiten aan op paden buiten de ANB-gebieden.Toertochten van mountainbike en 
ruiterij kunnen alleen occasioneel – mits machtiging van ANB – een gebied doorkruisen. 

8.2. Speelzones

Langs de Diksmuidse heirweg is een speelbos en een smulboomgaard aangeplant. Beide moeten echter nog 
minimum vijf jaar ontwikkelen vooraleer ze opengesteld kunnen worden.
Kaart 8.1 toont de ligging van speelbos en smulboomgaard.

8.3. Recreatieve infrastructuur

De recreatieve structuur is talrijkst in het domeinbos Vloethemveld en op de rand van het Vlaams Natuurreservaat 
Vloethemveld.
De bestaande infoborden zullen op korte termijn vervangen worden door nieuwe (cf. ADAGIO-project ANB). Ook 
de gebods- en verbodsborden worden binnenkort integraal gestandaardiseerd en vernieuwd. De situering van de 
recreatieve infrastructuur in het gebied is terug te vinden op kaart 8.1.

De infrastructuur van het domeinbos Vloethemveld is grotendeels reeds aanwezig (wandelpaden, fietspaden, 
ruiterpaden). In de Kroonhoek worden binnenkort nog nieuwe wandeldreven aangelegd. De bebording moet inte-
graal vernieuwd worden. 

De recreatieve infrastructuur op de rand van het Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld moet nog aangelegd wor-
den. Twee uitkijktorens/platforms zijn de belangrijkste verwezenlijkingen die op korte termijn gepland zijn. Verder 
worden enkele nieuwe dreven toegankelijk in het Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld, zodat de grote vijver en, 
de nieuwe geplagde percelen zullen kunnen worden bezichtigd. Tevens worden enkele van de oude munitiege-
bouwtjes met relicten van WO II (wandbeschilderingen) wellicht toegankelijk, maar eerst dient hiervoor nog een 
restauratieprogramma te worden opgezet. Dit wordt verder uitgewerkt door de VLM en ANB in het kader van het 
lopende landinrichtingsproject.
De recreatieve inrichting van het Vloethemveld sluit ook aan op verschillende andere fiets- en mountainbikeroutes, 
namelijk de Kastelenroute (fietsroute, provincie) die langs de Diksmuidse heirweg loopt en ook gebruik maakt van 
enkele dreven in het domeinbos, de fietsroute Brugs Ommeland die gebruik maakt van de Diksmuidse heirweg 
en de Vloethemveldstraat en een mountainbikeroute die vertrekt van uit Jabbeke en die eveneens gebruik maakt 
van de Vloethemveldstraat.

Het Duvelsnest en de Vuile Moere zijn niet toegankelijk. Erfdienstbaarheden en omringing door privaat grondbezit 
laten vooralsnog geen ontsluiting toe.
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9. Monitoring

Voor het Vloethemveld loop actueel al een monitoringprogramma dat in hoofdzaak bedoeld is om de recente wer-
ken van 2007 tot op heden op te volgen over een periode van vijf jaar (2008-2013). In deze periode is vooral geke-
ken naar de evolutie van de plagwerken op planten, loopkevers en spinnen, naar de effecten van het vegetatievrij 
maken van de oevers op planten en libellen, naar de samenstelling van amfibieën in oude en nieuwe poelen en 
plassen, naar de effecten op planten, loopkevers en spinnen van het ontstruwelen van taluds, op de effecten van 
grazers op twee begrazingsblokken, naar het terugvinden van Heidesabelsprinkhaan, naar de populatiegrootte 
van en de beste plaatsen voor het overleven van Groentje, …

Een monitoringprogramma na 2013 zou zich minimum moeten richten op het opvolgen van evoluties die nog niet 
voldoende voltrokken zijn op dat moment en die het gevolg zijn van de recente werken. Tot de belangrijkste horen 
zeker:

 � Opvolging van Pitrusvegetaties ontstaan na de werken van 2007-2008 in de begrazingsblokken. De Pitrus 
wordt bestreden door een extra maaibeurt gedurende vijf jaar, zelfs al worden die vegetaties begraasd. Na 
vijf jaar wordt best gekeken wat de stand van zaken is en of dat maaibeheer kan stoppen dan wel nog een 
tijd dient volgehouden te worden. Een belangrijke indicatie is het moment dat de Veldruspopulatie voldoen-
de hersteld is om de rol van Pitrus weer over te nemen.

 � Opvolgen van vegetaties van belangrijke pioniervegetaties (habitattypes Nanocyperion en Natte heide) 
met Draadgentiaan, Dwergvlas, Dwergbloem, Grondster, Moeraswolfsklauw, Kleine en Ronde zonnedauw, 
… om te kijken waar en wanneer een lokaal plagbeheer dient herhaald te worden.

 � Opvolging van de optimale begrazingsdichtheden in de begrazingsblokken, gekoppeld aan de evolutie van 
de flora en vegetatie en diverse faunagrioepen.

 � Opvolging van de nog in te richten vleermuizenbunker. Wordt die gekoloniseerd en zo ja door welke 
vleermuizensoorten?

 � Opvolging van de wildakker in de Kroonhoek. Welk effect is er qua plantengroei, gebruik door ongewervel-
den en door vogels?

 � Opvolging van het effect van ouder wordende bosbestanden in het voormalig munitiedepot Vloethemveld 
op de heischrale en heidevegetaties, met eventueel ingrepen als lokaal hakhoutbeheer in de bosranden.

 � Kolonisatie van de nieuwe poeltjes en plassen door kritische soorten (habitattype Littorellion)zowel qua 
planten als dieren (Poelkikker, …). 

 � De overleving van zeer kleine populaties van bepaalde kritische soorten van het habitattype Droge heide 
en heischraal grasland (Kruipbrem, Stekelbrem, Grote bremraap).

 � De populatiehandhaving van Blauwe knoop en een aansluitend onderzoek naar de zeer specifieke fauna 
die op deze soort kan voorkomen (o.a. specifieke bijensoorten).

 � Het verder opvolgen van het peilbuizennetwerk is uiteraard eveneens noodzakelijk.

Verder zijn een aantal diergroepen al lang niet meer grondig bekeken, terwijl ze ons wel heel veel kunnen vertel-
len over de waterkwaliteit. Tot de belangrijkste behoren de waterkevers en waterwantsen, waarvan Rob Bosmans 
enkele decennia geleden zeer zeldzame soorten waarnam, die inmiddels niet meer herbevestigd werden. 
Vliesvleugeligen en zweefvliegen zijn verder nog zwaar onderbemonsterd. Beide groepen werden nooit door 
specialisten bekeken. Broedvogels zijn op tregelmatige basis door de boswachter Luc De Cat bekeken, maar 
een continuering van het broedvogelonderzoek is eveneens aangewezen, vooral met aandacht voor kritische 
heidesoorten (Boomleeuwerik, Boompieper, Nachtzwaluw, …), bijzondere watervogels (IJsvogel, Zomertaling,…), 
bedreigende exoten (Canadese gans, Nijlgans, …), (oud) bossoorten (Goudvink, Wespendief, Boomvalk, …), 
… Ook de evolutie van de aalscholverslaapplaats verdient opvolging. Momenteel broeden de aalscholvers nog 
steeds niet, maar het ligt in de lijn van de verwachtingen dat dit vroeg of laat wél zal gebeuren. Nachtvlinders zijn 
inmiddels wél al behoorlijk intensief bekeken, maar de ervaring wijst uit dat een vollledige soortenlijst pas na jaren 
bereikt wordt. Ook een continuering van dit onderzoek kan dus zeker nog voor heel wat extra soorten zorgen. Ook 
verder monitoren van de meest bijzondere dagvlinders, met Groentje voorop, is aangewezen.

Het bosreservaat Vloethemveld wordt groter en ouder. Dood hout krijgt een steeds belangrijker plaats in dat bos. 
Een onderzoek naar specifieke dood hout-organismen (dood hout-kevers, paddenstoelen) is eveneens aange-
wezen. Ook onderzoek naar de veranderende structuur (bosverjonging, dood hout, …) in het bosreservaat heeft 
nood aan een minimum van onderzoek. 
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In de beide andere gebieden is vooral het Duvelsnest belangrijk om een vorm van monitoring te krijgen als het 
voorgestelde bosreservaat goedgekeurd wordt. Een minimum aan onderzoek naar het al dan niet dichtgroeien 
van het water, soortensamenstelling en structuurverandering is aangewezen. Een grondiger bemonstering van 
de fauna, zowel in het bos, in en op het water als in de aangrenzende rietkragen en bloemrijke natte ruigtes is 
eveneens aangewezen. Een opvolging van de populatiegrootte van Ever, Ree en Edelhert lijkt eveneens zinvol. 

In de Vuile Moere is momenteel weinig behoefte aan monitoring, met uitzondering voor het kleine geplagde ge-
deelte waar op heide-uitbreiding gehoopt wordt. Een opvolging van de vegetatie in dat gedeelte moet meehelepen 
om later de beslissing te nemen of aanpalend bos al dan niet nuttig kan omgezet worden na een eindkap in een 
zekere uitbreiding van het heide- en heischraal areaal.

Het is duidelijk dat het hierboven geschetste monitoringprogramma moeilijk door één instantie kan uitgevoerd 
worden. Een aantal taken kunnen door ANB zelf uitgevoerd worden. Voor het bosreservaat is ANB in combinatie 
met het INBO wellicht meest aangewezen. Voor diverse soortgroepen moeten best specialisten aangesproken 
worden uit studiebureaus, vrijwilligersverenigingen of het INBO.
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10. Kostenraming

De kostenramingen in beheerplannen zijn louter indicatief. Het betreft geen kostenraming van een bestek dat voor 
aanbesteding bestemd is. De normprijzen zijn gebaseerd op prijsopgaves door ANB zelf voor recent uitgevoerde 
werken of recente aankopen.

Oppervlakte: ca 370 ha (314 Vloethemveld, 46 Duvelsnest, 9 Vuile Moere)

De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de kostprijs verbonden aan de geplande werkzaamheden. Door het ontbreken 
van kennis over de toekomstige prijsevoluties worden de prijzen als constant beschouwd gedurende de planpe-
riode. De kosten op zich worden beschouwd als gemiddelden voor de uitvoering van een dergelijke opdracht, 
m.a.w. er wordt geen inschatting gemaakt van de intensiteit per ingreep.

De prijs van één mandag (arbeider ANB) wordt geschat op 100 euro/dag inclusief toeslag gevaarlijk werk.

De te maken kosten:
1.  Nieuwe aanplanten
2.  Dunningen en toekomstbomen
3.  Distelbestrijding
4.  Exotenbestrijding
5.  Speelbos
6.  Graasweiden
7.  Begrazingsblokken
8.  Boomgaard
9.  Bloemrijk grasland
10. Andere grazige vegetaties
11. Wildakker
12. Poelen
13. Knotbomen
14. Zaadboomgaard & autochtone locaties
15. Hagen
16. Houtige bosranden – mantels
17.  Grazige vegetatiestroken aan rand van bos – zomen
18. Aanleg en onderhoud van recreatieve paden
19. Aanleg, onderhoud en vervangen van recreatieve infrastructuur
20. Aanleg, onderhoud en vervangen van open ruimte infrastructuur

 J Nieuwe aanplanten

Onderwerp Euro
Aanplant Zomereik op percveel 15 Vuile Moere op einde van de planperiode; 0,8895 ha 800
Totaal 800

 J Dunningen en toekomstbomen
In het domeinbos Vloethemveld en in het Duvelsnest deelgebied Bos, over een totale oppervlakte van ongeveer 
60 ha worden reguliere dunningen uitgevoerd. Elk bestand wordt tijdens de duur van het beheerplan tussen de 
1 en de 3 keer gedund (zie kaptabel). Daarnaast zullen over een oppervlakte van 2,6 ha toekomstbomen aange-
duid, gezuiverd en opgesnoeid worden. Noot: stammetjes vanaf diameter 20 cm rond de toekomstbomen worden 
gemerkt en verkocht als brandhout, worden dus ook beschouwd als reguliere dunning. 
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Onderwerp
Reguliere dunningen: 3 uur/ha x 40 euro/uur = 120 euro/ha met gemiddeld 3 omlopen x 60 ha V1, V2a1, 
V2a2, V2a3, V3a & b, V4a, V6a1 & a2, V8a1&a2, V12a&b,V13a, V14a1&a2&c1&c2, V16a1, V18a1,a2,a3, 
V19a1,b1,b2, V21a2,a3,b,c,d, V22a1,a2,b,c, V25a,b1b2,b3, V29a,b, V30d, V32a1, V33a, V34a,b, 
V35a1,a2,b, V36a, V37a, V40a, V41a1,a21, D42, D43, D44

21.600

Aanduiden toekomstbomen 2,6 ha x 100 stuks/ha x 10 euro/stuk x 1 omloop: V2a2, V14a1&a2&c1&c2, 
V21a2,a3

2600

Totaal 24.200

 J Distelbestrijding

Onderwerp
Vloethemveld: V7, 43, 44, 45, 47,48 distelbestrijiding 2 keer per jaar aan 20 mandagen per keer = 40 man-
dagen x 100 euro/dag; 5 jaar lang

20.000

Duvelsnest: D1 2 mandagen per jaar aan 100 euro/dag; vijf jaar 1.000
Totaal 21.000

 J Exotenbestrijding

Onderwerp
Exotenbestrijding domeinbos Vloethemveld, bosreservaat Vloethemveld, bosgedeelten voormalig munitie-
depot, domeinbos Duvelsnest en domeinbos Vuile Moere; ca 130 ha samen; opvolging en nazorg Am. 
Vogelkers; 150 euro/dag; 13ha/dag; jaarlijks = 1500 euro per jaar x 27 jaar

40.500

Totaal 40.500

 J Speelbos

Onderwerp
Plaatsen van een duiker in de sloot tussen V44 en 45; eigen beheer; prijs duiker is ca 250 euro; dag werk 
met vier man = 400 euro

650

Totaal 650

 J Graasweiden
Graasweiden worden volgens een kosteloze jaarovereenkomst begraasd door dieren van landbouwers, waarbij 
het onderhoud van de rasters en maaien distels inbegrepen is; dit betekent geen extra kost.

 J Begrazingsblokken
De begrazing van de twee begrazingsblokken in het voormalig munitiedepot Vloethemveld wordt in kosteloze 
beheersovereenkomsten gestopt. Dit betekent geen extra kost. De afsluiting dient één keer vervangen te worden 
in de loop van de planperiode. Zie hiervoor kosten open ruimte-infrastructuur. De afsluiting wordt wél jaarlijks na-
gekeken door ANB. Het gras onder de schrikdraad wordt één keer per jaar gemaaid.

Onderwerp
Maaien onder schrikdraad en nazicht afsluiting; 5 mandagen per jaar 500

Totaal 500

 J Boomgaard
De ‘smulboomgaard’ aan de Diksmuidse heirweg is reeds aangelegd. Het is vooral de snoei van de bomen die 
een regelmatig terugkerende kost met zich meebrengt. Het maaien van de boomgaard, met afvoer gebeurt in 
kosteloze jaarovereenkomst (2 keer per jaar, jaarlijks gedurende 27 jaar).
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Onderwerp
Snoeien 30 fruitbomen; 2 mandagen extern per jaar 2.000

Totaal 2.000

 J Bloemrijk grasland
Bloemrijke graslanden (Duvelsnest deelgebied Weide) worden volgens een kosteloze jaarovereenkomst gemaaid 
door landbouwers. Dit betekent geen extra kost.

 J Andere grazige vegetaties en heiden
De belangrijkste oppervlakte bestaat uit de heischrale graslanden van het voormalig munitiedepot Vloethemveld 
en de dreven in de verschillende gebieden. Deze zullen in de toekomst zoveel mogelijk met eigen arbeiders en 
machines gemaaid worden. De frequentie bedraagt overal 1 maaibeurt per jaar, gespreid over twee periodes 
(vanaf augustus en vanaf oktober). De heiden moeten gemiddeld slechts één keer in de vijf jaar gemaaid worden.

Onderwerp
Maaien heischraal grasland. Circa 50 mandagen aan 100 euro per dag x 27 jaar 135.000
Maaien pitrus in begrazingsblokken gedurende vijf jaar (en nadien te monitoren); vijf dagen x vijf keer 2.500
Maaien dreven; Vloethemveld en Vuile Moere; Duvelsnest zit mee in gebruiksovereenkomst; 6 dagen x 
27 jaar

16.200

Maaien heide circa 15 ha in Vloethemveld; 70 mandagen één keer in de vijf jaar; zes keer in planperiode 42.000

Totaal 195.700

 J Wildakker

Onderwerp
V48 grondbewerking en inzaai, 0,5 ha, 1 keer/jaar gedurende 27 jaar; 400 euro/ha/jr 5.400

Totaal 5.400

 J Poelen
Ruimen van poelen en plassen op de 15 jaar. Voor klassieke poelen rekenen we aan 4 poelen per dag en 500 
euro per dag voor man met kraan. De plassen in Vloethemveld wijken echter nogal af van de klassieke poelen. De 
mesotrofe plassen zijn groter; de poeltjes die in de plaats van de munitiegebouwtjes gekomen zijn, zijn kleiner. De 
grotere plassen hoeven niet integraal uitgegraven te worden. Ook bij de kleinere poeltjes kan er wellicht van uit-
gegaan worden dat ze niet allemaal hoeven geruimd te worden, maar dat dat best op het moment zelf beoordeeld 
wordt. We gaan daarom uit van een vast aantal poelen per jaar, eerder dan van een exacte berekening. Aangezien 
de poelen recent bijna allemaal aangepakt werden rekenen we pas vanaf jaar 15 tot en met 27 aan een aantal van 
12 poelen en poeltjes per jaar. 

Onderwerp
Ruimen van 12 poelen gedurende 12 jaar aan 4 poelen per dag en 500 euro per dag voor man met 
kraan = 

18.000

Totaal 18.000

 J Knotbomen
In het gebied komen slechts een beperkt aantal knotbomen voor. In het Duvelsnest staan een drietal Schietwilgen 
in perceel 41 en een tiental knotelzen op de grens van perceel 41. In het Vloethemveld wordt een rij knotwilgen 
geplant in V49 en is de grensboom tussen Zedelgem, Aartrijke en Snellegem een knoteik. Deze laatste moet ech-
ter niet geknot worden zo lang er geen gevaar is voor zijn gezondheid. De knotwilgen en knotelzen worden vier 
keer geknot binnen de planperiode (om de 6 jaar) à rato van 2 bomen per dag per man aan 100 euro per mandag.
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Onderwerp
Knotten van 75 knotwilgen = 37 dagen werk x 4 keer in de planperiode = 148 x 100 euro 14.800

Totaal 14.800

 J Zaadboomgaard
De zaadboomgaard is een kleine 2 ha groot. Ook voor het oogsten van de autochtone locaties rekenen we op een 
aantal dagen. De prijzen zijn gebaseerd op de situatie in Heuvelland, waar de zaadboomgaard al iets ouder is de 
werkinschatting op reële dagen gebaseerd is.

Onderwerp
Maaien tussen de bomen (Rapid); 5 mandagen per jaar x 27 jaar 13.500

Totaal 13.300

 J Beheer houtkanten, bosranden en mantelvegetaties

Onderwerp
Twee houtkanten rond graasweiden 46 en 48 (Kroonhoek) en rand boomgaard lokaal terugzetten van 
Zwarte els en Wilde lijsterbes; 3 keer in planperiode; 20 mandagen per keer x 3 = 60 mandagen

6.000

Totaal 6.000

 J Onderhoud van wandel- fiets en ruiternetwerk
Het jaarlijks maaien van de dreven is de belangrijkste onderhoudskost. Dit gebeurt in principe zo veel mogelijk in 
eigen beheer. Is reeds opgenomen bij het maaibeheer. 

Onderwerp
10 nieuw aan te leggen overstapbalken aan 100 euro/stuk (aankopen), + 1 keer vervangenin in planperi-
ode; 10 mandagen per keer zelf aanleggen = 2000 euro materiaal en 2000 euro mandagen

4.000

Plaatsen circ 50 locaties met toegankelijkheidsborden, 1 keer in planperiode; 10 mandagen 1.000
Onderhoud toegankelijkheidsborden; 1 x per jaar; 2dagen per keer x 27 5.400
Onderhoud infoborden, 1 keer per jaar gedurende 27 jaar, 2 mandagen per jaar 5.400
Plaatsen 12 nieuwe infoborden; 4 groot, 8 klein + 6 mandagen 8.100
Onderhoud 6 bestaande rustbanken 2 dagen per jaar + plaatsen 6 nieuwe aan 700 euro/stuk 9.600
Plaatsen 10 wandelsluizen aan 400-450 euro geleverd en geplaatst 4.500
Onderhoud wandelsuizen 2 dagen per jaar x 27 5.400
Aan bosingangen, vervanging van bestaande barelen, 30 stuks eigen fabricaat, 1 mandag/stuk 3.000
Aan bosingangen, onderhoud van barelen, 30. stuks, 2 x per jaar, 2 mandagen ged. 27 jaar 10.800
Alle paden, ruimen afval, x lm, 1 keer per jaar, 24 mandagen/jaar ged. 27 jaar 64.800
Plaatsen fietsstalling aan 500 en 1 mandag 600

Totaal 122.600

 J Aanleg, onderhoud en vervangen open ruimte-structuur

Onderwerp
Afbreken afsluiting tussen munitiedepot noord en zuid; 30 mandagen 3.000
Nieuw plaatsen afsluiting tussen munitiedepot en domeinbos Vloethemveld; 20 euro per m x 1000 20.000
Plaatsen 5 nieuwe hekkens in nieuwe afsluiting rond munitiedepot, geleverd en geplaatst 10.000
Plaatsen nieuwe poorten begrazingsblokken, 4 stuks, 1 keer in planperiode aan 1500 euro/stuk 6.000
Vervangen ursusdraadafsluitingen begrazingsblokken, 1 keer in planperiode, aan 12 euro/lm en 3,2 km 
binnen munitiedepot en 2,5 km in Kroonhoek en 75 dagen werk = 5700 x 12 euro afsluiting = 68400 euro 
+ 7500 euro mandagen

75.900

Bouwen 2 uitkijkpunten aan de rand van het voormalig munitiedepot, aan 50000 euro/stuk 100.000
Verwijderen fazantenkooi Duvelsnest; 1 mandag 100
Plaatsen overstapbrugjes (overstapbalken); 10 stuks aan 100 euro/stuk + 3 dagen 1.300
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Onderwerp
Plaatsen 6 brugjes over sloten aan 1000 euro/stuk, geleverd en geplaatst 6.000
Herstellen duikers gemiddeld 1 per jaar aan 800 euro/stuk en 4 mandagen = 1200 x 27 32.400
Ruimen sloten; 40 mandagen per jaar x 27 10.800
Afbraak gebouwtjes: nog niet exact te ramen wegens nog te voeren discussie over keuze al dan niet 
afbraak van welke gebouwtjes; nu berekend op 3000 euro/stuk (cf. afbraak erdere munitiegebouwtjes) x 
40 stuks

120.000

Totaal 385.500

Totale kostenplaatje over de planperiode (afbraak gebouwtjes niet inbegrepen): 850.950 euro voor 370 ha of 2300 
euro/ha.

In deze kostenraming is geen rekening gehouden met:
 � Kosten verbonden aan de restauratie en het onderhoud van de gebouwen. De financiële kost daarvan wordt 

onderzocht en berekend in de lopende studie ‘POW-kamp’ die kadert in het landinrichtingsproject.
 � Kosten voor het instandhouden van de gebouwen voor ANB-gebruik (loodsen, …)

10.1. Batenraming
Bij de evaluatie van de opbrengsten wordt er abstractie gemaakt van de prijsschommelingen van de afgeleverde 
producten.

De te verwachten inkomsten zijn afkomstig van houtverkopingen en de jaarlijkse verhuur van de zaadgaarden. De 
jacht wordt niet verpacht.

In de domeinbossen zal hout gekapt worden, vooral van exoten (Zwarte den, Lork, Douglass, Amerikaanse eik), 
maar ook van inheemse houtsoorten (Grove den, eik, beuk, esdoorn, …).

Reguliere dunningen (max. de aanwas wordt gekapt):274 ha x 4 m³/ha/jr x 27 jaar x 25 euro = 739.800 euro. (4 m³ 
aanwas per jaar gerekend gezien de bodemgesteldheid en soortensamenstelling van de bestanden).

Dunningshout (brandhout) tgv aanduiden toekomstbomen in jonge bestanden (bosuitbreidingen) tijdens de plan-
periode: 10 ha x 25 m³/ha x 15 euro/m³ = 3750 euro.

Opbrengsten zaadboomgaard à gemiddeld 50 euro/jaar x 27 jaar = 1350 euro.

Totale opbrengst over de planperiode: 744.900 euro.

Totaal kostenplaatje over de planperiode met aftrek baten: 744.900 euro opbrengst - 850.950 kosten = 106.050 
euro onkosten. 



108 b e h e e r p l a n  v o o r  h e t  c o m p l e x  V l o e t h e m v e l d ,  D u v e l s n e s t  e n  Vu i l e  M o e r e  |  w v i

11. Kaarten

De kaarten zijn opgenomen in een aparte kaartenbundel in A3-formaat. De kaarten zijn genummerd per hoofdstuk. 
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12. Samenvatting

 J Hoofdstuk 1: situering en administratieve gegevens

Het beheerplan omvat het bosreservaat Vloethemveld, het toekomstige Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld 
(voormalig militair domein), het domeinbos Vloethemveld, het bosreservaat Duvelsnest, het domeinbos 
Duvelsbnest en het domeinbos Vuile Moere. Het plangebied is gelegen op de gemeenten Zedelgem, Jabbeke en 
Brugge. Het studiegebied heeft een totale oppervlakte van circa 370 ha. Daarvan neemt het Vloethemveld 314 ha 
in, het Duvelsnest 46ha 88a 44ca ha en de Vuile Moere 9 ha 29 a 3 ca. Het bosreservaat is actueel circa 30 ha 
groot, maar het is de bedoeling het binnen dit beheerplan uit te breiden met aangrenzende bestanden binnen het 
voormalige munitiedepot. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) beheert momenteel de hele oppervlakte van 
het Vloethemveld, maar een deel van het voormalig munitiedepot (77,8 ha) is nog altijd militair domein.

Binnen het studiegebied worden drie domeinen onderscheiden: Vloethemveld, Duvelsnest en Vuile Moere. Binnen 
domein Vloethemveld worden 4 deelgebieden onderscheiden: deelgebied ex-munitiedepot noord, deelgebied ex-
munitiedepot zuid, domeinbos Vloethemveld noord en domeinbos Vloethemveld zuid. Binnen die vier deelge-
bieden worden 11 blokken onderscheiden. Binnen domein Duvelsnest worden 3 deelgebieden onderscheiden: 
waterwinning, weide en bos. Binnen die drie deelgebieden worden 5 blokken onderscheiden. Binnen domein Vuile 
Moere stemt het enige deelgebied overeen met het domein en stemt het enige blok overeen met het deelgebied.

Het studiegebied ligt centraal in het ecodistrict Houtland. Het gebied is voornamelijk op basis van zijn (lemig) zan-
dige bodem begrensd ten opzichte van de aangrenzende ecodistricten.

Het Vlaams Gewest is eigenaar van het grootste gedeelte van het studiegebied. De beherende administratie is 
de Vlaamse overheid, Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, Agentschap voor natuur en Bos, Graaf de 
Ferrarisgebouw, 4de verdieping, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Tel 02/553 76 85, Fax 02/553 76 85, Website: http://www.natuurenbos.be/, administrateur-generaal Marleen 
Evenepoel.

De Buitendienst West-Vlaanderen heeft volgende contactegegevens: Agentschap voor Natuur en Bos, Jacob van 
Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 74, 8200 Brugge (Sint-Michiels), Telefoon: 050/24 77 96, Fax: 050/27 
77 45, E-mail: wvl.anb@vlaanderen.be, Provinciaal Directeur ad interim: Thomas Defoort, Celverantwoordelijke 
Beheer: Wim Pauwels, Regiobeheerder a.i. voor regio Polders-Heuvelland: Wim Pauwels. 

De contactgegevens van de boswachter zijn: Luc De Cat, Vloethemveld 11, 8210 Zedelgem, GSM: 0479/67 95 72, 
E-mail: Luc.Decat@lne.vlaanderen.be

Het Vloethemveld behoort tot het verzamelgebied van de noordelijk gelegen Jabbeekse beek, die haar water 
loost in het kanaal Brugge-Oostende. Via de separaatgracht staat het Vloethemveld in het ZW ook nog in ver-
binding met de Moerletebeek, die behoort tot het hydrografisch systeem van het deelbekken Gistel-Ambacht 
(Middenkustpolder). Het Duvelsnest wordt doorsneden door de Veldbeek, een onbevaarbare waterloop 3de ca-
tegorie, die afwatert naar het oosten. De Vuile Moere wordt doorsneden door een (niet geklasseerd) slootje dat 
even ingebuisd is buiten het gebied (ten oosten) en vervolgens in de Zabbeek uitmondt. De Zabbeek is een on-
bevaarbare waterloop 2de categorie.

Binnen het plangebied zijn volgende gewestplanbestemmingen aanwezig: natuurgebied, natuurgebied met weten-
schappelijke waarde, natuurreservaat, gebied voor natuureducatieve infrastructuur, bosgebied, recreatiegebied 
voor dagrecreatie, agrarisch gebied, waterwinningsgebied en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en open-
bare nutsvoorzieningen.

De ruime omgeving van het Duvelsnest, met uitzondering van het gebied waar de pompinstallaties stonden, is 
aangeduid als VEN-gebied, meer bepaald GEN-gebied (Grote Eenheid Natuur). Vloethemveld en Vuile Moere 
liggen niet in VEN-gebied.

Op de Biologische waarderingskaart is het hele voormalige munitiedepot Vloethemveld, met uitzondering van de 
gebouwen aan de inkom donkergroen (biologisch zeer waardevol) ingekleurd. De aanduiding van de verschillende 
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biotopen heeft belangrijke consequenties voor de natuurvergunning, die het omzetten van historisch grasland, ven-
nen, heiden, moerassen en waterrijke gebieden verbiedt, tenzij kaderend in en duidelijk vermeld in het beheerplan.

Een aanzienlijk gedeelte van het studiegebied bestaat uit al dan niet aangeplante bossen. Andere delen zijn spon-
taan aan het verbossen. Deze delen blijven onderworpen aan de bepalingen van het bosdecreet, dat onder meer 
bepaalt dat er een beheerplan dient te worden opgemaakt. Aangezien het huidige beheerplan een geïntegreerd 
beheerplan is voor het natuurreservaat, bosreservaat en domeinbos wordt hiermee aan deze verplichting voldaan.

Het Vloethemveld werd beschermd als landschap, niet alleen omwille van het historische en esthetische belang, 
maar ook omwille van de unieke natuurwetenschappelijke waarde. 

Landschapsatlas. Het Vloethemveld ligt in een grote relictzone Vloethemveld, die de grenzen van het heide- en 
bosgebied nog ruim overtreft. Munitiedepot én domeinbos behoren ook integraal tot de ankerplaats Vloethemveld. 
Binnen de ankerplaats liggen nog eens verschillende puntrelicten, die weliswaar buiten het stud

iegebied vallen, maar toch een directe band met het Vloethemveld hebben: de voormalige schaapshoeve 
Noortwege en de Hoeve Vloethem. Duvelsnest en Vuile Moere liggen in een tweede relictzone: kasteelparken 
en bosgebieden Sint-Andries-Varsenare. Het Duvelsnest ligt eveneens in de ankerplaats Kasteeldomeinen van 
Beisbroek, Tudor, Tillegem en de Abdij van Zevenkerke.

Het studiegebied behoort niet tot een afgebakend Europees Vogelrichtlijngebied en evenmin tot een watervogel-
gebied van internationale betekenis (Ramsargebied).

Binnen het studiegebied is in 2002 een belangrijk deel van het Vloethemveld als Habitatrichtlijngebied afgebakend, 
als onderdeel van SBZ-H BE2500004 (1-9): Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen, westelijk 
deel, met een oppervlakte van 3.064 ha. Het Vloethemveld is deelgebied 2 van deze SBZ met als deelgebiedcode: 
BE2500004-2, met een oppervlakte van 294 ha. Het rapport 15: Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale be-
schermingszones BE2500004 Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel (Rapport 
S-IHD BE2500004, augustus 2011, auteur Jeroen Bot, 304 p.) geeft in detail de instandhoudingsdoelstellingen 
weer voor het Vloethemveld. De voor het plangebied aangemelde habitats en soorten zijn: 
Hieronder worden deze met hun naam weergegeven. 

 � 2330: Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen. 
 � 3130: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniflorae 

en/of Isoëto-Nanojuncetea
 � 4010: Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
 � 4030: Droge Europese heide
 � 6230*: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebie-

den in het binnenland van Europa). Prioritair habitattype van de Habitatrichtlijn
 � 6410: Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion caeruleae)
 � 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion)

Als soorten van bijlage 4 van de Habitatrichtlijn zijn Poelkikker of Kleine groene kikker (Rana lessonae), 
Laatvlieger (Eptesicus serotinus)*, Ruige dwergvleermuis/gewone dwergvleermuis/Kleine dwergvleermuis 
(Pipistrellus sp.)*, Watervleermuis (Myotis daubentonii)* en Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)* relevant 
voor het plangebied.

Relevante vogelsoorten van bijlage IV in het plangebied zijn:

 � Zwarte specht (Dryocopus martius): jaarlijks ca 10 broedparen in de SBS waarvan 2 à 3 in 
Vloethemveld. Het eerste broedgeval in West-Vlaanderen dateert van 1984.

 � Wespendief (Pernis apivorus): jaarlijks 6 à 8 broedparen in de SBZ, waarvan 2 in Vloethemveld.
 � IJsvogel (Alcedo atthis).
 � Boomleeuwerik (Lullula arborea): In 2011 opnieuw twee broedgevallen in Vloethemveld, na lange tijd 

van afwezigheid in de SBZ. 
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Verder zijn er nog volgende regionaal belangrijke soorten: Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara), 
Vinpootsalamander (Triturus helveticus), Hazelworm (Anguis fragilis), Boompieper (Anthus trivialis), Wielewaal 
(Oriolus oriolus), Goudvink (Pyrrhula pyrrhula), Geelgors (Emberiza citrinella), Gekraagde roodstaart (Phoenicurus 
phoenicurus), Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) Groentje (Callophrys rubi) en Bruin blauwtje (Aricia agestis). 

Over het beheer van de gebieden behandeld in dit beheerplan worden adviezen uitgebracht door de adviescom-
missie Brugs Ommeland (omvat het grondgebied van de gemeenten De Haan, Zuienkerke, Oudenburg, Jabbeke, 
Brugge, Zedelgem, Oostkamp en Beernem). 

Rond het aan te wijzen Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld is een visiegebied aangeduid. Een visiegebied is 
een interessegebied waarvoor een beheervisie wordt uitgewerkt. Een visiegebied heeft geen juridische implica-
ties en doet geen uitspraak over eventuele bestemmingswijzigingen. 

 J Hoofdstuk 2: algemene beschrijving
 
Historiek Vloethemveld
Vanaf 10.000 voor Chr.:Ontstaan van de “velden”.
600 – 1.000 na Chr.:Germaanse nederzettingen: -ingahem en –hem plaatsnamen.
10e eeuw: vermoedelijk ontstaan van de hofstede Vloethem en omvorming tot landbouwgrond van de aan het 
Vloethemveld palende gebieden.
1296: schenking van het Vloethemveld door Graaf van Vlaanderen aan Sint-Janshospitaal.
± 1478: opwerpen van dijk in het Vloethemveld door het Sint-Janshospitaal en ontstaan van een vijver vóór deze 
berm.
1769 : Carte figuratyfve van T.D. Huysseune.
1776: eerste bewoning op het eigenlijke Vloethemveld (boswachter).
1777: grens Zedelgem - Snellegem wordt bepaald. Vloethemveld wordt in cultuur gebracht.
1793: oudste Pinus sylvestris-vermelding in het Vloethemveld.
1796: overname van het Vloethemveld door de Burgerlijke Godshuizen  + verdere bebossing van het 
Vloethemveld.
1847: ontbossing ten gevolge van gunstige periode voor de landbouw.
1880: landbouwcrisis. Landbouwgrond wordt terug veldzone.
1880 – 1895: bebossingsfase met naaldhout.
1913: arboretum in het Vloethemveld.
1914 – 1918: ontbossing + oprichting militaire accommodatie door de Duitse bezetter.
1925: begin van de onteigening van een deel van het Vloethemveld door landsverdediging.
1980-1981: aankoop bos Vloethemveld alsook Vuile Moere door de Staat. Beheer toevertrouwd aan Waters en 
Bossen/ANB. 
1999: concessie voor munitiedepot Zedelgem
2006-2007: aanzienlijke uitbreiding door aankoop van gronden die op het bos aansluiten.
2008: ministeriële onteigening deel munitiedepot Zedelgem-Noord 

Historiek Duvelsnest en Vuile Moere
1100: stichting Sint-Andriesabdij in het Sint-Andriesveld
1798: na de Franse revolutie wordt de abdijgrond openbaar verkocht. Familie van Outryve d’Ydewalle koopt Sint-
Andriesveld. Wastine wordt omgezet in akkers en weilanden omzoomd door beukendreven.
Stafkaart 1872: geen heide meer aanwezig.
WO I: alle bossen gekapt. Herplant na de oorlog.
1958: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening koopt het Duvelsnest en legt waterwinning aan.
Na enkele decennia wordt de de waterwinning stopgezet en het Duvelsnest komt onder water. De peilstijging duurt 
voort tot op de dag van vandaag. Het veraarden van het veen tijdens de waterwinning en de inklinking als gevolg 
daarvan is er de oorzaak van dat het terrein nu natter is dan vóór de waterwinning. 
De Vuile Moere werd rechtstreeks bebost vanuit hooiland. Het hooiland werd niet gescheurd en niet bemest. 
1981: het Agentschap voor Natuur en Bos verwerft de Vuile Moere. 
2003: het Agentschap voor Natuur en Bos koopt 20 ha van het Duvelsnest op. Tussen 2004 en 2010 worden nog 
25 ha verworven. 
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Reliëf en geomorfologie. Het Vloethemveld is laaggelegen (minimum 6 m) en omgeven door hogere delen waar-
van de heuvel Keiorum met zijn 20 m de belangrijkste is. De beekinsnijding van de Walebeek is ondiep.Behalve 
door het reliëf wordt het landschap in hoofdzaak gekenmerkt door het bodemgebruik. Het Vloethembos is een 
alleenliggend bos- en heidecomplex temidden van nogal versnipperde percelen akker- en weiland rondom. De 
Waterwinning van Snellegem behoort tot een heuvelcomplex van 20 m dat omringd is door verscheidene lager 
gelegen gebieden op een hoogte van 6 à 10 m TAW. Centraal in het heuvelcomplex ligt het Duvelsnest als een de-
pressie van 14 m TAW, gedeeltelijk opgevuld met veen en kunstmatig ontwaterd door de Veldbeek.De Vuile Moere 
is een komvormige depressie, met randen op een hoogte van ongeveer 10 m. de depressie wordt kunstmatige 
ontwaterd naar de nog enkele meter lager gelegen vallei van de Zabbeek.

Bodemgebruik. Het bodemgebruik binnen het Vloethemveld bestaat in volgorde van belangrijkheid uit bos, hei-
schraal grasland en heide. Binnen het voormalige munitiedepot komt ook een aanzienlijke oppervlakte water 
voor ten gevolge van de relicten van middeleeuwse visvijvers en vooral 20ste-eeuwse voormalige blusvijvers. 
Het Duvelsnest bestaat uit respectievelijk bos, weiden en een ondiepe waterplas, ontstaan na stopzetting van de 
waterwinning. Rietland en ruigten nemen kleinere oppervlakten in op de rand van water en omgevend bos.De 
Vuile Moere bestaat eveneens hoofdzakelijk uit bos. Er is een erg klein heiderelictje met een recent gegraven poel.

Bestandsbeschrijving. In het beheerplan is een uitgebreide bestandsbeschrijving van de bossen opgenomen. De 
belangrijkste boomsoorten in het domeinbos zijn resp. Zomereik, Grove den, Beuk, Douglasspar, lork, Corsicaanse 
den, Amerikaanse eik en Gewone esdoorn. In de meer spontane bossen in het voormalige munitiedepot zijn 
Zachte berk en Zomereik dominant. In de natste delen van het Duvelsnest zijn wilgen en Zwarte els de belangrijk-
ste struik- en boomsoorten. Het bosreservaat Vloethemveld begint zich geleidelijk aan te onderscheiden van de 
rest door de ruime hoeveelheid staand en liggend dood hout en de structuurvariatie in het algemeen.

Vegetatie en flora. De vegetatie wordt uitgebreid beschreven. De vegetatie van het voormalig munitiedepot is 
de belangrijkste. Er horen een reeks Europees beschermde habitattypes toe (zie hoger), waaronder heide, hei-
schraal grasland, zeldzame pioniervegetaties, vegetaties van voedselarm water, typische bossen van arme zand-
grond. De flora telt een groot aantal Rode lijst-soorten, waaronder Blauwe knoop, Borstelgras, Draadgentiaan, 
Dwergviltkruid, Dwergvlas, Echte guldenroede, Gagel, Gevlekte orchis, Gewone dopheide, Grote bremraap, 
Grote ratelaar, Heidekartelblad, Hondsviooltje, Klein tasjeskruid, Kruipbrem, Liggende vleugeltjesbloem, 
Moerashertshooi, Muizenoortje, Pilvaren, Rode dopheide, Ronde zonnedauw, Schaafstro, Stekelbrem, Stijve 
ogentroost, Stippelvaren, Stomp fonteinkruid, Tandjesgras, Teer vederkruid, Tormentil, Tweenervige zegge, …

Fauna. Ook de fauna wordt uitvoerig beschreven en ook hier is het voormalige munitiedepot Vloethemveld de 
belangrijkste site met het grootste aantal Rode lijst-soorten en/of Europees beschermde diersoorten. Heel wat 
dieren foerageren echter ook tussen de verschillende deelgebieden van het pangebied. 

Bij de broedvogels zijn Boomleeuwerik, Boompieper, Geelgors, Gekraagde roodstaart, IJsvogel, Nachtegaal, 
Nachtzwaluw en Wielewaal Rode lijst-soorten die actueel of in het verleden in het plangebied broedden. 

Bij de zoogdieren zijn de vijf waargenomen vleermuizensoorten (Dwergvleermuis, Grootoorvleermuis, Laatvlieger, 
Rosse vleermuis en Watervleermuis) bijlage 4-soorten van de habitatrichtlijn. Verder zijn vooral de grotere soorten 
Ever, Ree en Edelhert opvallende verschijningen, te wijten aan ontsnappingen of uitzettingen uit de buurt.

Reptielen en amfibieën. Poelkikker behoort tot bijlage 4 van de habitatrichtlijn. Levendbarende hagedis, 
Vinpootsalamander en Hazelworm zijn regionaal belangrijke soorten.
Qua vissen zijn er geen zeer zeldzame, bedreigde of beschermde dieren waargenomen. Bermpje is de meest 
opmerkelijke waarneming.

Dagvlinders. Groentje en Bruin blauwtje zijn regionaal belangrijke soorten die in het Vloethemveld voorkomen 
(Groentje) of tot voor kort voorkwamen (Bruin blauwtje).

Er werden 189 soorten nachtvlinders aangetroffen in Vloethemveld, waarvan Doodshoofdpijlstaart en Crême 
stipspanner zeer zeldzame soorten zijn. Roodbruine vlekuil, Klein kokerbeertje, Geelpurperen spanner, 
Fruitdwergbladroller, Geelbruine bandspanner en Gelijnde grasuil zijn de overige meest zeldzame soorten. Grote 
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parelmot, Heideparelmot, Granietuiltje, Veelvraat, Gewone biesbladroller, Zilverstreep, Donkere marmeruil zijn 
typische heidesoorten of soorten van heischraal grasland.

Er werden 28 libellensoorten waargenomen waarvan 7 Rode lijst-soorten: Gaffeljuffer, Tengere grasjuffer, 
Smaragdlibel, Grote roodoogjuffer, Koraaljuffer, Vuurlibel en Kanaaljuffer.

Het Vloethemveld telt ook 16 sprinkhanensoorten, waarvan Heidesabelsprinkhaan de meest spectaculaire is. Ook 
Greppelsprinkhaan, Zanddoorntje en Struiksprinkhaan zijn Rode lijstsoorten.

Loopkevers zijn aanwezig met 130 soorten waarvan actueel minstens een 15-tal Rode lijst-soorten, waarvan de 
Heideroodkruin (Anisodactylus nemorivagus) de spectaculairste waarneming is.

Vliesvleugeligen zijn nog niet intensief onderzocht, maar toch werden al 11 soorten mieren waargenomen, met 
Gewone staafmier als bijzonderste. Verder werden de laatste tijd inspanningen geleverd om een aantal bijen en 
wespen te determineren.

Ook vliegen en muggen zijn nog niet intensief onderzocht, met uitzondering van de Slankpootvliegen, waarvan 45 
soorten werden waargenomen, waarvan een aantal bijzondere heide- en oeversoorten.

Er werden 23 soorten wantsen waargenomen, waarvan 5 Rode lijstsoorten, allemaal aan water gebonden. 
Veenmoslopertje, Venmoerwants, Vensigaar, Gewone beekloper en Gevlekte platte waterwants zijn de meest 
bijzondere soorten.
 
Er zijn 169 soorten spinnen waargenomen, waarvan 14 Rode lijstsoorten. Opvallend is dat het aantal typische hei-
desoorten (Euophrys petrensis, Peponocranium ludicrum) beperkt is, maar dat soorten van bos en schraal grasland 
wel goed vertegenwoordigd zijn: Bosmuisspin, Bleke bodemkrabspin, Bergspringspin, Graskampoot, Aardspin, 
Boskamstaartje, Bosdikkaak, Zwartstaartboswolfsspin, Pantserkogelspin, Vergeten molspin, Ringpootzwartkop, 
Steentrechterspin, Bleek dwergspinnetje, Roestkrabspin, Kleinoogje sp.

Duvelsnest en Vuile Moere zijn veel kleiner en minder intensief onderzocht, waardoor de soortenlijsten opvallend 
veel korter zijn. Toch is Duvelsnest op zijn minst qua vogelsoorten en libellensoorten bijzonder te noemen. Ook 
spinnen en loopkevers leverden een aantal Rode lijst-soorten op. In de Vuile Moere leverden ook spinnen en loop-
kevers een aantal Rode lijstsoorten op. 

 J Hoofdstuk 3: Doelstellingen

Bij de globale doelstellingen bakenen we eerst af welke delen we als domeinbos zullen beheren, als bosreser-
vaat, of als Vlaams Natuurreservaat. Voor het Vloethemveld wordt voorgesteld een groot deel van het voormalig 
munitiedepot het statuut Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld te geven. Een gering aantal bosbestanden ten 
zuidoosten worden bij het domeinbos gevoegd. We stellen voor het bosreservaat uit te breiden met twee percelen 
van het voormalige munitiedepot. De recente verwervingen in de Kroonhoek worden bij het domeinbos gevoegd.
Voor het Duvelsnest wordt voorgesteld het statuut domeinbos toe te kennen. Voor de Vuile Moere wordt eveneens 
een statuut van domeinbos voorgesteld.

Bij de globale beheerdoelstellingen spelen de keuze van een na te streven landschapstype en daaraan gekop-
pelde natuurdoeltypen een centrale rol. De natuurdoeltypen behoren vooral tot de groep van de halfnatuurlijke 
landschappen. Bij de bossen staat een omvorming naar inheems loofbos op de voorgrond. In het voormalig 
munitiedepot staat een uitbreiding van Europese habitattypes centraal. In het Duvelsnest is de spontane evolutie 
van moerasbos een belangrijk item. In de Vuile Moere staan kleinschalig heidebeheer en bosbeheer zonder veel 
verstoring centraal. Naast ecologische doelstellingen komen ook cultuurhistorische doelstellingen aan bod. Het 
beschermde landschap Vloethemveld is daarbij richtinggevend. Ook de sociale, educatieve, economische, we-
tenschappelijke, milieubeschermende en recreatieve doelstellingen worden in dit hoofdstuk geschetst. Tenslotte 
worden de dolestellingen ook op perceelsniveau gepreciseerd.
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 J Hoofdstuk 4: Knelpunten
In dit hoofdstuk worden knelpunten als de afronding van de overdracht van militair domein naar natuurbestem-
ming, de problematiek van het al dan niet bewaren van bepaalde (militaire) gebouwen, problemen met water-
huishouding, discussies over recreatieve ontsluiting, problemen veroorzaakt door de populatie everzwijnen en 
finaciële problemen in verband met de doelstellingen opgesomd.

 J Hoofdstukken 5 en 6. Beheer
In hoofdstuk 5 worden de beheermaatregelen opgesomd, eerst volgens een tijdsplanning (eenmalig beheer, korte 
en lange termijnplanning) en vervolgens thematisch. Bosomvorming, bosverjonging, bebossingswerken, de kap-
regeling voor de bossen, beheer van open plekken in bossen, beheer van dood hout en oude bomen, jacht, 
maaien, begrazen, plaggen, beheer van cultuurhistorische elementen, afbraak van gebouwen en werken met 
betrekking tot de recreatieve functie komen elk op beurt aan bod. In hoofdstuk 6 wordt dan concreet gemaakt hoe 
dat beheer zal verlopen. Aan de hand van kaarten wordt getoond welk beheer waar zal worden uitgevoerd. Aan 
de hand van tabellen wordt per perceel opgesomd wanneer welk beheer zal worden uitgevoerd.

 J Hoofdstuk 7: ontheffingen, meldings- en vergunningsplichtige activiteiten
Het beschikken van een goedgekeurd beheerplan is vooral van belang om te voldoen aan Art. 34, paragraaf 1 
van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S. 10/01/1998) dat 
vermeldt: ‘Het beheerplan vermeldt de maatregelen die worden getroffen voor het beheer en de inrichting van het 
gebied, waarbij voor redenen van natuurbehoud en de natuureductie kan worden afgeweken van de voorschriften 
van dit decreet, inzonderheid van artikel 35’. Het gebruik van glyphosaat ter bestrijding van Amerikaanse vogelkers 
en enkele andere agressieve exoten moet in het beheerplan opgenomen zijn om goedgekeurd te kunnen worden. 

 J Hoofdstuk 8: Openstelling 
In dit hoofdstuk worden de opengestelde paden voorgesteld en wordt het toegankelijkheidsregelement weergege-
ven. Een kaart met de paden en het bebordingsplan maken duidelijk waar wandelaars, fietsers en ruiters aan hun 
trekken komen. In het plangebied is vooral het domeinbos Vloethemveld goed ontsloten via dreven. Het toekom-
stige Vlaams Natuurreservaat Vloethemveld (voormalig munitiedepot) zal vooral onder begeleiding toegankelijk 
zijn, maar er komen ook twee belangrijke uitkijkpunten, die een wijds zicht bieden over de grootste vijver enerzijds 
en 15 ha geplagd terrein met heideontwikkeling anderzijds. Ook enkele voormalige munitiegebouwtjes met artis-
tieke uitingen van krijgsgevangenen uit WO II zullen kunnen worden bereikt. Duvelsnest en Vuile Moere zijn niet 
toegankelijk wegens erfdientsbaarheden die in het koopcontract opgenomen zijn. Verder wordt in dit hoofdstuk 
getoond waar het speelbos zich bevindt. Het speelbos aan de Diksmuidse heirweg is pas recent aangepland en 
kan pas binnen enkele jaren in gebruik worden genomen. Ondertussen is er een perceel als voorlopig speelbos 
aangeduid. Het hoofdstuk sluit af met een voorstelling van de recreatieve infrastructuur.

 J Hoofdstuk 9: Monitoring
In dit hoofdstuk wordt een voortel geformuleerd van monitoring. De acties zijn vooral gericht op het opvolgen van 
de uitgevoerde werken, zodat het beheer op gepaste wijze kan inspelen op deze ontwikkelingen.

 J Hoofdstuk 10: Kosten-baten-analyse 
In dit hoofdstuk worden de ruwe kosten en opbrengsten van het plangebied geschat voor een periode van 27 jaar 
(de duur waarvoor het beheerplan opgemaakt wordt). 

 J Hoofdstuk 11: Kaarten

De kaarten van het beheerplan zijn in een aparte kaartenbundel in A3-formaat opgenomen.
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 J Hoofdstuk 12:
is deze samenvatting

 J Hoofdstuk 13:
is een verzameling bijlagen, die in een aparte bundel is opgenomen

 J Hoofdstuk 14 
is de literatuurlijst
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13. Bijlagen

De bijlagen zijn opgenomen in een aparte bijlagenbundel. 
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