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I. Identificatie van het bos 

1.1. Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

Het Vrijbos – ook gekend als Bos van Houthulst – bestaat uit drie bosplaatsen: 
1. Vrijbos 
2. Eenzaamheidsbos 
3. Pottebos 

Het bos is eigendom van het Vlaams Gewest, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en is volledig 
gelegen in de gemeente Houthulst (deelgemeenten Houthulst en Merkem), provincie West-
Vlaanderen. Binnen het Agentschap voor Natuur en Bos valt het domeinbos onder de bevoegdheid 
van: 

Regio Polders-Heuvelland 
Zandstraat 255 
8200 Sint-Andries-Brugge 

 
De som van de kadastrale oppervlaktes van de bestanden bedraagt 111ha 71a 71ca (Tabel 2). 
Voor verdere berekeningen in dit beheerplan worden echter de oppervlaktes gehanteerd die het 
resultaat zijn van een digitalisatie van de bestandsindeling in GIS. Hierbij zijn voor de buitengrenzen 
van het bos de kadastergrenzen gebruikt. De totale oppervlakte volgens deze digitalisatie bedraagt 
112ha 58a 11ca.  
 
Er zijn een aantal concessies, pachten en gebruiken in het Vrijbos. De meeste situeren zich in het 
Rotsebos. In de tabel hieronder vind je een overzicht. 

 
Tabel 1: Overzicht van de concessies, pachten en gebruiken 

 

Recht 
Instelling of 

persoon 
Aard Ligging 

Datum 

akte 
Duur 

Erfdienst-

baarheid 
Derden 

Doorgang tot aan 

kadastraal perceel 20p
3
 

Houthulst, 1
e
 

afdeling, sectie D, 

28b 

(Melaenedreef) 

- - 

Concessie 

Rotsebos 

Gemeente 

Houthulst 

Bovengrondse 

Laagspanningsleiding 

Langs de weg 

Staden – Klerken 

(Stadenstraat) 

26/08/1950 Onbepaald 

Erfdienst-

baarheid 

+ 

overeenkomst 

Ministerie van 

Landsverdediging 

(Provinciale dienst 

der Militaire 

gebouwen van 

West-Vlaanderen) 

Betonbaan van 4,5 

meter breed 

(eigendom op halve 

breedte) 

Vossedreef 12/05/1951 Onbepaald 

Concessie 

Rotsebos 

v.z.w. 

Vereniging der 

Vrienden van 

Maria 

15 kapelletjes (2m
2
) + 7 

kapelletjes (1m
2
) + 2 

paden – 2 meter breed: 

300 meter & 40 meter 

lang 

Rotsebos 17/04/1954 Onbepaald 

Concessie 

Rotsebos 

v.z.w. 

Vereniging der 

Vrienden van 

Maria 

1 lamp + 2 

schijnwerpers 

1 waterput + pomp + 

nodige leidingen 

Rotsebos 

28/09/1955 

 

28/04/1959 

Onbepaald 

Bijkomende 

Concessie 

Rotsebos 

v.z.w. 

Vereniging der 

Vrienden van 

Maria 

Thuyahaag rond 

kapelletjes + arduinen 

boordstenen + 88 meter 

waterleiding 

Rotsebos 28/04/1959 Onbepaald 
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Recht 
Instelling of 

persoon 
Aard Ligging 

Datum 

akte 
Duur 

Concessie 

n.v. 

Intercommunale 

elektriciteits- en 

gasmaatschappij 

voor de Vlaamse 

gewesten 

Leenstraat 72 

8800 Roeselare 

Elektrische 

Hoogspanningslijn 

Houthulst, 1
e
 

afdeling, sectie D, 

15v 

(oevers 

Zanddambeek) 

5/11/1963 Onbepaald 

Concessie 

Rotsebos 

Gemeente 

Houthulst 

166 meter gracht 

inbuizen 

Langs de westkant 

van het Rotsebos 
19/04/1967 Onbepaald 

Concessie 

Rotsebos 

Gemeente 

Houthulst 

160 meter ondergrondse 

elektrische kabel + 95 

meter 

ondergrondse 

waterleidingsbuis + 13 

meter ondergrondse 

afvoerbuis 

Rotsebos 10/02/1968 Onbepaald 

Concessie 

n.v. Aquafin 

Dijkstraat 8 

2630 Aartselaar 

Riolering: 

240 meter in Rotsebos 

(langs Rotsewegel) 

85 meter in Keunedreef 

 

Rotsebos 

 

Keunedreef 

28/02/1992 Onbepaald 

Jachtpacht 

Vzw Melane 

Hoogledestraat 78 

Kortemark 

Jachtpacht bosplaats 

Eenzaamheidsbos 
Eenzaamheidsbos  

Tot 

01/03/201

4, 

opzegbaar 

6 mnd 

vooraf 

Jachtpacht 

Vzw Melane 

Hoogledestraat 78 

Kortemark 

Jachtpacht Pottebos 

(behalve 39a en 40a) 
Pottebos  

Tot 

31/01/201

0 

 

1.2. Kadastraal overzicht 

Het Vrijbos is gelegen op het kaartblad Houthulst, 1
e
 en 2

e
 afdeling, sectie D.  

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kadastrale gegevens per bosplaats, met aanduiding 
van de overeenstemmende bestanden. 
 

Tabel 2: kadastraal overzicht 

 

Vrijbos           67,1398     

afd sect perceelnr grondnr bisnr exponent macht aard opp aankoop bestand 

1 D 11 G 2 11   G 2 bos 1,9690 19/06/1914 11a 

1 D 11 S 2 11   S 2 weg 0,1125 19/06/1914 Keunedreef 

1 D 12/2 12 2     bos 0,1962 25/11/1953 14a (deel) 

1 D 12 D 4 12   D 4 weg  0,0890 19/06/1914 14a (deel) 

1 D 12 F 4 12   F 4 bos 0,9880 19/06/1914 14a (deel) 

1 D 12 K 9 12   K 9 bos 2,0770 19/06/1914 14a (deel) 

1 D 14 W 14   W   bos 0,3530 19/06/1914 Keunedreef 

1 D 15 V 15   V   hooiland  0,0800 19/06/1914 13a (deel) 

1 D 15 W 15   W   sloot 0,4291 19/06/1914 Zanddambeek 

1 D 20 M 2 20   M 2 bos 10,0745 19/06/1914 12a, 13a 

1 D 25 E 25   E   bos 0,2400 19/06/1914 Oude Nieuwedreef 

1 D 27 G 27   G   bos 27,4910 19/06/1914 

3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 
5a, 5b, 6a, 6b (deel), 
7a (deel), 9a, 9b, 9c, 
10a 
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1 D 27 H 27   H   bos 6,5835 19/06/1914 6b (deel), 7a (deel), 7b 

1 D 28 B 28   B   weg 0,7120 19/06/1914 Melaenedreef 

1 D 29 A 29   A   bos  0,3660 19/06/1914 Vossedreef 

1 D 303 S 303   S   bos 6,1035 19/06/1914 1a, 1b 

1 D 304 C 304   C   bos  0,1400 19/06/1914 Vossedreef 

1 D 314 T 314   T   bos  0,5125 19/06/1914 Rozebekedreef 

1 D 314 V 314   V   bos 8,6230 19/06/1914 2a, 2b, 8a 

                    

Eenzaamheidsbos           14,1705     

afd sect perceelnr grondnr bisnr exponent macht aard opp aankoop bestand 

1 D 44 D 3 44   D 3 weg 0,0573 16/11/2000 21a (deel) 

1 D 44 H 4 44   H 4 bos 8,8901 16/11/2000 
22a, 23a, 23b, 23c, 
23y 

1 D 44 Y 3 44   Y 3 bos 0,7403 16/11/2000 21a 

1 D 44 F 4 44   F 4 bouwland 2,5212 29/06/2007 24a (deel) 

1 D 44 G 4 44   G 4 weiland 1,2942 29/06/2007 24a (deel) 

1 D 44 K 4 44   K 4 weiland 0,6674 29/06/2007 24a (deel) 

           

Pottebos           30,4068     

afd sect perceelnr grondnr bisnr exponent macht aard opp aankoop bestand 

2 D 584 D 584   D   bouwland 0,6400 22/12/2004 39a (deel) 

2 D 584 E 584   E   weiland 0,7084 22/12/2004 39a (deel) 

2 D 584 F 584   F   weiland 0,2360 22/12/2004 39a (deel) 

2 D 584 G 584   G   weiland 0,1355 22/12/2004 39a (deel) 

2 D 584 H 584   H   bouwland 0,5105 22/12/2004 39a (deel) 

2 D 586 E 3 586   E 3 bouwland 0,2160 7/03/2001 31u 

2 D 586 F 3 586   F 3 bos 1,9837 7/03/2001 31a (deel) 

2 D 586 L 3 586   L 3 bos 0,9579 7/03/2001 31b 

2 D 586 L 5 586   L 5 bos 1,9568 7/03/2001 31a (deel), 31y 

2 D 586 R 4 586   R 4 bos 0,5403 9/07/1981 32a 

2 D 586 S 4 586   S 4 bos 0,9015 9/07/1981 33a (deel) 

2 D 601 L 601   L   bos 4,2221 9/07/1981 35a, 35b 

2 D 601 M 601   M   bos 4,4238 7/03/2001 36a, 36b, 36c, 36d 

2 D 601 N 601   N   bos 0,6794 9/07/1981 33a (deel) 

2 D 601 P 601   P   bos 2,4228 7/03/2001 34a, 34y 

2 D 602 H 602   H   bos 6,5341 9/07/1981 37a, 38a 

2 D 603 D 603   D   bouwland 0,4823 6/03/2006 40a (deel) 

2 D 603 E 603   E   bouwland 0,4721 6/03/2006 40a (deel) 

2 D 603 F 603   F   bouwland 0,2970 6/03/2006 40a (deel) 

2 D 603 G 603   G   bouwland 0,3127 6/03/2006 40a (deel) 

2 D 603 H 603   H   bouwland 0,3180 6/03/2006 40a (deel) 

2 D 603 K 603   K   bouwland 0,6090 6/03/2006 40a (deel) 

2 D 603 L 603   L   bouwland 0,4559 6/03/2006 40a (deel) 

2 D 603 M 603   M   bouwland 0,3910 6/03/2006 40a (deel) 

                    

Totale oppervlakte         111,7171     
 

1.3. Situatieplan (schaal 1/10.000 tot 1/25.000) 

Zie kaart in bijlage. 
Domeinbos Vrijbos bestaat uit 3 bosplaatsen: 

- Vrijbos: bestanden 1a-14a, 
- Eenzaamheidsbos: bestanden 21a-24a, 
- Pottebos: bestanden 31a-40a. 
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Bij de bestandsnummering zijn bij elke bosplaats een aantal perceelsnummers nog niet toegewezen 
(15-20; 25-30), om mogelijke toekomstige bosuitbreiding op te vangen. 
 

1.4. Situering 
 1.4.1 Algemeen – administratief 

 

Administratieve situering 

 

Het domeinbos Vrijbos is administratief gelegen in: 
  

Provincie West-Vlaanderen 
  Arrondissement Diksmuide 
  Gemeente Houthulst 
 
Verantwoordelijke regiobeheerder: 
  Ir. Wim Pauwels 
  Agentschap voor Natuur en Bos 
  Regio Polders-Heuvelland 

Zandstraat 255 bus 3 
8200 Sint-Andries-Brugge 
Tel: 050/45.42.80 
Fax: 050/45.41.75 
GSM: 0479/89.01.03 

 
Verantwoordelijke boswachter: 
 

Mathieu Foré 
Meulebrouckstraat 7 
8890 Moorslede 
Tel:  051/77.00.61 
Fax: 051/77.00.61 
GSM: 0479-67 95 76 
 

 

 

Geografische situering (zie ook situatieplan) 
 

Het Vrijbos ligt ten zuiden van de woonkern van Houthulst op het westelijke uiteinde van de 
zandleemstreek en bevindt zich tussen de volgende coördinaten: 
 

- tussen 2° 54’ 20” en 2° 57’ 50” OL 
- tussen 50° 56’ 36” en 50° 58’ 42” NB 

 
De Lambertcoördinaten van het Vrijbos zijn: 
 

- O-W van 47 km 195 m tot 51 km 344 m 
- Z-N van 182 km 444 m tot 186 km 254 m 

 
Kaartbladen:  NGI-kaartbladindeling: 20-6 (Pottebos) en 20-7 (Vrijbos en Eenzaamheidsbos). 
  
 

 1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 

 

Zie kaart “Situatieplan” in kaartenbijlage. 
Het domeinbos (bosplaatsen Vrijbos en Eenzaamheidsbos) grenst aan het Militair domein van 
Houthulst (Vrijbos) en aan een domein van de ontmijningsdienst DOVO. Dit vormt een vrij 
aaneengesloten groen gebied. In tegenstelling tot het domeinbos heeft het militair domein meer 
schrale en open vegetaties. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de meer zandige ondergrond (zie ook 
2.2.), maar is ook een gevolg van het beheer van maaien en afvoeren door de militairen. 
Ten westen en zuidwesten van dit aaneengesloten gebied liggen nog een aantal kleinere 
bosgebieden, waarvan de bosplaats Pottebos de grootste is. 
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1.5. Statuut van de wegen en waterlopen 

Zie kaart “Statuut van de waterlopen” in bijlage. 
 
Alle wegen in het domeinbos zijn eigendom van het Vlaams Gewest, Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB). De Vossedreef is half in eigendom van de Militaire Overheid. 
De oude buurtwegen zijn na WOI afgeschaft in het Vrijbos. De meeste boswegen zijn weliswaar 
toegankelijk (zie 4.12 en toegankelijkheidskaart). 
 
Twee beekjes die ontspringen in het Militair domein doorkruisen de bosplaats Vrijbos in 
noordwestelijke richting en monden uit in de Zanddambeek. Deze beekjes zijn niet geklasseerd 
(categorie 6). 
De Zanddambeek zelf voert het water af uit het Vrijbos. Ze vloeit in westelijke richting naar de 
poldervlakte, krijgt daar de naam van Steenbeek en mondt uit in de Blankaartvijver. Ter hoogte van 
het Vrijbos is de Zanddambeek een waterloop van tweede categorie en wordt beheerd door de 
provincie. 
De Korversbeek (Corverbeek) stroomt doorheen de bosplaats Pottebos en heeft eveneens categorie 
2 (beheer door de provincie). Ze vloeit in westelijke richting naar de St-Jansbeek, die afwatert in het 
kanaal Ieper-Ijzer. 
 

1.6. Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

Zie kaart “Gewestplan” in bijlage. 
Het Vrijbos is op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied met uitzondering van een aantal 
bestanden of delen van bestanden. 
 
Uitzonderingen:  

- de jonge bestanden van het Pottebos zijn ingekleurd als agrarisch gebied (31a, 31b, delen 
van 31u en 31y, 36a, 36b, 36c, 36d en 40a) of landschappelijk waardevol gebied (34a, 34y, 
39a en een deel van 31u); 

- perceel 14a (Rotsebos) is ingekleurd als parkgebied; 
- de Keunedreef tussen de Eugeen de Grootelaan en het eigenlijke bos is ingekleurd als 

woongebied; 
- een klein deel van perceel 13a (de uitloper langs de Zanddambeek) is ingekleurd als 

woongebied; 
- een klein deel van perceel 21a (de weg van aan de Poelkapellestraat tot aan het eigenlijke 

bos) is ingekleurd als woongebied met landelijk karakter. 

1.7. Ligging in speciale beschermingszones  

1.7.1. Ligging in internationale beschermingszones 

Habitatrichtlijngebied (HRL) 

Zie kaart “Situering HRL 4 t.h.v. Vrijbos” in bijlage. 
 
De bosplaatsen Vrijbos en Eenzaamheidsbos, en het Militair domein van Houthulst, liggen bijna 
volledig in het habitatrichtlijngebied “Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: 
westelijk deel” (BE2500004-1). 
Slechts de smalle uitlopers van het domeinbos (langs de Zanddambeek, de Melaenedreef en de 
toegangen tot de Keunedreef en tot het Eenzaamheidsbos), liggen net buiten het HRL. 
De bosplaats Pottebos ligt niet in habitatrichtlijngebied. 
 
Lijst van habitats en soorten van het habitatrichtlijngebied “Bossen, heiden en valleigebieden van 
zandig Vlaanderen: westelijk deel” waarvoor het gebied werd aangeduid (Anselin et al., 2000): 
 
Volgnummer: 4                 Gebiedscode: BE2500004 (1-9) 
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel 
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 Oppervlakte: 3064 ha 

 Habitats 
 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen 

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

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

 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

 4030 Droge heide (alle subtypen) 

 6230 (+) Soortenrijke  heischrale graslanden op arme bodems 

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

 6430 Voedselrijke ruigten 

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

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

 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

 91E0 (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 Vissen 
 1134 Rhodeus sericeus amarus   Bittervoorn 
 
 
Van deze habitats komen de vetgedrukte voor in het domeinbos Vrijbos. Eiken-Berkenbossen 
(9190) en Eiken-Beukenbossen (9120) komen beperkt ontwikkeld voor. Langs de Corverbeek in het 
Pottebos komt alluviaal bos (91E0) voor. Eikenbossen van het type 9160 zijn enkel aan te treffen op 
de overgang naar alluviaal bos. 
In het aanpalende Militair Domein komen eveneens volgende habitats voor: 2330, 3130, 4010, 
4030, 6230 (+). 
 
Bittervoorn komt niet voor in domeinbos Houthulst of de onmiddellijke omgeving; in het Militair 
domein komt wel een populatie Kamsalamander voor. 
 
 
Artikel 6 van de HRL (1992) speelt een cruciale rol bij het uitstippelen van de mogelijkheden van het 
beheer in Speciale Beschermingszones (SBZ), aangezien de relatie tussen natuurbehoud en 
bodemgebruik hier wordt bepaald (Europese Commissie, 2000). Dit artikel geeft aan welke 
instandhoudingmaatregelen moeten getroffen worden en welke storende factoren, projecten en 
plannen wel en niet mogelijk zijn in SBZ.  
 
Algemeen geldt dat bovenvermelde soorten en habitats van de HRL “in gunstige staat van 
instandhouding” moeten worden gehouden. 
Onder gunstige staat van instandhouding wordt verstaan (Thomaes & Vandekerkhove, 2004) dat: 

• De oppervlakte van een habitat en het verspreidingsgebied van soorten minstens constant 
blijft. Het is dus belangrijk om alle habitatwaardige vegetaties in SBZ die voor deze habitats 
zijn afgebakend te beschermen. Het referentiejaar is hierbij het jaar van de richtlijn (1992). 

• De soortendiversiteit, structuur en functie van habitats moet op lange termijn behouden 
blijven. Habitats die bij de afbakening bedreigd zijn, moeten beschermd en beheerd worden 
zodat deze bedreiging niet langer een probleem vormt. Ook het passief verdwijnen van 
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habitats en soorten of het verdwijnen door toevallige gebeurtenissen moet vermeden 
worden, wat een verplichting inhoudt om bv. heidehabitats actief te blijven beheren. 

• De populatiegrootte van een soort is voldoende om de populatie op lange termijn in stand te 
kunnen houden. 

 
Alle plannen voor het gebied, dus ook dit beheerplan, moeten worden afgetoetst aan deze 
voorwaarden. Uit het verdere beheerplan zal blijken dat de beheerkeuzes een gunstige staat van 
instandhouding beogen, en de voorziene ingrepen de voorkomende biotopen behouden en verder 
ontwikkelen. 
 

Vogelrichtlijngebied 

 
Het domeinbos Houthulst ligt niet in, of in de buurt van, vogelrichtlijngebied. 
 

Ramsargebied 

 
Het domeinbos Houthulst ligt niet in, of in de buurt van, Ramsargebied. 
 

 1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

 
Het domeinbos Vrijbos maakt geen deel uit van een nationale beschermingszone of regionaal 
aandachtsgebied: het is niet gelegen in het Vlaams ecologisch netwerk (zoals afgebakend op 
17/10/2003), het ligt niet in een beschermd landschap, noch in een ecologisch impulsgebied en een 
bosreservaat komt ook niet voor in het Vrijbos. 
Het Bos van Houthulst ligt volgens de Landschapsatlas in de Relictzone en Ankerplaats ‘Bos van 
Houthulst’. 
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II. Algemene beschrijving 

2.1. Cultuurhistorisch overzicht 

 

2.1.1 Historisch overzicht 

 

 Zie historische kaarten in bijlage. 
 
Gedurende honderden jaren onderging dit bosgebied opeenvolgende perioden van vervreemdingen en 
ontginningen. Voor een uitgebreid verslag hiervan, alsook voor een opsomming van de verschillende 
eigenaars, wordt verwezen naar Glorie (1921) en Jonckheere (1976). 

Middeleeuwen 

 
Het huidige domeinbos en militair domein van Houthulst zijn slechts een relict van het voormalige 
historische Woud van Houthulst dat gelegen was tussen Diksmuide, Wynendale, Roeselare en Ieper en 
dat tijdens de vroege Middeleeuwen een oppervlakte moet gehad hebben van ongeveer 6000 ha. 
 
In 826 werd het Woud van Houthulst (toen “Domaine de la Warnoise” genaamd) geschonken aan de 
abdij van Corbie door Adalardus, een neef van Karel de Grote. Het beheer kwam in handen van de 
monniken van de abdij die in het centrum van het woud een priorij optrokken als verblijfplaats. Omdat 
het uitgestrekte woud bloot stond aan houtdiefstallen werd door de monniken beroep gedaan op de 
Graaf van Vlaanderen om het woud te beschermen. De Graaf van Vlaanderen vroeg voor deze 
bescherming veel tegenprestaties onder de vorm van opbrengsten. Dit leidde tot een constante 
betwisting tussen de abdij en de Graaf van Vlaanderen. Gedurende een periode van ongeveer 733 jaar 
is het Woud van Houthulst eigendom gebleven van de abdij van Corbie, eerst in zijn geheel en 
gedurende de 13

e
 en de 14

e
 eeuw onder gemeenschappelijk beheer met de Graaf van Vlaanderen. De 

helft is dus in eigendom van de abdij, de andere helft in eigendom van de Staat. Gedurende deze 
periode werden de voornaamste dreven en de ringgracht (“waerde”) rond het bos aangelegd. Over het 
bosbeheer in deze periode is weinig gekend (Jonckheere, 1976).  
 
In 1559 werd de helft van het woud door de abdij van Corbie verkocht aan Godfried van Bocholtz. De 
andere helft, die eigendom van de Staat was, werd in 1568 ook verkocht aan Godfried van Bocholtz.  
 
In 1609 werd door de Spaanse aartshertogen Albrecht en Isabella de bovenvernoemde koop vernietigd 
omdat Godfried van Bocholtz niet aan alle verkoopsvoorwaarden voldaan had. Hierdoor kwam het 
volledige woud in volle eigendom van de Staat. Een ordonnantie werd afgekondigd met daarin het 
reglement volgens het welke het bos zou beheerd worden. Deze ordonnantie is nooit echt nageleefd en 
bijgevolg volgde een periode van verwaarlozing en verval voor het Woud van Houthulst.  
 
In 1644 werd eraan gedacht het woud te verkopen. De totale oppervlakte werd verdeeld in een aantal 
loten en opgemeten, de oppervlakte bedroeg toen nog slechts ongeveer 2.200 ha van de 
oorspronkelijke 6.000 ha! Maar omdat er geen kopers waren bleef het bos in bezit van de Staat. 
 
In 1678 werd het bos ingelijfd bij Frankrijk. Er werden opnieuw metingen uitgevoerd en hieruit blijkt dat 
het bos verder ingekrompen was en nog slechts een oppervlakte had van 1.834 ha in 1679.  
 
In de zeventiende eeuw (Spaanse en Franse periode) werd het bos beschreven als middelhout 
bestaande uit hakhout van oa eik, els, es en hazelaar, met weinig of geen hooghout. Het meeste 
hooghout was gebruikt tijdens de belegeringen van Ieper en Diksmuide. 
 
Een schets van een deel van het bos uit 1679, bewaard in het Rijksarchief te Gent, vermeldt de naam 
van negen ingangen van het bos (“bailies”). Ook de hoeve aan de Corverbeek in het centrum van het 
bos (“Het Meuneken”), en enkele vijvers in de buurt van de Corver- en Zanddambeek staan getekend op 
deze kaart. 
Op latere kaarten worden dertien ingangen of bailies aangeduid voor het Bos van Houthulst 
(Jonckheere, 1976). 
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Een tweede kaart (scan in bijlage), eveneens bewaard in het Rijksarchief te Gent (ongedateerde kaart; 
in het Rijksarchief gedateerd als 1747, maar waarschijnlijk ouder vermits ze afkomstig is uit de periode 
van Frans bezit van het bos (1678-1713)), toont het Woud van Houthulst, omringd door dorpen. De 
zuidoostrand van het bos wordt begrensd door verspreide huizen langs de weg Brugge-Ieper. Aan de 
westkant van het bos worden privébossen weergegeven, en ten zuiden daarvan de “Akkers van 
Langemark”. 
In het bos, langs de randen, zijn er een vijftal “pastures” (graasweiden) getekend. 
In het zuidelijk deel van het bos staat ook de hoeve “Het Meuneken” getekend, met vrij uitgebreide 
akkers (“terres labourables”) en weilanden (“pastures”) errond. De Corverbeek loopt op deze kaart 
evenwel volgens een N-Z richting. 
 

Oostenrijks bewind (1715-1793) 

Zie “Kaart van Ferraris” in bijlage en Figuur 1. 
 
Tijdens het Oostenrijkse bewind werd via de ordonnantie van Maria-Theresia (1756) voor het eerst 
gewerkt aan het herstel van het bos. Boomkwekerijen werden aangelegd en onproduktieve gedeelten 
werden herbebost. Nog tijdens het Oostenrijkse bewind werd op initiatief van Graaf de Ferraris de 1

e
 

aardrijkskundige kaart opgemaakt (1771 – 1778). 
Het huidige domeinbos Houthulst ligt op de kaart van Ferraris volledig in een groot aaneengesloten 
bosgebied (“Houthulst Bosch”). Enkele dreven (oa de Melaenedreef) staan getekend en de “waerde” 
(perimeter) is zeer nauwkeurig aangegeven met een rood-zwarte streepjeslijn. De hoeve in het centrum 
van het bos draagt de naam “Het Meuneken”. 
Volgens Jonckheere (1976) is het bos op het einde van de achttiende eeuw geen louter hakhoutbos 
meer, en bevat het reeds tamelijk veel, weliswaar jonge, opgaande bomen. 
 
Tijdens het daaropvolgende Franse bewind (1793 – 1815) bleef het bos onaangetast.  
 
 

 
Figuur 1: Afname in bosareaal van het Bos van Houthulst 1775-2005 (rood: bos op Ferrariskaart (1775); 

groen: huidige bosoppervlakte) 
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Nederlands bewind (1815-1830) 

 
Tijdens het Nederlandse bewind werden grote stukken van het bos openbaar verkocht met de bedoeling 
ze te ontginnen: hiervoor werd het Amortisatie-Syndikaat opgericht (Jonckheere, 1976). Bij de verkoop 
in 1826-1828 bedroeg de oppervlakte van het bos van Houthulst nog bijna 2000 ha (Glorie, 1919) en 
bestond uit “hoogstammige bomen op hakhout; de eerste eiken, beuken, essen, platanen, wilgen, 
berken, olmen, haagbeuken, abelen, kersebomen en populieren en het laatste uit eiken, elzen, 
notelaren, berken, espen, werven (wilgen) en haagbeuken” (Jonckheere, 1976). 
Er worden nog geen dennen vermeld: deze werden pas na 1830 ingebracht. De hakhoutcyclus bedroeg 
toen 14 jaar (Jonckheere, 1976). 
Ongeveer de helft van het bos werd verkocht in 1826; voor de rest werden geen kopers gevonden zodat 
dit staatseigendom bleef. 
 

Belgie (1830- heden) 

 
Vanaf 1830 kwam het bos in Belgische handen. De ontbossingspolitiek ging verder. 
 

• Kaart van Vandermaelen (1846-1854) 

 

Zie “Kaart van Vandermaelen” in bijlage. 
 

De kaart van Vandermaelen (in dit gebied opgenomen in 1850 en 1851) toont dat vooral aan de 
randen van het bos geknaagd werd. In het noorden loopt de bosgrens samen met de 
voormalige “waerde”. Ten westen van het bosgebied is er een mozaiek van bos en akkerland-
perceeltjes; het huidige Pottebos grenst vanaf dan aan open gebieden. In het centrum van het 
bos is er enkel in de buurt van de ‘Muniken’-hoeve, en rond Kasteel De Groote, bos ontgonnen. 
De ontginningen rond het kasteel vallen grotendeels in het huidige domeinbos (percelen 3, 4, 5, 
9 en 10). 
Vooral langs de noordelijke en westelijke rand van het bos komen naaldhoutbestanden voor: in 
het domeinbos zijn de bestanden ten oosten van de Nieuwe Dreef (percelen 1, 2 en 8) zo 
gekarteerd. 

• Gereduceerd kadaster (1853)  

 

Zie kaarten “Gereduceerd kadaster” in bijlage. 
   

Het gereduceerd kadaster (gebaseerd op het zgn. primitief kadaster) dateert eveneens van het 
midden van de negentiende eeuw en geeft ook een goede aanwijzing betreffende het 
grondgebruik. 
Op deze kaart wordt het hele huidige domeinbos als bos weergegeven. Ook de ontgonnen 
stukken rond het kasteel op de kaart van Vandermaelen zijn volgens deze kadasterkaart nog 
bebost. Waarschijnlijk werd het grondgebruik van het primitief kadaster (eerste helft 
negentiende eeuw) hier overgenomen zonder terreincontrole in 1853. Bijgevolg dateren de 
ontginningen rond het kasteel waarschijnlijk van in de jaren 1830-1840. 

 
In 1854 werd ook het overblijvende deel van het staatsbos (980 ha) openbaar verkocht (Jonckheere, 
1976). 

• Topografische kaart (1866) 

Zie kaart “Historische kaart - 1866” in bijlage. 
 
Ook op de eerste topografische kaart van 1866 blijken grote stukken van het bos, voornamelijk 
rond het kasteel (en in het huidige domeinbos: heel 4a, 4b, 5b, 9a, 9b en stukken van andere 
bestanden), ontgonnen. Het grootste deel van het bos is loofhout, hoewel in de huidige 
bosplaats Vrijbos toch al naaldhout voorkomt. 

 
In 1879 trok mevrouw Cassiers, vrome vrouw en grote weldoenster van Houthulst, naar Lourdes en 
bracht een Onze-Lieve-Vrouw beeld mee. Na haar terugkeer liet ze in 1880 in het Rotsebos een 
Lourdesgrot (Mariagrot) bouwen. 
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• Topografische kaart (1883) 

Zie kaart “Historische kaart - 1883” in bijlage. 
 

Op deze kaart zien we verdere ontbossingen: oa in bestanden 1a en 1b, en centraal in het bos. 
Er zijn ook al veel meer dennenbestanden aanwezig in Houthulst (in het domeinbos: bestanden 
2b, 3b en 3c en delen van enkele andere bestanden). Voornamelijk in het zuiden en oosten van 
het bos is er nog loofhout. 

 
Jonckheere (1976) schat de grootte van het Bos van Houthulst rond deze tijd op bijna 1500 ha. 
Er was dus reeds 500 ha ontbost tov 1826. Tussen 1883 en 1911 werd nog eens ongeveer 400 
ha ontbost. Dit betekent dat er tussen 1826 en 1911 elk jaar 11 ha werd omgezet in 
landbouwgrond. 

 

• Topografische kaart (1911) 

Zie kaart “Historische kaart 1911” in bijlage. 
 

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog bedroeg de beboste oppervlakte van het 
voormalige woud van Houthulst nog ongeveer 1000 ha, voornamelijk bestaande uit naaldhout 
(Glorie, 1919). In het domeinbos waren de bestanden 1a, 1b, 2b, 3b, 3c, 4a, 4c, 5b, 9b, 35 en 
36 toen dennen. Ook middelhoutbestanden kwamen voor. Het volledige huidige domeinbos was 
toen ook bos, behalve enkele ha in de bestanden 7a, 11a, 12a, 31a, 31b en 40a. Het Pottebos 
was nog verbonden met de rest van het domeinbos. 
In 1914 was de beboste oppervlakte nog iets verder afgenomen tot 958 ha. Toen werd een klein 
gedeelte (72,05 ha) terug aangekocht door de staat; dit is de huidige bosplaats Vrijbos. 

 

Eerste Wereldoorlog, 1914-1918 

 
Gedurende de Eerste Wereldoorlog lag de frontlinie op 8 km van het centrum van het Bos van Houthulst 
en was het bos een schuilplaats voor de Duitsers. Het gehele bos werd hierbij kapotgeschoten. 
 
Na de oorlog werd 5,14 ha staatsbos overgedragen door het bestuur van Waters en Bossen aan de 
Belgische Dienst der Militaire Begraafplaatsen voor een militaire begraafplaats en 216 ha private grond 
werd onteigend en ingenomen door het Ministerie van Landsverdediging voor het oprichten van een 
munitiedepot en een ontmijningscentrum. Op dit terrein werd 200 ha opnieuw bebost met loofbomen in 
1923.  
Van de verwoeste private bossen is ongeveer de helft na de oorlog omgezet in landbouwgrond, de 
overige helft werd herbeplant met Grove den, Zomereik en Populier (Jonckheere, 1976). 
Het gedeelte dat staatsbos was werd opnieuw bebost nadat de bodem terug “in goede staat” gebracht 
werd (prikkeldraad en andere resten opgeruimd, bomputten opgevuld, grachten heraangelegd,...).  
Ongeveer 20 ha vroegere dennenbestanden werden herplant met naaldhout (voornamelijk Grove den). 
In de loofhoutbestanden (zo’n 50 ha) werd het beschadigde hakhout kaalgekapt en daarna aangevuld. 
(Jonckheere, 1976). (zie ook 2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer) 
 

Tweede Wereldoorlog, 1940-1945 

 
De verwoeste bossen die opnieuw aangeplant waren kregen het opnieuw zwaar te verduren gedurende 
de Tweede Wereldoorlog waar veel bomen gekapt werden door de Duitsers om dienst te toen als 
“rommelpalen”. Dit ontmoedigde vele privé-eigenaars en in die periode werden bijna alle resterende 
private bossen omgezet in landbouwgrond, behalve enkele verspreid liggende loofbosjes (vnl ten 
westen van het Militair domein) met een totale oppervlakte van 85 ha. 
 
Van het oorspronkelijk 6.000 ha grote Woud van Houthulst bleef in deze periode nog slechts 67 ha 
staatsbos, 200 ha bebost militair domein en 85 ha privé-bos over, voor een totaal van 352 ha. 
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• Topografische kaart (1966) 

Zie kaart “Topokaart 1966” in bijlage. 
 

Op deze kaart is duidelijk te zien dat slechts het domeinbos, het militair domein en enkele 
privébosjes rond Kasteel de Groote en ten zuidwesten van Houthulst nog bebost zijn: 352 ha. 
De rest is omgezet in landbouwgrond. 

 
In 1970 werd de 67 ha staatsbos publiek opengesteld. Het beheer was toen in handen van Waters en 
Bossen.  
 
In 1981 worden de oude bestanden van het Pottebos aangekocht als Merkembos. 
 
In 1995 werd het staatsbos overgedragen aan het Vlaamse gewest. 
 
In 2000 werd iets meer dan 9,5 ha aangekocht door het Vlaamse gewest (Eenzaamheidsbos), daarna 
nog stukken grenzend aan het Pottebos, en tenslotte in 2007 bestand 24a, dat het Eenzaamheidsbos 
verbindt met het Militair domein. 
 

Conclusie voor het domeinbos 

Zie kaarten “Boshistoriek” en “Historische kaart - 1883” in bijlage. 
 
Ongeveer de helft van het domeinbos is echt Ferrarisbos: dit is continu bebost geweest, minstens sinds 
de kaarten van Ferraris (1771-1778). Het betreft de bestanden 1a (westelijke helft), 2a, 2b, 6b, 7a 
(uitgezonderd noordelijke punt), 7b, 8a, 12a (zuidelijke helft), 13a, 14a, 21a, 22a, 23a, 23b, 23c, 32a, 
33a, 35a, 35b en 38a. 
 
De andere bestanden waren tijdens de negentiende eeuw waarschijnlijk gedurende enkele tientallen 
jaren ontbost. Het centrale blok van het domeinbos (percelen 3, 4, 5, 9 en 10) werd in cultuur gebracht 
rond 1830-1840. Rond 1883 waren ook de bestanden 1a en 1b enige tijd in cultuur. Deze zone werd in 
de tweede helft van de 19de eeuw geleidelijk herbebost: in 1911 waren deze bestanden terug allemaal 
bos. 
Vanaf de jaren 1860-1870 tot WOI waren enkele stukken aan de noordwestrand van het bos 
landbouwgrond (delen van bestanden 7a, 11a en 12a). Na WOI werden deze mee terug bebost. 
 
Bestand 23y (momenteel hooiland) was nog bos in 1911. Gedurende de eerste helft van de twintigste 
eeuw is dit ontbost en omgezet in cultuurland (waarschijnlijk tijdens of na één van de wereldoorlogen). 
In 1960 was dit reeds hooiland. 
 
 

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 

Gegevens over het vroegere beheer zijn slechts gekend van de bosplaats Vrijbos. 
Bij de hier volgende bespreking van het vroegere beheer in deze bosplaats wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de naaldboombestanden en de loofboombestanden.  

 

• Naaldboombestanden (van 1914) 

 
In 1914 (bij de aankoop van het bos) besloeg de oppervlakte aan naaldbomen 18,22 ha. Maar 
gedurende de Eerste Wereldoorlog werden deze bestanden volledig verwoest. Na de oorlog werden 
deze vernietigde bestanden opgeruimd en in 1922 werd 15,15 ha opnieuw beplant met naaldbomen. Er 
werden 20.000 Sylvesterdennen (lengte 7/12 cm) gemengd met 400 Japanse lorken aangeplant per 
hectare, en dit met een plantafstand van 70 cm x 70 cm. Vanaf het achtste jaar na de aanplanting werd 
gedund en dit om de 3 jaar. Er werden ook 2 percelen (Vossebos en Melaenebos) beplant met 
Sitkasparren.  
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940 – 1945) werden de bestanden relatief met rust gelaten omdat er 
nog niet veel voldoende zwaar hout aanwezig was. Maar in 1944 werden de zwaarste bomen toch 
gekapt om “rommelpalen” van te maken, deze rommelpalen werden door de Duitse bezetters gebruikt 
om in het veld op 30 à 50 meter van elkaar te zetten om zodoende vijandige parachutisten te 
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belemmeren. Het waren voornamelijk de Lorken die voor dit doel gebruikt werden omdat deze 
doorgaans sneller groeien dan de Sylvesterdennen. De bestanden langs de Vossedreef waren het 
gemakkelijkst te bereiken en waren dus het meest beschadigd, er werd 3,81 ha gekapt.  
 
In 1945 en 1948 werden gekapte percelen opnieuw beplant, dit keer met de zogenaamde “Koekelare-
dennen” (Corsicaanse pijn) (lengte 7/13 cm). Voor de aanplanting werd de grond ontstompt en 
gediepgrond (2 spaden diep). Vervolgens werden 12.500 planten per hectare geplant met een 
plantafstand van 100 cm x 80 cm. In 1945 werden ook de Sitkasparren die gekapt waren in het 
Vossebos vervangen, het perceel werd opnieuw beplant, dit keer met 4.444 Douglassen (lengte 80/120 
cm) per hectare met een plantafstand van 1,5 m x 1,5 m.  
 
In 1946 werd het Corbie-bos herbeplant met Douglas. Dit perceel was voordien in 1922 beplant geweest 
met Sylvesterdennen maar deze zijn in 1945 gekapt tijdens een noodkapping.  
 
In 1955 werd 4,78 hectare ondergeplant met Beuk. Deze naaldboombestanden die ondergeplant 
werden waren nog maar 33 jaar oud maar ze stonden te ijl. Er werden 4.444 Beuken (lengte 80/120 cm) 
per hectare geplant op een plantafstand van 1,50 m x 1,50 m.  
 
In 1957 werden in het ’s Graven-Eike-bos een groep Douglasdennen aangeplant.  
 
De Sylvesterdennen werden om de 3 jaar gedund tot ze 40 jaar oud waren, daarna werden ze maar om 
de 6 jaar meer gedund.  
 
In 1961 zijn de Sitkasparren in het Melaenebos omgewaaid, in 1962 werd dit perceel opnieuw beplant 
met 3.266 Europese lorken (lengte 70/90 cm) per hectare met een plantafstand van 1,75 m x 1,75 m. 
 
In 1963 zijn de Douglassen in het Corbie-bos die in 1946 aangeplant waren omgewaaid.  
 
Maar omdat tijdens deze dunningen de ondergeplante Beuken te sterk werden beschadigd werd in 1967 
een laatste, sterke dunning uitgevoerd zodat de Sylvesterdennen terug gebracht werden tot 200 
stammen per hectare (afstand van 7 m x 7 m).  
 
In 1975 werd opnieuw 2,13 ha Sylvesterdennen ondergeplant met Beuk.  Vooraleer er werd 
ondergeplant is er wel een sterke dunning uitgevoerd zodat het aantal stammen gereduceerd werd tot 
200 per hectare. Vervolgens werden 3.266 Beuken (lengte 70/90 cm) per hectare ondergeplant op een 
plantafstand van 1,75 m x 1,75 m.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toestand van de naaldboombestanden in 1975:  

 
Opmerking: het perceelnummer dat aangegeven wordt is de toestand van nu, vroeger waren de 
perceelnummers enigszins anders. 

 
Tabel 3: overzicht van de naaldboombestanden in 1975 

Naam perceel Oppervlakte Jaar van beplanting 
Overheersende 

boomsoort 

Sint-Adalardus bos 
Perceel 2b (deel) 

1 ha 49 a 73 ca 1922 Sylvesterden 

Keunebos 
Perceel 6b (deel) 

2 ha 03 a 40 ca 1922 Sylvesterden 

Corbie-bos 
Perceel 4a 

93 a 45 ca 
1922 

1955 (onderbeplanting) 
Sylvesterden 

Beuk 

Corbie-bos 
Perceel 4c 

2 ha 10 a 78 ca 
1922 

1955 (onderbeplanting) 
Sylvesterden 

Beuk 

’s Graven-Eike-bos 
Perceel 9b 

1 ha 73 a 50 ca 
1922 

1955 (onderbeplanting) 
1957 (onderbeplanting) 

Sylvesterden 
Beuk 

Douglas 

Vossebos 
Perceel 3b (deel) 

2 ha 13 a 00 ca 
1922 

1975 (onderbeplanting) 
Sylvesterden 

Beuk 

Corbie-bos 
Perceel 5a, 5b & 5b 

(delen) 
90 a 00 ca 1922 Sylvesterden 

Sint-Adalardus bos 1 ha 10 a 20 ca 1945 Koekelare den 
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Perceel 2b (deel) (Corsicaanse pijn) 

Vossebos 
Perceel 3c (deel) 

53 a 00 ca 1945 
Koekelare den 

(Corsicaanse pijn) 

Keunebos 
Perceel 6b (deel) 

43 a 00 ca 1945 
Koekelare den 

(Corsicaanse pijn) 

Koekoekbos 
Perceel 1b 

1 ha 74 a 76 ca 1948 
Koekelare den 

(Corsicaanse pijn) 

Sneppebos 
Perceel 7b 

1 ha 67 a 00 ca 1938 Douglas 

Vossebos 
Perceel 3b & 3b 

(delen) 
2 ha 05 a 00 ca 1945 Douglas 

Melaenebos 
Perceel 12a (deel) 

1 ha 02 a 50 ca 1962 Europese lork 

TOTAAL 19 ha 89 a 32 ca   

 
Na 1975 zijn een aantal van de naaldboombestanden overgegaan naar loofboombestanden, namelijk 
naar bestanden met hoofdzakelijk Beuk. Dit is onder andere het geval voor perceel 4a & 4c (Corbie-
bos), perceel 9b (’s Graven-Eike-bos), perceel 5b1 & 5b2 (Corbie-bos) en perceel 3b3 (Vossebos). Dit is 
gegaan door de naaldboombestanden onder te planten met Beuken en dan geleidelijk aan de 
naaldbomen te kappen via verschillende dunningen. Ook perceel 12a2 is reeds ondergeplant, omdat dit 
perceel redelijk vochtig is werd er ondergeplant met Els, dit is gebeurd nadat een sterke dunning 
gedaan is in de aanwezige Lorken. 
 

• Loofboombestanden (vanaf 1914) 

 
Bij de aankoop van het bos in 1914 bedroeg de oppervlakte aan loofbomen 48,69 ha. Het waren 
allemaal middelhoutbestanden (= hakhout met hoogstammige bomen).  
 
Gedurende de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918) werden ook de loofboombestanden vernietigd. Na de 
Eerste Wereldoorlog kon begonnen worden met het herstel. Hakhout was nog steeds veel gevraagd en 
daarom moest dit zeker opnieuw aanwezig zijn.  
 
De nog overgebleven restanten van het hakhout werden kaalgekapt en in de herfst van 1920, 1921 en 
1922 werd het hakhoutbestand terug aangeplant, in totaal werden 140.000 loofbomen aangeplant 
(9.000 Zomereiken, 19.000 Amerikaanse eiken, 24.000 Essen, 5.000 Olmen, 53.000 Esdoorns, 26.000 
Kastanjes en 4.000 Elzen), dit waren 2.877 planten per hectare. De lengte van de gebruikte planten was 
65/100 cm.  
 
In 1922 werd ook de reserve (hooghout) terug bijgeplant met 16.450 bomen (4.400 Zomereiken, 100 
Amerikaanse eiken, 1.900 Essen, 1.200 Olmen, 500 Esdoorns, 450 Beuken, 400 Abelen, 300 
Populieren en 7.200 Japanse lorken), dit is goed voor 338 planten per hectare. De maat van de 
gebruikte planten was 6/8 cm en 8/10 cm op 1 meter hoogte.  
 
In 1925 werd de eerste exploitatietabel (kapregeling) opgemaakt: 
 

- van 1925 tot 1930 moest het hakhout gelijk met de grond afgezet worden zodat er voortaan 
stoofopslag zou ontstaan. Hiervoor werd de oppervlakte verdeeld in 6 gelijke delen, ieder jaar 
werd 1/6 afgezet; 

- van 1930 tot 1933 werd niets afgeleverd; 
- van 1934 tot en met 1942 werd de oppervlakte aan hakhout verdeeld in 9 gelijke delen, ieder jaar 

werd 1/9 afgeleverd; 
- van 1943 tot en met 1954 werd de oppervlakte aan hakhout verdeeld in 12 gelijke delen, ieder 

jaar werd 1/12 afgeleverd; 
- van 1955 tot 1967 zou het hakhout afgeleverd worden op 12 jarige leeftijd; 
 

Het hooghout werd gedund het jaar dat volgde op de kaalkapping van het hakhout. 
 
Maar gedurende de jaren werd het hakhout steeds minder belangrijk en ondertussen had het hooghout 
zich al goed ontwikkeld, de onderlinge afstand van het hooghout was 5 m x 5 m en het kroondek was 
bijna volledig gesloten waardoor niet veel licht meer doordrong tot bij het hakhout.  
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de loofboombestanden in 1950: 
 
Opmerking: het perceelnummer dat aangegeven wordt is de toestand van nu, vroeger waren de 
perceelnummers enigszins anders. 

 
Tabel 4: Overzicht van de loofboombestanden in 1950 

Naam perceel Oppervlakte Jaar van beplanting 
Overheersende 

boomsoort 

Sint-Adalardus bos 
Perceel 2a 

4 ha 76 a 49 ca 1922 Zomereik 

Vossebos 
Perceel 3a 

2 ha 33 a 00 ca 1922 Zomereik 

Corbie-bos 
Perceel 4b 

93 a 00 ca 1922 
Gewone esdoorn /  

Bergesdoorn 

Corbie-bos 
Perceel 5a1 

3 ha 86 a 00 ca 1922 Zomereik 

Keunebos 
Perceel 6a 

1 ha 90 a 00 ca 1922 Zomereik 

Sneppebos 
Perceel 7a 

4 ha 13 a 00 ca 1922 Zomereik 

Koekoekbos 
Perceel 1a 

76 a 00 ca 1922 Zomereik 

Koekoekbos 
Perceel 1a 

2 ha 50 a 27 ca 1922 Zomereik 

Koekoekbos 
Perceel 1a 

1 ha 35 a 00 ca 1922 Zomereik 

Stadenreke-bos 
Perceel 8a 

1 ha 65 a 45 ca 1922 Zomereik 

’s Graven-Eike-bos 
Perceel 9c 

97 a 00 ca 1922 Zomereik 

’s Graven-Eike-bos 
Perceel 9a 

2 ha 10 a 00 ca 1922 Zomereik 

Terrestbos 
Perceel 11a 

99 a 35 ca 1922 Zomereik 

Terrestbos 
Perceel 11a 

1 ha 23 a 15 ca 1922 Zomereik 

Rotsebos 
Perceel 14a 

3 ha 29 a 12 ca 1922 Zomereik 

’s Graven-Eike-bos 
Perceel 10a 

4 ha 29 a 12 ca 1922 Zomereik 

Melaenebos 
Perceel 12a (deel) 

5 ha 51 a 42 ca 1922 Zomereik 

Melaenebos 
Perceel 12a (deel) 

1 ha 06 a 88 ca 1922 Zomereik 

Sneppebos 
Perceel 13a 

3 ha 36 a 85 ca 1922 Zomereik 

TOTAAL 47 ha 01 a 85 ca   

 
In 1951 werd een nieuwe kapregeling opgesteld:  

- voortaan wordt het hakhout niet meer kaalgekapt en zal het gedund worden op hetzelfde moment 
als het hooghout; 

- hooghout en hakhout zullen gedund worden om de 6 jaar, ieder jaar werd 1/6 van de oppervlakte 
gedund; 

- de naaldbomen worden gedund om de 3 jaar, ieder jaar werd 1/3 van de oppervlakte gedund. 
 
Deze kapregeling houdt een jaarlijkse houtverkoop in. 
 
Ten gevolge van deze nieuwe regeling kreeg het hakhout geleidelijk aan zwaardere afmetingen, de 
zwaarste twijgen werden afgeleverd, dit waren hoofdzakelijk Amerikaanse eiken en Kastanjes. Het 
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tweede gevolg was dat het aantal zaailingen vermeerderde, vooral van Esdoorn, Hazelaar en 
Amerikaanse vogelkers.  
 
In 1961 werd de kapregeling een derde keer aangepast: 

- de loofboombestanden werden voortaan gedund om de 9 jaar. Om de 3 jaar wordt 1/3 van de 
oppervlakte doorlopen; 

- de naaldboombestanden werden voortaan gedund om de 3 of om de 6 jaar. 
 
Ten gevolge van deze nieuwe kapregeling zal slechts om de 3 jaar een houtverkoop plaatsvinden. 
 
De Zomereik is veruit de belangrijkste loofboomsoort in het Vrijbos. De reden hiervoor kan gezocht 
worden bij het feit dat de Zomereik in het verleden tijdens het uitvoeren van dunningen de voorkeur 
kreeg tegenover andere bomen zoals de Tamme kastanje, Amerikaanse eik, Berk en Esdoorn.  
 
Gedurende de jaren breidden de loofboombestanden verder uit door naaldboombestanden onder te 
planten met Beuk. Via verschillende dunningen worden deze naaldboombestanden dan verder 
verwijderd. Dit is onder andere het geval geweest voor perceel 4a & 4c (Corbie-bos), perceel 9b (’s 
Graven-Eike-bos), perceel 5b1 & 5b2 (Corbie-bos) en perceel 3b3 (Vossebos).  
 
Gedurende de jaren werd het hakhout steeds van minder belang. Daardoor is het Vrijbos geëvolueerd 
van een middelhoutbos (hakhout en hooghout) naar een hooghoutbos. 
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2.2. Beschrijving van de standplaats 

2.2.1. Reliëf en hydrografie 

Reliëf 

 
Het domeinbos Houthulst is gelegen op het westelijk uiteinde van de zandleemstreek, op ongeveer 4 km 
van de rand van de poldervlakte. 
De hoogteligging van het bos stijgt geleidelijk van 15 m in de noordwesthoek (Zanddambeek) tot 19 m in 
de zuidoosthoek (Koekoekbos). Het Eenzaamheidsbos ligt tussen 20 m en 22 m hoog, en helt eveneens 
geleidelijk af naar het NW. Het Pottebos ligt tussen 9 m aan de Corverbeek en 15 m in de zuidelijke 
punt. 

Hydrografie 

Zie kaarten “Statuut van de waterlopen” en “Hydrografie” in bijlage. 
 
Het domeinbos Houthulst ligt volledig in het Ijzerbekken. 
Het grootste deel van het domeinbos behoort tot de Vlaamse Hydrografische Atlas-zone “Ijzer van 
monding kanaal Ieper-Ijzer (excl.) tot monding Handzamevaart (excl.)”. Dit deel van het bos watert af in 
noordwestelijke richting naar de Zanddambeek langs twee (in de zomer droogvallende) beekjes die 
ontspringen in het aanpalende Militair domein.  
De Zanddambeek loopt in westelijke richting langs de noordelijke rand van bestanden 11a, 12a en 13a. 
Buiten het bos krijgt deze beek de naam Steenbeek of Stenensluisvaart, en mondt uit in de 
Blankaartvijver. Hierdoor draagt het bos indirect bij tot de drinkwatervoorziening van de provincie West-
Vlaanderen. 
 
De bestanden die ten zuidwesten van het Militair domein liggen (Eenzaamheidsbos en Pottebos), 
wateren af langs de Corverbeek en behoren tot de VHA-zone van de Martjevaart (St-Jansbeek). De 
Corverbeek watert eveneens af naar de Ijzer (via de Martjevaart). 
 
Een beperkt aantal bomputten zijn niet opgevuld na WOI, en vormen (droogvallende) poelen in het 
domeinbos. 
 

2.2.2. Bodem en geologie 

Geologie  

Zie “Geologische kaart” in bijlage. 
 
Het geologisch substraat wordt gevormd door tertiaire formaties van het Ieperiaan met een dun kwartair 
dek. De Ieperiaan-afzettingen vormen subhorizontale lagen die zacht hellen naar het noorden; het zijn 
vooral mariene kleiige en zandige sedimenten (Hubert, 1972). 
De Ieperiaanse klei (Lid van Kortemark) vormt het substraat van het grootste deel van het domeinbos; 
het zandig faciës (Lid van Egem) daarentegen kenmerkt het tertiair substraat van het Militair domein en 
van de noordelijke rand van bestanden 16a en 17a in het domeinbos (Afdeling Natuurlijke rijkdommen 
en energie, 2001). Het kleifaciës van het Ieperiaan ligt voornamelijk onder de hoogtelijn van 20 m, de 
zandige afzettingen boven de 20 m-lijn in het Militair Domein (Hubert, 1972). 
 
Deze tertiaire kleilaag wordt grotendeels bedekt door kwartaire zandleem-afzettingen, daterend uit het 
Boven-Pleistoceen of Würmglaciaal. De dikte van deze afzettingen schommelt van enkele decimeters 
tot enkele meters (2-5 m), maar is in het domeinbos meestal dunner dan 2 m (Hubert, 1972; De Grande, 
1993). Tijdens en na de afzetting werden plaatselijk elementen uit de tertiaire lagen vermengd met het 
eolisch materiaal. Dat gebeurde zowel natuurlijk als naderhand onder menselijke invloed. 
Het voorkomen van een ondiepe kleilaag betekent dat deze gronden onderhevig zijn aan stuwwater, en 
veroorzaakt grote variaties in de waterhuishouding: uitdroging in de zomer en waterverzadiging in de 
winter (De Grande, 1993). 
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Bodem 

Zie Tabel 1, en “Bodemkaart” in bijlage. 
 
De bodem van het domeinbos bestaat uit een mozaïek van vochtig tot nat zandleem met 
gevlekte/verbrokkelde textuur B horizont (Lhc, Phc, Pdc) of verbrokkelde ijzer en/of humus textuur B 
horizont (Pdh en Phh). Lokaal komen zones voor met ijzerconcreties. In de NO helft van het 
Eenzaamheidsbos begint het klei-zandsubstraat op geringe tot matige diepte. 
Nat zandleem zonder profielontwikkeling (Lep) vinden we in een strook van enkele tientallen meters 
breed langsheen de Zanddambeek. 
De bodem van het Rotsebos (bestand 14a) werd niet gekarteerd: dit ligt in de bebouwde kom van 
Houthulst. 
 
Tabel 5: Bodemseries in domeinbos Vrijbos 

Bodemserie Verklaring Opmerking Code op kaart 

Lep Natte zandleembodem zonder profiel langs Zanddambeek 09 

Lhc Natte zandleembodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizont 

 09 

w-Lhc Natte zandleembodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizont 

in Eenzaamheidsbos 09 

Pdc(h) Matig natte licht zandleembodem met 
sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 
horizont 

 10 

Pdh Matig natte licht zandleembodem met 
verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont 

 10 

Phc Natte licht zandleembodem met sterk 
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 

in Eenzaamheidsbos 09 

Phc(h) Natte licht zandleembodem met sterk 
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 

 09 

Phh Natte licht zandleembodem met 
verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont 

 09 

Sdh Matig natte lemig zandbodem met 
verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont 

Eenzaamheidsbos, 
ingang (zeer kleine opp.) 

04 

OB Bebouwde zones Rotsebos 01 
 

Bodemkwetsbaarheidkaart 

Op basis van de bodemkaart, maar met aanvullingen van oa de BWK en de boshistoriekskaart, werd 
recent een bodemkwetsbaarheidskaart opgesteld ten behoeve van de bosexploitatie (Goris et al., 2005; 
kaart in bijlage). 
Het grootste deel van het Vrijbos behoort tot exploitatiecategorie 3, door Goris et al. (2005) omschreven 
als “standaard exploitatie bij aanhoudende droogte”. Deze bodems zijn voldoende draagkrachtig als ze 
droog zijn, maar kunnen na een regenbui het grootste deel van hun draagkracht verliezen. De beste 
periode voor exploitatie lijkt hier de nazomer, omdat de bodem dan het meeste kans heeft om 
uitgedroogd te zijn. 
Langsheen de Zanddambeek en Corverbeek, en ook lokaal in enkele bestanden in het Pottebos, komt 
exploitatiecategorie 2 voor, die typisch is voor natte bossen. Ook hier geldt, nog meer dan bij de 
voorgaande categorie, de noodzaak van exploitatie in droge periodes, en beperking van de machines tot 
de boswegen. Eventueel moet hier bekeken worden of exploitatie wel noodzakelijk is. 
Tenslotte komen op enkele plekken in het Pottebos ook zones met categorie 7 en 8 voor: normaal zijn 
dit drogere zandgronden met weinig exploitatieproblemen. In dit geval lijkt er echter weinig verschil met 
categorie 3. 
 
De biocenose-overlay is vooral gebaseerd op de BWK en de boshistoriek. Ze geeft aan dat er oud bos 
aanwezig is en dat met de ecologische waarden die hiermee samengaan ook rekening dient gehouden. 
Ze is evenwel onvoldoende nauwkeurig om op perceelsniveau te interpreteren. 
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2.3. Beschrijving van het biotisch milieu 

 2.3.1 Bestandskaart (schaal 1/5000 of 1/10.000) 
Zie bijlage. 
Een tabel met de oude en nieuwe bestandsindeling is terug te vinden in bijlage. 

 2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 
De gegevens in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de bosbouwmetingen die uitgevoerd zijn in 2003 in het 
Vrijbos en het Eenzaamheidsbos, en in 2007 in het Pottebos. 
 

a) Bestandskenmerken 

Hooghout is de huidige bedrijfsvorm voor alle bosbestanden binnen het Vrijbos, behalve bestand 5b dat 
als middelhout werd beschreven. 
 
Een overzicht van de overige bestandskenmerken vind je in de tabel hieronder. 
 
Tabel 6: Overzicht bestandskenmerken (BT= bestandstype; I=Inheems karakter; M=mengingswijze)  

Bosplaats Perceel Bestand 
Opp. 
(ha) Hoofdbmsrt

(a)
 Plantjaar BT

(b)
 I

(c)
 M

(d)
 Sluitingsgraad 

Vrijbos 1 a 4,66 zE 1921 LH I/E G Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 1 b 1,54 cD 1948 NH E H Meer dan 2/3 

Vrijbos 2 a 5,14 zE 1922 LH I/E G Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 2 b 2,74 cD/gD 1922 NH I/E G Meer dan 2/3 

Vrijbos 3 a 2,49 zE 1922 LH I G Meer dan 2/3 

Vrijbos 3 b 2,67 gD/B/Do 1922 N+L I/E G Meer dan 2/3 

Vrijbos 3 c 1,54 cD/Do 1945 NH E G Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 4 a 1,06 B/gD 1922 LH I G Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 4 b 1,05 zE/aE 1922 LH E/I G Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 4 c 2,84 B/gD 1922 L+N I G Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 5 a 3,80 zE 1922 LH I H Meer dan 2/3 

Vrijbos 5 b 1,01 Ed/Be 1992 LH I G Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 6 a 2,20 zE/tK 1922 LH I/E G Meer dan 2/3 

Vrijbos 6 b 2,47 gD 1922 NH I H Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 7 a 4,88 zE 1922 LH I/E G Meer dan 2/3 

Vrijbos 7 b 1,66 Do 1938 NH E H Meer dan 2/3 

Vrijbos 8 a 1,63 zE 1922 LH I/E G Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 9 a 1,59 zE/Ed 1922 LH I G Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 9 b 2,04 B 1955 LH I H Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 9 c 1,04 zE/Ed 1922 LH I G Meer dan 2/3 

Vrijbos 10 a 3,88 zE/aE 1922 LH E/I G Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 11 a 2,28 zE/Ed 1922 LH I G Van 1/3 tot 2/3 

Vrijbos 12 a 7,00 L/zE 1922 L+N E/I G Meer dan 2/3 

Vrijbos 13 a 3,94 zE/tK 1922 LH I/E G Meer dan 2/3 

Vrijbos 14 a 3,35 zE/Be/Ed 1922 L+N I G Van 1/3 tot 2/3 

Eenzaamheidsbos 21 a 0,77 zE/aE 1922 LH I/E G Meer dan 2/3 

Eenzaamheidsbos 22 a 2,65 zE/tK 1922 LH I/E G Meer dan 2/3 

Eenzaamheidsbos 23 a 2,71 zE 1922 LH I G Meer dan 2/3 

Eenzaamheidsbos 23 b 1,24 L/Be 1963 NH E G Van 1/3 tot 2/3 

Eenzaamheidsbos 23 c 0,49 zE 1922 LH I G Meer dan 2/3 

Eenzaamheidsbos 23 y 1,67 nvt nvt pOp nvt nvt nvt 

Eenzaamheidsbos 24 a 4,47 nvt nvt TB nvt nvt nvt 

Pottebos 31 a 3,02 gEs 2003 LH nvt nvt Minder dan 1/3 

Pottebos 31 b 0,94 B 2003 LH nvt nvt Van 1/3 tot 2/3 

Pottebos 31 u 0,24 Gem. LH nvt LH nvt nvt Meer dan 2/3 

Pottebos 31 y 0,87 nvt nvt pOp nvt nvt nvt 
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Pottebos 32 a 0,53 cPo/gEs 1984 LH E/I G Meer dan 2/3 

Pottebos 33 a 1,73 zE/cPo 1930 LH I/E G Meer dan 2/3 

Pottebos 34 a 1,50 zE/L 2003 L+N nvt nvt Van 1/3 tot 2/3 

Pottebos 34 y 0,77 nvt nvt pOp nvt nvt nvt 

Pottebos 35 a 1,67 zE/Be 1945 LH I G Meer dan 2/3 

Pottebos 35 b 2,75 zE 1945 LH I H Meer dan 2/3 

Pottebos 36 a 1,21 Be 2004 LH nvt nvt Van 1/3 tot 2/3 

Pottebos 36 b 1,64 wE/Gem. LH 2003 LH nvt nvt Meer dan 2/3 

Pottebos 36 c 0,60 gEs 2003 LH nvt nvt Van 1/3 tot 2/3 

Pottebos 36 d 0,66 Be 2003 LH nvt nvt Meer dan 2/3 

Pottebos 37 a 0,83 Ed/zE 1960 LH I G Meer dan 2/3 

Pottebos 38 a 5,77 zE/Ed 1945 LH I G Meer dan 2/3 

Pottebos 39 a 2,14 gEs 2005 LH nvt nvt Van 1/3 tot 2/3 

Pottebos 40 a 3,23 Gem. LH 2007 LH nvt nvt Minder dan 1/3 

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

Do=Douglas; B=Beuk; Be=Berk; Ed= Esdoorn; L= Lork; tK= Tamme kastanje; ges=Gewone es; 
cPo= cultuurpopulier; Gem. LH= Gemengd loofhout 

(b)  LH=Loofhout; L+N= Loofhout en naaldhout; N+L=Naaldhout en loofhout; NH=Naaldhout;  
(c)  I= Inheems (inheemse boomsoorten >= 90 % van het grondvlak (G)); I/E= Inheems + Exoot (50% 

van het G < inheemse boomsoorten < 90 % van het G); E/I=Exoot+Inheems (30% van het G < 
inheemse boomsoorten < 50 % van het G); E=Exoot (inheemse boomsoorten < 30% van het G) 

(d)  H=Homogeen (homogeen: 1 boomsoort > 80 % van het G) G=Gemengd (1 boomsoort <= 80% van 
het G) 

 

• Bestandstype 

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, bestaat het domeinbos voor 80% uit loofhoutbestanden of 
bestanden waar loofhout de belangrijkste component is. De open plekken vertegenwoordigen 3% van 
de bosoppervlakte. 
 

 

bestandstype

68%

13%

2%

10%
3%4%

loofhout loofhout + naaldhout naaldhout + loofhout

naaldhout open plekken te bebossen

 
 

 

• Mengingsvorm en inheems karakter 

 

Het aandeel inheemse en gemengde bestanden bedraagt 24%. Twee derde van het Vrijbos bestaat uit 
bestanden die minstens voor de helft samengesteld zijn uit inheemse boomsoorten. Het percentage 
inheemse en uitheemse boomsoorten werd berekend op basis van de grondvlakverdeling in de 
dendrometrische opnames. Vermits de jonge bestanden van het Pottebos niet opgemeten werden, zijn 
ze hier vermeld als “nvt” (20% van de oppervlakte). Vermits al deze bestanden (uitgezonderd 34a) 
aangeplant zijn met inheems materiaal (homogeen dan wel gemengd), zijn in werkelijkheid meer dan 
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driekwart van de bestanden inheems of inheems/exoot (minstens de helft inheemse boomsoorten), en is 
er slechts ca. 7% “nvt” (open ruimte en te bebossen percelen). 
Homogene exotenbestanden beslaan 3% van de oppervlakte. 
 
 

Inheems karakter en menging

24%

10%

30%

11%

2%
3%

20%

Inheems gemengd Inheems homogeen Inheems/exoot gemengd

Exoot/inheems gemengd Exoot gemengd Exoot homogeen

nvt

 
 
 

• Sluitingsgraad 

Ongeveer de helft van het Vrijbos heeft een sluitingsgraad van meer dan 2/3. Een derde heeft een 
sluitingsgraad tussen 1/3 en 2/3, en enkele jonge bestanden hebben een sluitingsgraad van minder dan 
1/3. Het bos kent in hoofdzaak een gesloten karakter. 
 

Sluitingsgraad

6%

37%

50%

7%

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

 
 

 

• Leeftijdsklasse 

Wat dadelijk opvalt is de dominante leeftijdsklasse tussen 81 en 100 jaar oud. Dit is natuurlijk een 
gevolg van de heraanplanting (1922) na de volledige verwoesting van het bos in de Eerste 
Wereldoorlog. Nuance hierbij is dat zo’n 12% van de bestanden ongelijkjarig zijn, maar hier 
weergegeven als 81-100 omdat de oudste bestandsvormende bomen in deze klasse zitten. 
Ook de jonge aanplantingen in het Pottebos vallen op: ze vormen 14% van de oppervlakte. 
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Leeftijdsklasse
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b) Boomsoortensamenstelling 

 
Hieronder worden de cijfers weergegeven voor een gemiddeld bosbestand in domeinbos Vrijbos. 
Bestanden van het type permanente open plek zijn buiten beschouwing gelaten. De cijfers geven 
waarden per ha weer. Achtereenvolgens worden boomlaag, struiklaag, zaailingen en staand dood hout 
besproken.  
 

• Boomlaag 

 
De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20cm. 
 
De belangrijkste boomsoort in het Vrijbos is de Zomereik, die 40% van het grondvlak en 45% van het 
volume uitmaakt. Op de tweede plaats staat Beuk met 9% van het grondvlak. Grove den, Corsikaanse 
den en Esdoorn beslaan elk 7% van het grondvlak, en Berk, Douglas, Tamme kastanje, Amerikaanse 
eik en Lork elk grosso modo 4-5%. Andere boomsoorten komen slechts sporadisch voor in de boomlaag 
(zie tabel). 
Inheemse boomsoorten maken ca. 71% uit van zowel het grondvlak als het volume. 
 
 
Tabel 7: Boomsoortensamenstelling in de boomlaag 

Boomsoort Stamtal Grondvlak (m²) Volume (m³) 

Zomereik 73 16% 8,62 40% 101 45% 

Beuk 68 15% 1,95 9% 18,5 8% 

Grove den 13 3% 1,6 7% 14,6 7% 

Corsikaanse den 14 3% 1,56 7% 17,7 8% 

Gewone esdoorn 94 21% 1,53 7% 11,5 5% 

Berk 46 10% 1,12 5% 8,9 4% 

Douglasspar 8 2% 1,09 5% 13 6% 

Tamme kastanje 11 2% 0,97 4% 9,5 4% 

Amerikaanse eik 12 3% 0,92 4% 9,5 4% 

Larix 13 3% 0,83 4% 8,6 4% 

Populier 2 <1% 0,37 2% 3,7 2% 

Amerikaanse 
vogelkers 35 8% 0,31 1% 1,1 <1% 

Zwarte els 12 3% 0,18 1% 1,2 <1% 

Lijsterbes 9 2% 0,15 1% 0,9 <1% 

Hazelaar 26 6% 0,14 1% 0,3 <1% 

Noorse esdoorn 8 2% 0,13 1% 0,8 <1% 

Gewone es 2 <1% 0,12 1% 1,2 <1% 

Haagbeuk 5 1% 0,05 <1% 0,2 <1% 
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Paardekastanje 1 <1% 0,02 <1% 0,1 <1% 

Witte els 1 <1% 0,02 <1% 0,1 <1% 

Boskers 0 <1% 0,01 <1% 0,1 <1% 

Totaal 453   21,7   222   

 

• Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte groter dan 2 meter en een omtrek kleiner 
dan 20 cm. 
 
In de tabel staan weinig soorten voor de klasse 4-6 meter en zelfs geen voor de klasse 6-8 meter. Dit 
komt omdat de exemplaren meestal een omtrek groter dan 20 cm hebben en dus in de boomlaag 
terechtkomen. 
De voornaamste boomsoort in de struiklaag is de Hazelaar, gevolgd door de Gewone esdoorn. Ook 
Amerikaanse vogelkers komt nog in redelijke aantallen voor. Begeleidende soorten zijn Gewone vlier, 
Lijsterbes, Ruwe iep en Tamme kastanje. 
 
Tabel 8: Boomsoortensamenstelling in de struiklaag 

Hoogteklasse 
(cm) Boomsoort 

Gemiddeld stamtal (/ha) 

Levend Dood 

400-600 

Hazelaar 15 4 

Beuk 4 0 

Gewone esdoorn 4 0 

Vogelkers (Europese) 4 0 

Zwarte els 4 0 

Amerikaanse vogelkers 2 5 

200-400 

Hazelaar 355 21 

Gewone esdoorn 153 0 

Amerikaanse vogelkers 53 6 

Gewone vlier 32 0 

Wilde lijsterbes 20 0 

Ruwe iep 8 0 

Tamme kastanje 7 0 

Eenstijlige meidoorn 1 0 

Berk 0 4 

Totaal   661 38 
 

 

• Zaailingen 

 
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 meter. 
 
De voornaamste soorten zijn Hazelaar, Gewone esdoorn, Lijsterbes en Berk. Amerikaanse vogelkers 
komt nog voor in kleinere exemplaren, nazorg in de bestrijding blijft dus noodzakelijk.  
 
Tabel 9: Boomsoortensamenstelling in de zaailingen  

Hoogteklasse 

Boomsoort 

Stamtal 

 (cm)  (/ha) 

150-199 

Hazelaar 280 

Lijsterbes 96 

Berk 70 

100-149 

Esdoorn 15 

Hazelaar 13 

50-99 

Esdoorn 249 

Hazelaar 37 
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Amerikaanse vogelkers 28 

Hulst 19 

Gewone vlier 5 

0-49 

Esdoorn 680 

Amerikaanse vogelkers 49 

Canadese populier 15 

Gewone vlier 10 

Totaal   1566 
 

 

• Staand dood hout 

 

Veruit de belangrijkste boomsoort bij het staand dood hout is de Zomereik: zijn aandeel bedraagt ca. 
75% van het volume en de stammen zijn van grote afmetingen. Het gemiddeld volume aan staand dood 
hout bedraagt 11,0 m³/ha, wat overeenkomt met 5% van het bestandsvolume. Zie Tabel 10 voor meer 
details. 
 
Tabel 10: Boomsoortensamenstelling in het staand dood hout 

Omtrekklasse 
(cm) Boomsoort Stamtal (/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) Volume (m³/ha) 

zeer dik Zomereik 1 0,24 2,7 

(C1,5 >120) Populier <1 0,02 0,2 

dik Zomereik 5 0,46 4,7 

(60< C1,5 <120) Berk 1 0,06 0,5 

 Gewone es 1 0,07 0,4 

  Populier <1 0,03 0,3 

Dun  Zomereik 6 0,09 0,7 

(20< C1,5 <60) 
Amerikaanse 
vogelkers 11 0,08 0,5 

  Berk 9 0,08 0,4 

  Esdoorn 3 0,02 0,1 

  Zwarte els 1 0,02 0,1 

  Amerikaanse eik 1 0,01 0,1 

  Witte els <1 <0,01 <0,1 

  Tamme kastanje 1 <0,01 <0,1 

  Hazelaar 1 0,01 <0,1 

Totaal   43 1,19 11 

 
 
 

c) Dendrometrische gegevens 
 

Het gemiddelde bosbestand in domeinbos Vrijbos heeft een stamtal van 453/ha, een grondvlak van 21,7 
m²/ha en een volume van 222 m³/ha. Voor het staand dood hout zijn deze parameters respectievelijk 43 
/ha, 1,19 m²/ha en 11,0 m³/ha. 
Onderstaande tabel geeft het stamtal, grondvlak en volume weer zowel voor levende als voor staande 
dode bomen. 
 

Een vergelijking met de gemiddelde waarden voor Vlaanderen (Bosinventarisatie Vlaams Gewest) leert 
dat het stamtal in het Vrijbos beduidend lager ligt dan het gemiddelde stamtal in gemengde Vlaamse 
bossen (758 bomen/ha), zelfs indien alleen de domeinbossen worden beschouwd (670 bomen/ha). 
Het bestandgrondvlak in het Vrijbos ligt iets lager dan de gemiddelde waarden voor Vlaamse 
domeinbossen (G 24 m²/ha) en alle Vlaamse bossen (25 m²/ha), en het bestandsvolume komt erg goed 
overeen met het gemiddelde voor Vlaamse domeinbossen (223 m³/ha) of voor alle Vlaamse bossen 
(204 m³/ha). 
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In het Vrijbos komt meer dood hout voor dan gemiddeld in Vlaamse bossen (gemiddelde waarden zijn N 
24/ha, G 0,4 m²/ha en V 3,2 m³/ha). 
 
 

 

Tabel 11: Dendrometrische parameters per bestand 

Bosplaats Perceel Bestand 
Opp. 
(ha) 

Levende bomen Staande dode bomen 

N (/ha) 
G 

(m²/ha) 
V 

(m³/ha) 
N 

(/ha) 
G 

(m²/ha) 
V 

(m³/ha) 

Vrijbos 1 a 4,66 486 21,93 224,16 20 1,41 14,27 

Vrijbos 1 b 1,54 521 54,28 579,89       

Vrijbos 2 a 5,14 467 27,38 280,88       

Vrijbos 2 b 2,74 630 38,06 365,02       

Vrijbos 3 a 2,49 295 14,22 145,42 206 4,14 34,01 

Vrijbos 3 b 2,67 1493 37,75 310,36       

Vrijbos 3 c 1,54 344 50,09 601,33       

Vrijbos 4 a 1,06 560 32,01 323,90       

Vrijbos 4 b 1,05 481 21,99 240,92 10 2,68 30,46 

Vrijbos 4 c 2,84 560 32,01 323,90       

Vrijbos 5 a 3,80 393 21,69 234,69       

Vrijbos 5 b 1,01 796 27,32 251,80 157 1,16 5,64 

Vrijbos 6 a 2,20 364 21,79 222,04 10 2,68 30,46 

Vrijbos 6 b 2,47 187 21,44 193,35       

Vrijbos 7 a 4,88 570 24,11 239,35 59 0,51 2,82 

Vrijbos 7 b 1,66 167 28,54 357,32       

Vrijbos 8 a 1,63 540 25,41 243,14 157 4,41 40,79 

Vrijbos 9 a 1,59 403 19,45 193,06 79 3,02 19,53 

Vrijbos 9 b 2,04 835 36,25 378,22       

Vrijbos 9 c 1,04 403 19,45 193,06 79 3,02 19,53 

Vrijbos 10 a 3,88 481 21,99 240,92 10 2,68 30,46 

Vrijbos 11 a 2,28 894 24,35 249,32 39 0,20 0,89 

Vrijbos 12 a 7,00 557 22,44 231,67 65 4,29 44,21 

Vrijbos 13 a 3,94 531 27,33 288,63       

Vrijbos 14 a 3,35 452 21,25 213,25       

Eenzaamheidsbos 21 a 0,77 737 28,24 293,05 157 0,78 5,86 

Eenzaamheidsbos 22 a 2,65 344 30,30 361,45       

Eenzaamheidsbos 23 a 2,71 707 29,79 331,98 88 4,24 41,77 

Eenzaamheidsbos 23 b 1,24 668 20,65 172,58       

Eenzaamheidsbos 23 c 0,49 707 29,79 331,98 88 4,24 41,77 

Eenzaamheidsbos 23 y 1,67             

Eenzaamheidsbos 24 a 4,47             

Pottebos 31 a 3,02             

Pottebos 31 b 0,94             

Pottebos 31 u 0,24             

Pottebos 31 y 0,87             

Pottebos 32 a 0,53 599 25,57 192,27 39 0,20 0,61 

Pottebos 33 a 1,73 516 27,96 278,81 319 5,67 54,94 

Pottebos 34 a 1,50             

Pottebos 34 y 0,77             
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Pottebos 35 a 1,67 314 25,19 260,02 393 5,45 41,87 

Pottebos 35 b 2,75 521 22,64 246,58 79 0,82 5,77 

Pottebos 36 a 1,21             

Pottebos 36 b 1,64             

Pottebos 36 c 0,60             

Pottebos 36 d 0,66             

Pottebos 37 a 0,83 314 20,21 188,80       

Pottebos 38 a 5,77 820 26,25 252,84 118 1,67 11,34 

Pottebos 39 a 2,14             

Pottebos 40 a 3,23             

      112,58             
Gewogen 
gemiddelde       453 21,7 222 43 1,19 11 

 
 

 

 2.3.3 Flora 
 

A. Beschrijving van de actuele bosvegetatie 
 

Inleiding 
 
De actuele bosvegetatie in de bosplaatsen Vrijbos en Eenzaamheidsbos werd in kaart gebracht aan de 
hand van 28 bosvegetatieopnamen in 2003. Bosplaats Pottebos werd apart gekarteerd in 2007 (zie 
verder). In bestand 24a (aankoop 2007) gebeurden nog geen opnames. Dit lijkt ook niet echt nodig 
gezien het een akker en een ingezaaide weide betreft. 
 
Elk van deze opnamen is goed gelokaliseerd door een routebeschrijving die opgemaakt wordt met 
kompas en lintmeter vertrekkend vanaf goed herkenbare startpunten. Dit maakt het mogelijk deze 
punten in GIS nauwkeurig te lokaliseren.   
 
Elk van deze vegetatieopnamen werd vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de Tropres-
identificatiespectra

1
.  In een tropres-sterdiagram wordt de verwantschap van een opname met elk van 

de 32 bostypen uit de gewestelijke bosinventarisatie getoond.  Dergelijke diagrammen zijn handige 
hulpmiddelen om in één oogopslag de ware identiteit van de opname te onthullen.   
 
Alle opnamen die tot één vegetatietype gerekend worden, werden samengevoegd tot een lokaal 
vegetatietype.  Met behulp van een mF/mRxmN ecogram kan dan de standplaats van deze 
vegetatietypen gevisualiseerd worden.  Gemiddelde Tropres-identificatiespectra per lokaal bostype 
tonen de verwantschap van elk bostype met de Vlaamse bostypen uit de gewestelijke 
bosinventarisatie

2
.   

Deze typologie samen met de ruimtelijke situering van de proefvlakken werden gebruikt om een 
vegetatiekaart van de actuele bosvegetaties mee op te stellen. Voor bosplaats Pottebos gebeurden de 
opnames apart in 2007: deze werden niet mee opgenomen in de vegetatiekaart omdat de grenzen van 
de verschillende subtypes niet bepaald konden worden. Voor het beheer zal dit echter niet 
doorslaggevend zijn. 
 

De bostypen (zie ook verder) die mbv bovenstaande methode onderscheiden werden zijn:  
 
- 1: het Adelaarsvarenrijke Eiken-Beukenbos  
- 2: het Bramenrijke Eiken-Beukenbos (met overgangen naar het arme Eiken-Haagbeukenbos) 
- 3: het Amerikaanse eik-Kastanjebos  
- 4: het lege Beukenbos  

                                                           
1
 Roelandt B., 2003. Determineren of identificeren van bosvegetatieopnamen mbv het programma Tropres, 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos & Groen. 

 
2
 Roelandt B., 2001. De bosinventarisatie van het Vlaamse gewest. Deel 3: vegetatiekundige resultaten, Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos & Groen, pp 215-485; D/2001/3241/271. 
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- 5: het arme Eiken-Haagbeukenbos 
- 6: Het vochtige Eiken-Haagbeukenbos 
 
Verder werden nog een enkele kleine zone met volgende vegetatie onderscheidden.  Hier werden 
echter geen vegetatieopnamen gemaakt, slechts een soortenlijst. 
 
- 7: het ruigt-Elzenbos 
 
 
Het mF/mR.mN-ecogram  
 
Het mF/mR.mN-ecogram

3
 (Rogister 1985) toont de ecologische plaats van de lokale bostypen ten 

opzichte van twee omgevingsfactoren die zeer bepalend zijn voor de meeste bostypen. Op de X-as 
wordt de mR.mN waarde getoond, wat overeenkomt met de trofiegraad (voedingsgraad) of humustypen. 
Deze waarde wordt berekend met de Ellenbergwaarden voor het zuurgetal (R) en het stikstofgetal (N) 
van de plantensoorten in de opnames. Op de Y-as wordt de mF waarde uitgezet, met de 
Ellenbergwaarde voor het vochtgetal (F) als basis. De Y-as is dus een maat voor het vochtgehalte van 
de bodem.  
Op basis van de Bosinventarisatie-typologie werd dit ecogram opgedeeld in zones met de ecologische 
positie van de meeste van de voorkomende bostypen in Vlaanderen:  
 
BQ Betulo-Quercetum 
FQ Fago-Quercetum 
SC Stellario-Carpinetum 
MF Milio-Fagetum 
EC Endymio-Carpinetum 
PC Primulo-Carpinetum 
 

UFtyp Ulmo-Fraxinetum typicum 
UFaln Ulmo-Fraxinetum alnetosum 
PF Pruno-Fraxinetum 
CA Cirsio-Alnetum 
FA Filipendulo-Alnetum 
CEA Carici elongatae-Alnetum 
LQ Lysimachio-Quercetum 
 

 
Indien de opnamen gemaakt zijn in bos van minstens 70 jaar oud en niet in recent gestoorde delen 
zoals kapvlakten dan kan het ecogram een aanduiding geven van de vermoedelijke PNV op die plek.   
 

                                                           
3
 Rogister J.E., 1985. De belangrijkste bosplantengemeenschappen in Vlaanderen, Rijksstation voor Bos- en 

hydrobiologisch Onderzoek Groenendaal-Hoeilaart - Werken reeks A – nr 29, pp 106. 
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mR.mN/mF-ecogram van vier bosvegetatietypen van Vrijbos-Houthulst
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Afgaande op bovenstaand gemiddeld ecogram voor de bostypen kunnen we Bostypen 1 en 2 bij het 
Fago-Quercetum (FQ) rekenen. De ene opname van bostype 5 ligt in de zone van het arme Eiken-
Haagbeukenbos.  De ene opname van bostype 6 ligt op de grens tussen het Vochtige Eiken-
Haagbeukenbos (PC) en het ruigt-Elzenbos (FA).  Bostypen 3 en 4 zijn zo soortenarm dat er geen 
waarde kan berekend worden.   
 
Dit resultaat is conform het resultaat bekomen via de floristisch-syntaxonomische analyse. Hun 
ecologische positie komt dus overeen met wat we verwachten volgens deze analyse.  Dit betekent dat 
we er kunnen van uitgaan dat deze lokale actuele bostypen relatief stabiel zijn, waarmee we bedoelen 
dat ze niet onderhevig zijn aan grote en relatief snelle verschuivingen.  Deze opnamen zijn dan ook 
gemaakt in bestanden die reeds langer dan 70 jaar bos zijn.   
 
Voor 16 bosvegetatie-opnamen uit het Vrijbos konden mF, mR en mN waarden uitgerekend worden op 
opnameniveau (zie grafiek hieronder).  Voor 12 opnamen was dat niet mogelijk omdat deze geen 
informatie bevatten om deze berekening mee uit te voeren (opnamen 1a1, 3b1, 4c1, 5b1, 7a1, 7a2, 9a1, 
9b1, 10a1, 11a1, 12a1, 12a3): geen kruidsoorten aanwezig met gekende Ellenberg-getallen).  De 
gemiddelde waarde uit de vorige grafiek wordt uitgesplitst in de afzonderlijke waarden voor elke opname 
en men krijgt een puntenwolk voor elke bostype.  De mate van spreiding van deze puntenwolk vertelt 
ons iets over de ecologische variatie die er binnen elk bostype te zien valt.  
Opm.: op onderstaande grafiek zijn er 5 punten met dezelfde positie (mR.mN/mF : 6/5), twee van 
bostype 1 en drie van bostype 2.  Het gaat hier telkens om soortenarme opnamen waar Adelaarsvaren 
in voorkomt.   
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ROGISTER-Ecogram van alle vegetatie-opnamen van Vrijbos - Houthulst
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Bostype 1: De meeste punten liggen dicht bij elkaar in een zone waar de mR.mN/mF waarden van met 
Adelaarsvaren gedomineerde opnamen zich steeds situeren.   
 
Bostype 2: De waarden liggen hier meer gespreid en een deel ervan ligt in de SC-zone.  Dit is niet zo 
verwonderlijk vermits het hier gaat om een soortenarme, slechts door Bramen gedomineerde 
rompgemeenschap waarvan een aantal opnamen enkele soorten uit het Eiken-Haagbeukenbos 
bevatten.   
 
Bostype 5: Deze ene opname ligt in de zone van het arme Eiken-Haagbeukenbos (SC).   
 
Bostype 6: Deze ene opname ligt op de grens tussen het Vochtige Eiken-Haagbeukenbos (PC) en het 
ruigt-Elzenbos (FA).   
Floristisch gezien heeft deze echter meer verwantschap met het Vochtige Eiken-Haagbeukenbos (zie 
verder).   
 
Synoptische tabel 
 
Een soortenlijst van de kruidlaag werd opgemaakt vertrekkende vanuit de 28 opnamen die gebruikt 
werden voor het opstellen van de lokale typologie.  Bij elke soort wordt voor elk lokaal bostype de 
presentie P (%) en de karakteristieke bedekking KB (in klassen) gegeven.   
 

Karakteristieke bedekking 
tussen 

Klasse 

0 – 5 %  

5 – 10 % + 

10 – 25 % 1 

25 – 50 % 2 

50 – 75 % 3 

75 – 100 % 4 

 
  1 2 3 4 5 6 

BOOMLAAG  N= 6 N= 16 N= 1 N= 3 N= 1 N= 1 

  P KB P KB P KB P KB P KB P KB 
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Pseudotsuga menziesii Douglasspar 50 3           

Quercus robur Zomereik 17 2 63 2     100 4 100  

Quercus rubra Ame eik 17  31 2 100 2       

Castanea sativa Tamme kastanje 17  13 1         

Betula pendula Ruwe berk 17  6  100        

Pinus nigra Zwarte den 17 4 6 4         

Larix decidua Europese lork 17 3           

Picea abies Fijnspar 17            

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn   38 1     100 + 100 2 

Pinus sylvestris Grove den   6    100 1     

Betula pubescens Zachte berk   6 +         

Alnus glutinosa Zwarte els   6          

Populus x canadensis Canadapopulier   6          

Corylus avellana Hazelaar     100        

Fagus sylvatica Beuk       100 4     

Acer platanoides Noorse esdoorn           100  

 
  1 2 3 4 5 6 

STRUIKLAAG  N= 6 N= 16 N= 1 N= 3 N= 1 N= 1 

  P KB P KB P KB P KB P KB P KB 

Betula pubescens Zachte berk 33  6          

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 17 1 69      100    

Prunus serotina Ame vogelkers 17  44 + 100 +       

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 17  31          

Alnus glutinosa Zwarte els 17  19          

Viburnum opulus Gelderse roos 17            

Corylus avellana Hazelaar   69 1     100 2 100  

Castanea sativa Tamme kastanje   13  100        

Sambucus nigra Gewone vlier   13      100    

Ilex aquifolium Hulst   6          

Quercus rubra Ame eik   6          

Carpinus betulus Haagbeuk   6          

Ulmus minor Gladde iep   6          

Betula pendula Ruwe berk   6          

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie   6          

Prunus avium Zoete kers   6          

Quercus robur Zomereik   6          

Acer platanoides Noorse esdoorn           100  

Fraxinus excelsior Gewone es           100  

Fagus sylvatica Beuk           100  

 
  1 2 3 4 5 6 

KRUIDLAAG  N= 6 N= 16 N= 1 N= 3 N= 1 N= 1 

  P KB P KB P KB P KB P KB P KB 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 100 3 31      100    

Rubus fruticosus Gewone braam 83 2 100 3     100 1 100  

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 67 + 38    100      

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 17  25 1         

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn   13  100    100    

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel   13 +         

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren   6      100    

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes   6          

Prunus serotina Ame vogelkers   6          

Betula pendula Ruwe berk       33      

Urtica dioica Grote brandnetel         100  100  

Milium effusum Bosgierstgras         100    
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Ranunculus repens Kruipende boterbloem           100  

Rosa canina Hondsroos           100  

Taraxacum Paardebloem (G)           100  

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid           100  

Rumex Zuring (G)           100  

Ribes rubrum Aalbes           100  

Juncus effusus Pitrus           100  

Hedera helix Klimop           100  

Epilobium ciliatum Beklierde 
basterdwederik 

          100  

Epilobium angustifolium Wilgeroosje           100  

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn           100  

Circaea lutetiana Groot heksenkruid           100  

Cardamine flexuosa Bosveldkers           100  

Viburnum opulus Gelderse roos           100  

Betula pubescens Zachte berk           100  

Acer platanoides Noorse esdoorn           100  

Galium palustre Moeraswalstro           100  

 
 
De verschillende bosvegetatietypen worden hieronder verder beschreven aan de hand van enkele 
rubrieken: 
 
Beschrijving 
Een algemene beschrijving legt het verband tussen actueel bostype en de BWK-kartering.  Bovendien 
wordt er in deze algemene beschrijving ook andere veldwaarnemingen besproken.  Deze leveren een 
ruimer beeld van het desbetreffende bostype op doordat er meer soorten besproken worden dan louter 
deze die in de bosvegetatieproefvlakken te vinden zijn.   
 
Lokaaltypische soorten 
Een lijst met lokaaltypische soorten werd bepaald met behulp van de IndVal-score vertrekkende vanuit 
de synoptische gegevens van de lokale typologie.  Deze lokale “kensoorten” kunnen dan vergeleken 
worden met wat uit de literatuur bekend is als kensoortencombinaties.   
 
Tropres-identificatiespectrum 
Een gemiddeld identificatiespectrum mbv alle opnamen van elk lokaal bostype werd op basis van de 
Tropres-score berekend voor elk vegetatietype uit de gewestelijke bosinventarisatie. De individuele 
Tropres-scores worden adhv de TPab-formule berekend. Hiermee wordt elk lokaal bostype in het 
referentiekader van de gewestelijke bosinventarisatie geplaatst.   
 

1) Het Quercion 

 

We onderscheiden voor het verbond van eiken-beukenbossen op voedselarme bodem (het Quercion) 
lokaal twee bostypen die beide tot de associatie van de Eiken-Beukenbossen kunnen gerekend worden 
(het Fago-Quercetum).  Beide zijn rompgemeenschappen, dwz dat ze niet erg rijk zijn aan de typische 
soorten, maar wel aan de algemenere soorten.  De ene wordt gedomineerd door Adelaarsvaren en in de 
andere komt de Gewone braam sterk op de voorgrond treden.  
 
Verder komen nog twee andere typen voor die als afgeleiden van de vorige twee kunnen beschouwd 
worden.  Bij beide is de reeds soortenarme vegetatie nu ook nog eens zeer ijl geworden door 
lichtgebrek en/of door de verzuring veroorzaakt door een ruwe humus.  In het ene geval heeft men te 
maken met door Beuk gedomineerde bestanden en in het andere geval met door Amerikaanse eik en 
Tamme kastanje gedomineerde bestanden.   
 

a. Bostype 1: Adelaarsvarenrijke Eiken-Beukenbos 

 
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: mesofiel 
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- mR: acidoclien-acidofiel 
- mN: zwakke nitrificatie 
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een moder-humus.   
 
Lokaaltypische soorten: 
B: De helft van de zes opnamen zijn Douglasspar-aanplantingen.  Vandaar dat het niet zo verwonderlijk 
is dat deze soort als lokaaltypische soort voor de boomlaag naar voor komt.   
S: Zachte berk 
K: Vooral Adelaarsvaren is typisch, maar ook Brede stekelvaren en Gewone braam.   
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Bostypenspectrum met Tpab-score voor 
kruidlaag opgebouwd uit 6 
vegetatieproefvlakken 2b2, 3a1, 3c2, 
6b1, 7b1 en 12a2: verwantschap van 
deze opnamen met het Adelaarsvarenrijk 
Eiken-Beukenbos.   
Komt ook voor in 38a2.  

 

b. Bostype 2: Bramenrijke Eiken-Beukenbos 

 
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: mesofiel 
- mR: acidofiel-acidoclien 
- mN: matige of normale nitrificatie 
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een moder-humus.   
 
Lokaaltypische soorten:  
B: Zomereik, en in mindere mate Gewone esdoorn en Amerikaanse eik.   
S: Gewone esdoorn, Hazelaar en in mindere mate Amerikaanse vogelkers en Wilde lijsterbes.   
K: Gewone braam en Brede stekelvaren.   
 
Opvallend is dat in deze lijst er enkele houtige soorten zijn die eerder naar het Eiken-Haagbeukenbos 
verwijzen zoals Hazelaar en Gewone esdoorn.  In de kruidlaag komen Wijfjesvaren en Gewone 
salomonszegel niet naar voor omdat hun IndValwaarde laag is maar ook hun voorkomen verwijst naar 
het Eiken-Haagbeukenbos.   
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Bostypenspectrum met Tpab-score voor 
kruidlaag opgebouwd uit 17 
vegetatieproefvlakken 1a1, 1a2, 1b1, 
2a1, 2a2, 5a1, 5b1, 6a1, 7a1, 7a2, 8a1, 
9a1, 10a1, 11a1, 12a3, 13a1: 
verwantschap van deze opnamen met 
het Bramenrijke Eiken-Beukenbos.   
Komt ook voor in 35a1. 
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c. Bostype 3: Het Amerikaanse eik-Kastanjebos 

 
Dit bostype is hier slecht beschreven omdat slechts één vegetatieopname gemaakt werd in de zone 
waar Amerikaanse eik en/of Tamme kastanje domineert en waar er verder maar een schaarse kruidlaag 
te vinden valt. 
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Bostypenspectrum met tropresscore 
voor kruidlaag opgebouwd uit opname 
12a1: deze ene opname vertoont de 
grootste verwantschap met het 
Amerikaanse eik-Tamme kastanjebos,  
 

 

d. Bostype 4: Het lege Eiken-Beukenbos 

 
Drie vegetatieopnamen werden gemaakt werd in de zones waar Beuk domineert en waar er verder 
maar een schaarse ondergroei te vinden valt. 
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Bostypenspectrum met tropresscore 
voor kruidlaag opgebouwd uit opnamen 
3b1, 4c1 en 9b1: deze drie opnamen 
vertonen op basis van de boomlaag door 
de dominantie van Beuk de grootste 
verwantschap met het Gierstgras-
Beukenbos.  De geringe kruidlaag 
(alleen Brede stekelvaren) wijst echter in 
de richting van het Bramenrijke Eiken-
Beukenbos.   
 

 



Bosbeheerplan domeinbos Vrijbos (Houthulst): Algemene beschrijving  

 37

2) Het Carpinion 

 
Het verbond der Eiken-Haagbeukenbossen (Carpinion) wordt in Houthulst vertegenwoordigd door de 
vochtige variant ervan (het Primulo-Carpinetum) en de zuurtolerante vorm (het Stellario-Carpinetum).  
 

a. Bostype 5: Het arme Eiken-Haagbeukenbos 

 
De noordwestelijke hoek van het bestand 14a is zuurder en draagt momenteel een arme vorm van het 
Eiken-Haagbeukenbos.  In deze kleine zone in het Vrijbos zien we dat de “rijkere” soorten zoals 
Gewone es het er minder goed doen dan in de rest van het perceel en dat zuurminnende als 
Adelaarsvaren en Wilde lijsterbes er meer voorkomen.   
 
Langs de beek doorheen bestanden 22a en 23a werden naast algemene soorten als  Braam, Brede 
stekelvaren en Adelaarsvaren soorten opgetekend die in rijkere bossen thuishoren: Bosgierstgras, 
Gladde witbol, Schaduwgras, wijfjesvaren, Ruige veldbies, Hazelaar, Gewone esdoorn, samen met veel 
Gewone es.  Hier en daar in bestand 23a vinden we tussen de bramen en vooral rond de bomkraters 
Bosgierstgras, waardoor ook de zuidoostelijke helft van bestand 23a tot het arme Eiken-
Haagbeukenbos gerekend kan worden.   
 
In bestand 23a werd één Braun-Blanquet opname gemaakt.   
Deze éne opname is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: hygroclien-mesofiel 
- mR: acidoclien 
- mN: matige of normale tot sterke nitrificatie 
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een mull-moder-humus.   
 
Vermits we maar één opname hebben van dit bostype kan men IndVal niet echt betrouwbaar gebruiken 
om de typische soorten te berekenen.  
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Bostypenspectrum met tropresscore voor 
kruidlaag opgebouwd uit opname 23a1: 
verwantschap van  deze opname met het 
arme Eiken-Haagbeukenbos. 
Komt ook voor in 33a2, 35b1, 37a1 en 
8a1. 

 

b. Bostype 6: Het Vochtige Eiken-Haagbeukenbos 

 
Typisch voor deze associatie is dat de Eiken-Haagbeukenbossoorten aangevuld worden met typische 
valleibossoorten.  Het vochtige Eiken-Haagbeukenbos is dan ook een bostype dat meestal op in valleien 
wordt aangetroffen, zij het dan wel op de meest uitgerijpte bodems.   
 
In Houthulst vinden we dit bostype alleen in bestand 14a en in een strook op de smalle oeverwallen 
langsheen de Zanddambeek in bestanden 12a en 13a.   
 
In 14a werd volgende soortenlijst opgemaakt:  

Boomlaag Gewone es, Zomereik, Witte paardekastanje, Zachte berk, Noorse esdoorn, Gewone 
esdoorn, Zoete kers, Zwarte els. 

Struiklaag Hazelaar, Wilde lijsterbes, Gladde iep, Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier & 
Peterselievlier, Sporkehout, Sleedoorn (1exemplaar). 

Kruidlaag Gewone braam, Bosandoorn, Kruipende boterbloem, Wilde kamperfoelie, Grote wederik, 
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Pitrus, Grote brandnetel, Bloedzuring, Aardbeiganzerik, Bosgierstgras, Klimop, Kale jonker, 
Gestreepte witbol, Ruige veldbies, Drienerfmuur, St-Janskruid, IJle zegge, Aalbes, Brede 
stekelvaren, Gewone salomonszegel, Grote muur, Groot heksenkruid, Geel nagelkruid, 
Adelaarsvaren, Zevenblad, Witte klaverzuring, Veelbloemige veldbies.  Speenkruid werd 
alleen langs het pad gezien.  Roze gekleurde Boshyacintjes (De gekweekte kruising met 
Scilla non-scripta subsp. hispanica) werden opgemerkt aan de rand met tuinen.  Gewone 
brunel, Paardebloem, Fluitekruid, Harig wilgeroosje en Bijvoet werden bovendien 
opgetekend in de zone die een tijdlang speeltuin was.  Gewone es en Gewone esdoorn 
verjongen zich massaal.  Verder werden ook juvenielen aangetroffen van Zachte berk, 
Noorse esdoorn, Zoete kers en verder wortelopslag van Witte abeel en Robinia.   

 
Langsheen de Zandambeek (in 12a an 13a) werden volgende soorten genoteerd: Aalbes, Speenkruid, 
Klimop, Gewone salomonszegel, Kleefkruid, Kruisbes, Grote muur, IJle zegge, Grote brandnetel, 
Drienerfmuur en Gladde witbol.  De Gewone vlier was ook meer geconcentreerd langs de beek. 
 
Een groeiplaats van Daslook is te vinden in de slootrand langsheen de dreef die bestand 14a verbindt 
met de rest van het bos.   
 
In bestand 14a werd één Braun-Blanquet opname gemaakt.   
Deze éne opname is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: mesofiel-hygroclien 
- mR: neutroclien-acidoclien 
- mN: matige of normale tot sterke nitrificatie 
Vermits we maar één opname hebben van dit bostype kan men IndVal niet echt betrouwbaar gebruiken 
om de typische soorten te berekenen.  
 

0

1

2

3

4

5

6

7

Rododendron-bos

soortenarm Berken-Eikenbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos

Bosbesrijk Berken-Eikenbos

typisch Berken-Eikenbos

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos

Witbol Berken-Eikenbos

Witbol Eiken-Beukenbos

Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos

Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Amerikaanse eik-Kastanjebos

typische Wintereiken-Beukenbos

Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos

typisch Gierstgras-Beukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos

droog Eiken-HaagbeukenbosHyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos

Essenbronbos

droog Iepen-Essenbos

Elzenrijk Iepen-Essenbos

Elzen-Essenbos

Brandnetel-Vlierenbos

Populieren-ruigte

Populieren-beemd

Duinbos

Wilgenvloedbos

Moesdistel-Elzenbroek

Ruigt-Elzenbos

Elzenbroekbos

Elzen-Eikenbos
Parelgras-Beukenbos

 
 

 
Bostypenspectrum met tropresscore voor 
kruidlaag opgebouwd uit opname 14a1: 
verwantschap van  deze opname met het 
vochtige Eiken-Haagbeukenbos. 
Komt ook voor in 32a1 en 33a1. 

 
 

3) Het Alno-Padion 

 

a. Het ruigt-Elzenbos 

 
In bestand 8a ligt een beschaduwde poel die deels verland is.  Volgende soorten werden er opgetekend: 
 

Boomlaag Zwarte els. 

Struiklaag Gewone es en Gewone esdoorn 

Kruidlaag Kruipende boterbloem, IJle zegge, Wijfjesvaren, Moeraszegge, Bloedzuring, Wolfspoot, 
Grote brandnetel, Grote wederik, Grote waterweegbree en Aalbes.  

 
Op dit ogenblik is deze vegetatie het meest verwant met het ruigt-Elzenbos.  Bij verdere verlanding zal 
deze kleine zone vermoedelijk (Bloedzuring, Aalbes) verder evolueren richting Elzen-Essenbos (Pruno-
Fraxinetum).   
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B. Kaart van de actuele bosvegetatie 
Zie bijlage 
 
 

C. Kaart van de potentiële bosvegetatie 
 
De kaart met de potentieel natuurlijke vegetatie

4
 (zie kaartenbijlage) toont aan dat de grootste 

oppervlakte voorbehouden voor de natte varianten van het “typische Eiken-Beukenbos”. Een kleinere 
oppervlakte, langsheen de Zanddambeek is voorbehouden voor een Elzen-Vogelkersbostype  
 
Aan de PNV kaart is maar weinig gewijzigd om de kaart met de potentiële bosvegetatie te maken op 
basis van de kennis van de actueel aanwezige vegetatie.  Slechts de open ruimte, de Eiken-
Haagbeukenboszones en de Ruigt-Elzenboszone zijn eruit geknipt op basis van de actuele 
vegetatiekaart 

 
 

D. Beschrijving van de potentiële bostypen 
 

1) Het Wintereiken-Beukenbos  
 
De mooiste voorbeelden van het Wintereiken-Beukenbos (in de literatuur: Fago-Quercetum) worden 
gevonden op de droge zure leembodems of zandleembodems (waar tertiaire zanden dagzomen) in de 
zandleem- en leemstreek. Vooral Meerdaal en het Hageland kennen prachtige voorbeelden. Daar is de 
climaxvorm van het Wintereiken-Beukenbos, een bos gedomineerd door Beuk waar Wintereik en 
Zomereik gemengd voorkomen, veel te vinden. Veel meer treft men dit bostype echter aan als een door 
Zomereik gedomineerd bos, waar Beuk kan bijgemengd staan. De Beuk wordt er dan meestal door de 
bosbouwer uitgehouden. In het verleden werd dergelijk Wintereiken-Beukenbos namelijk vaak als 
hakhout of middelhout beheerd, bosbeheersvormen die de Beuk benadeelden.  Grove den wordt ook 
veel aangeplant, en deze soort kan er imposante hoogtes bereiken, waar de groei in het Berken-
Eikenbos mee verbleekt.   
 
Door de soms zeer open structuur van deze bossen – vooral dan in geval van beukendominantie -
worden ze door recreanten hoog gewaardeerd.  Overmatige recreatie, vooral buiten de paden 
(mountainbikes, oriëntatieloop, loslopende honden, ...) kan echter behoorlijk wat verstoring met zich 
meebrengen (ook naar fauna toe).  Hier in het Vrijbos is daar minder kans toe omdat we vooral met door 
Bramen gedomineerde bestanden te maken hebben.  Ook grondbewerking en bemesting lijden tot 
verstoorde en gedegradeerde vormen van dit bostype.  
 
Het omvormen van oude Wintereiken-Beukenbos-loofhout naar aanplanten met exoten of Grove den, of 
het omzetten naar heide in kader van natuurontwikkeling zijn uit den boze. De natuurhistorische waarde 
van deze bossen is, gezien hun lange ontwikkelingstijd en specifieke flora, zeer hoog. Bestrijding van 
Amerikaanse vogelkers kan op sommige plaatsen echter nodig zijn.  
Het beheer moet zich richten op het geleiden van de recreatiedruk en het beschermen van de mooiste 
voorbeelden in bosreservaten. Bij exploitatie wordt bodemverdichting en omwoeling zo veel mogelijk 
vermeden. Waar exoten en Grove den de overhand hebben wordt in het kader van een natuurgetrouwe 
bosbouw best gekozen voor een geleidelijke omvorming.  
 
In de gewestelijke bosinventarisatie worden 6 subtypen onderscheiden: De vier eerste typen kunnen 
eigenlijk ook onverzadigde vormen zijn van andere bostypen als het Gierstgras-Beukenbos of het arme 
Eiken-Haagbeukenbos. Ze zijn echter zo arm aan karakteristieke soorten dat ze het meest verwant zijn 
aan het relatief soortenarme Wintereiken-Beukenbos.  In totaal maken deze zes typen 16,2% van het 
Vlaamse bosareaal uit.   
 
Het Witbolrijk Eiken-Beukenbos (RG) 
Het Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos (DG) 
Het Bramenrijk Eiken-Beukenbos (RG) 
Het Amerikaanse eik-Kastanjebos (DG) 
Het Adelaarsvaren Wintereiken-Beukenbos (RG) 
                                                           
4
 De Keersmaeker L., Rogiers N., Lauriks R. en De Vos B.,  2001. Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen: ruimtelijke 

uitwerking van de natuurlijke bostypes op basis van bodemgroeperingseenheden en historische boskaarten, 

Eindrapport van project VLINA C97/06, IBW. 
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Het typische Wintereiken-Beukenbos 
 
De laatste wordt als de best ontwikkelde vorm beschouwd. 
In het Vrijbos vinden we actueel vooral onverzadigde typen.   
 

2) Eiken-Haagbeukenbossen 
 

a. Het arme Eiken-Haagbeukenbos 
 
Het arme Eiken-Haagbeukenbos is de acidocliene vorm van het Eiken-Haagbeukenbos (in de literatuur: 
Stellario-Carpinetum). Dit bostype is zeer sterk verwant aan het Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum).  
Beide zijn namelijk bostypen die de overgang vormen tussen enerzijds de bossen op voedselarme 
bodem en anderzijds deze op voedselrijke bodems.  Ze kunnen dan ook soorten van beide bevatten.  
Waar de bodem te nat is voor Beuk of waar deze soort er door de mens uitgeselecteerd wordt, zal een 
Eiken-Haagbeukenbos ontstaan.  Waar beuk tot dominantie komt, zal een Gierstgras-Beukenbos zich 
kunnen ontwikkelen als PNV.   
 

b. Het vochtige Eiken-Haagbeukenbos 
 
Het vochtige Eiken-Haagbeukenbos neemt zowel vegetatiekundig als landschappelijk een positie in 
tussen de Eiken-Haagbeukenbossen en de valleibossen van het Elzen-Vogelkersverbond.  Naar 
soortsamenstelling is er de meeste verwantschap met de Eiken-Haagbeukenbossen, maar wordt de 
soortenlijst aangevuld met typische valleibossoorten.  De bodems waarop dit bostype aangetroffen 
wordt bevinden zich meestal in het vallei-ecosysteem, maar dan wel op de plekken met de meest 
uitgerijpte bodems.  De bodemrijping is mogelijk omdat er zich geen overstromingen (en slibafzetting) 
voordoen.  Deze beter ontwikkelde en voedselrijke bodems maken het mogelijk dat een Eiken-
Haagbeukenbos zich er ontwikkeld.   
 

3) Elzen-Vogelkersverbond 
 

a. Het ruigt-Elzenbos 
 
Het ruigt-Elzenbos is een bostype waarrond nogal wat discussie en verwarring bestaat.  De verwarring 
bestond voornamelijk rond het gebruik van de wetenschappelijke naam Macrophorbio-Alnetum.  Velen 
verstaan onder dit bostype verschillende zaken.  De enen zien er het kalk-elzenbroek (Cirsio-Alnetum) 
van natte plaatsen met kalkrijke kwel in, anderen noemen de op de kalkarme plaatsen voorkomende 
elzenbossen dan weer Filipendulo-Alnetum om aan de verwarring te ontkomen.  Hoe het ook zij, 
duidelijk is de status van dit bostype niet.  De opnamen uit dit bostype zijn meestal gemaakt in jong bos, 
met een hoge mate aan verstoring.  Daarenboven bezit het allerlei overgangen naar andere bostypen 
naargelang de verschillen in bodemkarakteristieken. Als de veencomponent overheerst zal het bostype 
eerder neigen naar de Elzenbroeken.  Waar de minerale component belangrijk is, kan het eerder naar 
de Elzenrijke Iepen-essenbossen overgaan.  Het is dan ook vermoedelijk deels ontstaan uit de vorige 
door enerzijds ontwatering van Elzenbroek of sterke verstoring van (of gewoon zeer jonge) Elzenrijke 
Iepen-Essenbossen of Elzen-Essenbossen.  Sommigen rekenen dit bos daarom tot het Alnion, anderen 
tot het Alno-padion. 
 
Dit bostype bestaat uit een menging van vochtminnende soorten, (nitrofiel-vochtminnende) en nitrofiele 
soorten.  Vooral door het hoge gehalte aan stikstofminners wordt dit bostype onderscheidden van het 
Elzenbroekbos.   
 
Hier in Vrijbos gaat het om een kleine verlandende poel waar dit moerassige bostype te vinden is.  De 
noordzijde van bestand 23y kan bij verbossing ook evolueren naar een ruigt-Elzenbos.   
 
Een opvallend element is het aantal Gladde iepen die in de struiklaag van bestand 12a te vinden zijn.  
Deze soort vindt men in Iepenrijke Essenbossen; een bostype dat tevens behoort tot het Elzen-
Vogelkersverbond.  De rest van de vegetatie is er echter niet mee verwant (eerder met het Eiken-
Beukenbos).  Deze Gladde iepen zijn vermoedelijk een restant van de iepen die er in 1920 zijn 
aangeplant 
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E. Aan te raden boomsoorten  
 

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

 

Dit advies is in de eerste plaats gebaseerd op het voorkomen van deze soorten in de verschillende 
bostypen in het gebied en in Vlaanderen

5
.  In tweede instantie is gekozen voor die soorten die niet 

alleen inheems en standplaatsgeschikt zijn maar daarbij ook de bodemrijkdom op lange termijn niet in 
gedrang brengen  Dit is conform de beheervisie: “Het is van groot belang bij aanplanten van 
verjongingsgroepen van loofbomen zoveel mogelijk de meer eisende en standplaatsgeschikte 
boomsoorten te kiezen. Op die manier is de return aan nutriënten via de bladval maximaal en blijft de 
bodemrijkdom van de standplaats behouden”

6
 (Buysse, 2001).  Daarom wordt bvb Berk en Zomereik 

meer geprefereerd dan Grove den of Beuk en worden deze laatste afgeraden als monocultuur.   
 

 
 

Zone op kaart van de potentiële bosvegetatie 

 Soort 
Ruigt-

Elzenbos 

Vochtig 
Eiken-

Haagbeuke
n 

bos 

Arm 
Eiken-

Haagbeuke
n 

bos 

Eiken-
Beukenbos 

BL 
& 
SL 

Ruwe iep  XXX X  

Gewone es X XX X  

Zwarte els XXX X X  

Haagbeuk  XXX XX n 

Gewone esdoorn d XXX XXX XX 

Winterlinde  XXX XX X 

Zomerlinde  XX   

Spaanse aak  X   

Wilde lijsterbes X X XX XXX 

Boswilg XX XX XXX XX 

Zomereik XX XX XX XXX 

Wintereik   XX XXX 

Ruwe berk X X XX XXX 

Zachte berk X X XX XXX 

Zoete kers  XX XX X 

Wilde appel  XX XX R 

Grauwe abeel  X X R 

Ratelpopulier ? ? ? ? 

Kraakwilg XX    

Schietwilg XX    

Beuk  M M Md 

Grove den    M 

Fladderiep  X XX N 

SL 

Gladde iep X XXX X  

Gewone vlier XX XX XX R 

Hazelaar X XXX XXX R 

Vogelkers XXX XX   

Rode kornoelje XX XX   

Eenstijlige meidoorn d XX X  

Gelderse roos XX XX   

Aalbes XX XX   

                                                           
5
 Roelandt B., 2001. De bosinventarisatie van het Vlaamse gewest. Deel 3: vegetatiekundige resultaten, Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos & Groen, pp 215-485; D/2001/3241/271. 
6
 Buysse W., Waterinckx M., Roelandt B.,  2001. Beheervisie voor openbare bossen, Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, afdeling Bos & Groen, pp 98, D/2001/3241/196. 
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Wilde kardinaalsmuts  XX   

Mispel  X X X 

Grauwe wilg XX    

Hulst   X X 

Taxus  X X  

Sporkehout X    

Geoorde wilg X    

 
 
 XXX: Ten zeerste aangeraden 
 XX: aangeraden 
 X: geschikt 
 ® geschikt op de iets rijkere plekken 
 d geschikt op de iets drogere plekken 
 M geschikt maar afgeraden als monocultuur of dominante soort 
 ( ) niet autochtoon in de regio 
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F. Beschrijving van de open vegetaties  
 

1) Ruigten en grasland 
 
Bestand 23y bestaat voor het grootste deel uit ruigte.  
 
De drie opnamen gemaakt in de ruigten in bestand 23y werden op naam gebracht met behulp van het 
programma Associa, wat gebruik maakt van “de vegetatie van Nederland” als referentiebeeld.  Associa 
draait op de achtergrond binnen het Synbiosys-programma

7
. Hiermee werd aangetoond dat deze 

vegetatie zowel verwant is met de witbol variant van de associatie van Moerasspirea en Echte valeriaan 
(Valeriano-Filipenduletum holcetosum) als met de klasse der matig voedselrijke graslanden (Molinio-
Arrhenatheretea). Zonder maaien ontwikkelt zich hier een met de moerasspirea-ruigten verwante 
gemeenschap; maaibeheer kan eventueel gecombineerd worden met extensief graasbeheer.  De meest 
noordoostelijke zijde is daarbij het natst.   
 
De soorten die genoteerd werden zijn in afnemende volgorde:  
Gladde witbol, Kruipende boterbloem, Gestreepte witbol, Gewone engelwortel, Kale jonker, Pitrus, Harig 
wilgeroosje, Wolfspoot, Grote kattestaart, Ridderzuring, Waterpeper, Moerasrolklaver, Oeverzegge, 
Grote brandnetel, Akkerdistel, Gewone braam, Gewone bereklauw, Ratelpopulier, Perzikkruid, Ruige 
zegge, Purper struisriet, Grote wederik, Jakobskruiskruid s.l., Witte klaver, Kleefkruid en Ruw 
beemdgras.   
 
In bestand 2b komt ook een kleine open plek voor die ontstaan is na een windval van een groep 
Corsikaanse dennen midden jaren ’90. Door maaibeheer werd getracht hier een open plek te behouden, 
maar momenteel groeit hier uitsluitend Adelaarsvaren en Braam. 
 
In bestand 5b was er na een windval van naaldhout uit de jaren ‘60 een tijdlang een heideveldje. Dit 
werd door vrijwilligers beheerd als heide tot eind jaren ’80. Voorkomende soorten (begin jaren ’80) 
waren oa Tormentil, Liggend hertshooi, Tijmereprijs, Blauwe knoop, Struikheide en Valse salie. Op 
luchtfoto’s uit 1990 is nog een kleine open plek zichtbaar. 
De actuele vegetatie is hier structuurrijk berkenbos met bijmenging van Gewone esdoorn en enkele 
overstaanders van Grove den. De kruidvegetatie is beperkt tot Braam en Brede stekelvaren. 
 
In het Pottebos werden 3 opnames gemaakt in de open ruimte: 
Opname 31y1 lijkt het meest op een vegetatie behorende tot de associatie van Geknikte vossestaart 
(Ranunculo-Alopecuretum geniculati).  Dit is een graslandgemeenschap die voorkomt op hydromorfe 
gronden (zand tot klei) die buiten het vegetatiesezoen langdurig onder water kan staan. 
Gewoonlijk zijn deze vegetaties begraasd en vinden we veel trapgaten op deze bodems.  Meestal 
komen deze gemeenschappen gezoneerd voor samen met andere graslanden en met 
moerasgemeenschappen.  Langs de drogere zijde (hogerop) is het goed mogelijk dat de vegetatie uit 
opname 31y1 deels bestaat uit een kamgrasland (Lolio-Cynosuretum) (Een Alopecurion-vegetatie  
behoorde ook tot de mogelijkheden maar de verwantschapsscore is te laag).  De verwantschap is nl. 
ook hoog met dit soort gemeenschap.  Kamgrasvegetaties komen voor op begraasde weiden. 
Langs de natte kant, aan de beekoever, werde een tweede opname gemaakt: 
31y2.  Hier is de verwantschap nog steeds hoog met de associatie van Geknikte vossestaart, maar we 
zien ook dat er soorten uit het verbond der grote zeggen (Caricion gracilis) staan.  Er blijkt een grote 
verwantschap te zijn met de Oeverzegge-associatie (Caricetum ripariae).  Dit is een associatie die 
optreedt als verlandingsgemeenschap in 's winters overstroomde laagten in weilanden en in ondiepe, 
niet-geschoonde sloten, maar ook als lintvormige oeverbegroeiing langs sloten en beken.  Begrazing 
lijkt dus een goede optie voor het voortbestaan van deze vegetaties. 
 
Opname 39a1 kan in oorsprong eenzelfde vegetatie zijn als 31y1, maar is mogelijk door het staken van 
het maai- of graasbeheer en opplanten met loofhout reeds gewijzigd.  De vegetatie is er nog steeds die 
van een grasland, niet van een bos. Het is zeker een grasland uit de klasse der matig voedselrijke 
graslanden (Molinio-Arrhenatheretea), en wellicht uit het verbond van Grote Vossestaart (Alopecurion 
pratensis).  Er is zelfs een hoge verwantschap met de Kievitsbloem-associatie (Fritillario-Alopecuretum) 
te ontwaren.  Dit is een associatie van hooiweiden op vochtige gronden.  Ze verdragen geen intensieve 
betreding of bemesting.  Van belang zijn een "gedempte" overstromingsdynamiek en /of een hoge 
(grond)waterstand gedurende de winter.  De grasachtigen komen er meestal laat op gang door de trage 
opwarming in het voorjaar.   

                                                           
7
 Hennekens S., 2000. Synbiosys, Alterra. 
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Deze vegetatie zal onder het opgroeiende loofhout snel wegkwijnen.  De strook langs de beek wordt 
best als hooiland of hooiweide (met na het hooien eventueel een lage graasdruk) beheerd. 
 

2) Struwelen 
 
De houtkanten bestaan voornamelijk uit een struiklaag van Boswilg en kruisingen met zijn verwant 
Grauwe wilg.  Verder bestaat de ondergroei uit dezelfde soortenlijst als de ernaast liggende ruigten 
maar door de beschaduwing gaan soorten als Grote brandnetel, Kale jonker, Ruw beemdgras en 
Kruipende boterbloem domineren.  Door de wilg-dominantie zijn ze het meest verwant met de associatie 
van Grauwe wilg (Salicetum cinereae).  De relatieve soortenarmoede hangt samen met de groeivorm 
van Grauwe wilg. Door zijn compacte vorm is er meer schaduw waardoor alleen schaduwtolerante 
soorten overleven.   
 

3) Poelen en vijvers 
 
Het Vrijbos ligt bezaaid met bomkraters wat het gebied eigenlijk aantrekkelijk maakt voor amfibieën. Aan 
de zuidwestelijke kant van bestand 23a is een bomkrater met wat moeraszegge.  Helaas zijn de meeste 
bomkraters niet permanent nat en bovendien zijn ze de meeste teveel beschaduwd om veel 
moerasvegetatie toe te laten.  Dit is ook het geval bij enkele van de poelen: zowel de poel in bestand 8a 
(zie onder “ruigt-Elzenbos”), als de poel in bestand 22a zijn zeer beschaduwd.  De poel in 8a herbergt 
nog een ruigt-Elzenbos-achtige moerasvegetatie maar in 22a komt slechts wat Mannagras aan de oever 
en wat Sterrekroos (Callitriche sp.) in het water voor.  Ook de poel in bestand 23y bevat alleen maar 
Mannagras, alhoewel deze helemaal vrij ligt.  De reden voor de soortenarmoede is hier de jonge leeftijd 
(2004) van de poel.   
 
Bij de poelen gelegen in bos is het van belang deze zones voldoende groot open te kappen om een 
lichtminnende watergebonden vegetatie een kans te geven.   
 

4) Bosranden, zomen en padvegetatie 
 
De bosranden bevatten weinig opmerkelijke soorten.  Aan de zuidwestelijke bosrand van bestand 23c 
groeit Ratelpopulier.  Deze boomsoort staat ook aan de noordoostelijke rand van bestand 23a, 
langsheen de ruigte (23y).   
 
Bospaden en de randen van boswegen zijn meestal soortenrijker en herbergen soorten van rijkere en 
vochtiger milieus dan de aanpalende bosbestanden.  Zo ook in Houthulst.  Door afstromen van het 
regenwater en wegvegen van bladval en strooisel van het weglichaam is de bodem van de berm 
voedselrijker en vochtiger dan pakweg 5 meter dieper in het bos.  Soms speelt ook het type van 
verharding een rol: kalkrijker in geval van dolomiet.   
 
Op enkele paden werden enkele soortenlijsten gemaakt.  Op de Boswederik na werden geen echt 
zeldzame soorten opgetekend.   
 
De ‘s Graveneikedreef tussen 8a en 2a, niet ver van poel in 8a, is de enige plek waar Boswederik 
voorkomt.  Indien een grotere zone rond deze kleine poel kan opengekapt worden zullen de 
lichtminnende moerasplanten en soorten van natte graslanden hier zeker gunstig op reageren.   
 
Pad tussen 22a en 23a: Grote brandnetel, Gewone brunel, Groot heksenkruid, Gewone braam, 
Drienerfmuur, Gestreepte & Gladde witbol, Kruipende boterbloem, Ruw beemdgras, Bloedzuring, 
Waterpeper, Hondsdraf.   
 
Pad tussen 23y en 23a: Bosgierstgras, Ruw beemdgras en Grote brandnetel. 
 
Sneppedreef tussen 12a en 13a: Waterpeper, Geel nagelkruid, Kruipende boterbloem, Groot 
heksenkruid, Bloedzuring, Bosveldkers, Wijfjesvaren, IJle zegge, Grote brandnetel, Hondsdraf, Knopig 
helmkruid, Sterrekroos, Gestreepte witbol, Pitrus, Wolfspoot, Gewone brunel, Rietgras, Bosandoorn, 
Kale jonker.   
 
De toegangen tot het bos (beukendreven) werden niet apart gekarteerd op de BWK : ze staan 
genoteerd als liggend in halfopen of open bebouwing met beplanting (Ua), eventueel samen met een 
complex van akker op lemige bodem (Bl), zeer soortenarme, ingezaaide graslanden (vaak tijdelijk) (Hx) 
(langsheen de Zanddambeek, bestand 13a) en soortenarm permanent cultuurgrasland (Hp) 
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(Melanedreef buiten het bos). Deze vegetaties zijn biologisch minder waardevol (Zwaenepoel et al., 
2000). 
 
 
NB: In de rapporten “Noodplan Intermediair Atlantische heide” (De Beelde, 2003) en “Ontwerp-

ecosysteemvisie: Potentieverkenning voor heiden en bossen in Zandig Vlaanderen” (Palmaerts et 
al., 2004) worden de open vegetaties van het Militair Domein uitgebreid besproken. Het domeinbos 
werd door deze onderzoekers niet bezocht. 

 
 

G. Beschrijving van de zeldzame en bedreigde boom-, struik- en plantensoorten 
 
Florabank 
 
Volgens Florabank (geraadpleegd in april 2004) komen er een 400-tal plantensoorten voor in de 5 
kwartierhokken waarin domeinbos Houthulst ligt (d1-35-33, d1-45-11, d1-45-12, d1-45-13 en d1-45-31). 
Slechts d1-45-11 wordt voor meer dan de helft ingenomen door het domeinbos; van de andere 4 hokken 
beslaat het domeinbos maar een klein gedeelte. d1-45-13 is grotendeels Militair Domein; d1-45-31 
Militair Domein en DOVO (en Eenzaamheidsbos).  
Florabank verzamelt alle beschikbare verspeidingsgegevens van planten in Vlaanderen. Er zitten dus 
ook heel oude waarnemingen in van planten, die ondertussen in dat gebied reeds verdwenen kunnen 
zijn. De hieronder vet gedrukte soorten komen tegenwoordig nog zeker voor in het domeinbos of op de 
Vossedreef tegen het Militair Domein. De overige soorten komen slechts voor in het Militair Domein, of 
zijn reeds verdwenen uit Houthulst. 
De volledige soortenlijst uit Florabank staat in bijlage. De Rode Lijst-soorten, en hun eventuele 
voorkomen in het domeinbos, worden hieronder kort besproken. 
 
Een vrij groot aantal planten in domeinbos Houthulst zijn geen Rode Lijst-soorten, maar wel typische 
oudbosplanten (Hermy et al., 1999) zoals Witte klaverzuring, Ruige veldbies, Daslook, Groot 
heksenkruid, Boswederik, IJle zegge, Gewone salomonszegel, Fraai hertshooi, Wilde hyacint, 
Bosgierstgras, Grootbloemige muur, Kleine maagdenpalm, Wilde kamperfoelie en Gelderse roos in de 
bosbestanden, en Bosorchis in het hooiland (bestand 23y). 
 
 
Rode Lijst-soorten 
 
Eén plantensoort van deze lijst is met uitsterven bedreigd (RL1; Biesbrouck et al., 2001): 
Dwergbloem (Centunculus minimus): Deze soort werd in 1984 waargenomen in het Militair Domein. Van 
het voorkomen in het domeinbos zijn geen gegevens bekend; wegens het ontbreken van 
pioniervegetaties lijkt dit hier echter onwaarschijnlijk. 
Drie soorten zijn bedreigd (RL2) in Vlaanderen (Biesbrouck et al., 2001): 

• Tweenervige zegge (Carex binervis): Deze soort komt voor in het Militair Domein en aan de 
Vossedreef (op de grens tussen het domeinbos en het Militair Domein). 
Het is een acidofiele plant die voorkomt op natte heiden, venen, vochtige kapvlakten en open 
plaatsen in bossen (Lambinon et al., 1998). Dankzij een langlevende zaadbank kan deze soort na 
kaalslag opduiken op kapvlaktes. 

• Ongelijkbladig (Potamogeton gramineus) en Glanzig fonteinkruid (P. lucens): deze beide soorten 
van stilstaand of zwak stromend water werden in 1985 gevonden in het Militair Domein. 

 
Elf soorten op de lijst zijn kwetsbaar (RL3; Biesbrouck et al., 2001): 

• Blauwe zegge (Carex panicea): Net als Tweenervige zegge komt deze soort voor in het Militair 
Domein en op de Vossedreef. 
Het is een typische soort van vochtige, constant lage vegetaties (blauwgraslanden) maar kan ook in 
pioniervegetaties optreden (Weeda et al., 1999). 

• Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata) komt voor in het domeinbos (bestand 23y) en het Militair 
Domein. 
Deze plant groeit op zonnige of soms licht beschaduwde, matig vochtige plaatsen, in graslanden, 
bermen en soms op lichte plekken in loofbossen (Weeda et al., 1999). 

• Fraai hertshooi (Hypericum pulchrum) komt voor in het domeinbos.  
In bossen komt deze soort voornamelijk voor langs paden en op kapvlakten. Beëindiging van de 
hakhoutcultuur heeft veel groeiplaatsen verloren doen gaan. In heidevelden groeit deze soort 
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voornamelijk op plekken waar leem gewonnen is, veelal in de buurt van bosjes. Soms verschijnt het 
op greppelkanten (Weeda et al., 1999). 

• Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia) komt voor in het Militair Domein en aan de 
Vossedreef.  
Het is een plant van het vochtige heidelandschap. Zij groeit op open, grazige plekken in vochtige tot 
natte heidevelden, vaak op lemige grond en veelal op plekken waar de vochtigheidstoestand vrij 
sterk wisselt, soms ook in schrale bermen en hooilanden (Weeda et al., 1999). 

• Hondsviooltje (Viola canina) komt voor in het Militair Domein en aan de Vossedreef. 
Deze plant groeit gewoonlijk op zonnige plekken, hoewel het zijn bestaan in dichte vegetatie lang 
kan rekken. Het is tegenwoordig meestal te vinden in schrale bermen en weinig begroeide 
greppelkanten, in heide- of bosgebieden. Na kappingen in voormalige middelhoutbossen kan het 
snel weer tevoorschijn komen (Weeda et al., 1999). 

• Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) werd in de periode 1981-2000 waargenomen  in het 
domeinbos. Het is niet gekend of deze soort hier nu nog voorkomt. 
Deze soort is meestal te vinden in schrale, gesloten, grazige vegetaties, maar ook in 
overgangszones tussen droge en vochtige terreingedeelten, zoals rivieroevers, dijken en bermen 
(Weeda et al., 1999). 

• Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) groeit in het Militair Domein, momenteel wellicht niet in het 
domeinbos. 

• Stijve ogentroost (Euphrasia stricta) werd in 1975 gevonden in het Militair Domein. 

• Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica) komt voor in het Militair Domein. 

• Eekhoorngras (Vulpia bromoides) komt voor in het Militair Domein. 

• Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) groeide in de negentiende eeuw in Houthulst. 
Tegenwoordig is deze soort echter verdwenen. 

 
Drie plantensoorten zijn zeldzaam (zeer zeldzaam) volgens Biesbrouck et al. (2001): 

• Stippelvaren (Oreopteris limbosperma) werd in 1981 gevonden op een slootrand aan de 
Vossedreef, tussen het Militair Domein en het domeinbos (d1-45-12; Hermy et al., 1981). 

• Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa) komt voor in het Militair Domein. 

• Pilvaren (Pilularia globulifera) werd in 1981 gevonden op de oevers van een waterreservoir en een 
licht beschaduwde plas in het Militair Domein (Hermy et al., 1981). 

 
Zeven soorten zijn zeldzaam en zeven andere soorten zijn zeldzaam (vrij zeldzaam) (Biesbrouck et al., 
2001). 
 
Zeldzaam: 

• Italiaanse aronskelk (Arum italicum): recente waarnemingen in het Rotsebos (wellicht 
geïntroduceerd). 

• Geelgroene zegge (Carex demissa) komt voor in het Militair Domein en aan de Vossedreef. 
Deze soort groeit gewoonlijk op natte, zonnige tot licht beschaduwde plaatsen, vaak op open 
plekjes ontstaan door betreding, maaien, graafwerk of kappen (Weeda et al., 1999). 

• Bleke zegge (Carex pallescens) komt voor in het Militair Domein en aan de Vossedreef.  
In bossen komt deze soort meestal voor langs bospaden, aan houtwallen en op kapvlakten; ze kan 
echter ook buiten bos voorkomen. Na een kapping kan ze snel opnieuw verschijnen (Weeda et al., 
1999). 

• Lievevrouwebedstro (Galium odoratum) komt voor in het Rotsebos (wellicht geïntroduceerd). 

• Kaal breukkruid (Herniaria glabra): komt voor in het Militair Domein. 

• Gewone addertong (Ophioglossum vulgatum): komt voor in het Militair Domein. 

• Klein glidkruid (Scutellaria minor) werd in 1981 gevonden in het Militair Domein (Hermy et al., 1981). 
 
Vrij zeldzaam: 

• Daslook (Allium ursinum) komt voor in Rotsebos (wellicht geïntroduceerd). 

• Fijne kervel (Anthriscus caucalis) komt voor in het Rotsebos. 

• Viltig kruiskruid (Senecio erucifolius) groeit op de Vossedreef. 

• Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) komt voor in het Militair Domein. 

• Boslathyrus (Lathyrus sylvestris) in 1920 in Houthulstbos. Tegenwoordig verdwenen (?). 

• Gulden sleutelbloem (Primula veris) komt voor in het Militair Domein. 

• Gewone veldsla (Valerianella locusta) komt voor ten noorden van het bos. 
 
Zesentwintig soorten zijn achteruitgaand, en drie soorten onvoldoende gekend volgens de Rode Lijst 
(Biesbrouck et al., 2001) (zie soortenlijst in bijlage). 
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Hiervan werden volgende soorten de laatste 20 jaar aangetroffen in km-hok d1-45-11 (hierin ligt geen 
Militair Domein; uitsluitend domein- en privébos): Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria), Bosaardbei 
(Fragaria vesca), Penningkruid (Lysimachia nummularia), Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis cespitosa), 
Witte waterkers (Nasturtium officinale), Tormentil (Potentilla erecta), Gewone brunel (Prunella vulgaris), 
Echte guldenroede (Solidago virgaurea), Blauwe knoop (Succisa pratensis), Heggendoornzaad (Torilis 
japonica) en Veldbeemdgras (Poa pratensis). 
Gewone brunel (Prunella vulgaris) groeit langs verschillende dreven in het domeinbos. 
 
De volgende achteruitgaande soorten groeien aan de Vossedreef, tussen het Militair domein en het 
domeinbos: Struikhei (Calluna vulgaris), Tandjesgras (Dantonia decumbens), Gewone dophei (Erica 
tetralix), Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Tormentil 
(Potentilla erecta), Gewone brunel (Prunella vulgaris), Gewone spurrie (Spergula arvensis) en Blauwe 
knoop (Succisa pratensis). 
Geoorde wilg (Salix aurita) werd in 1981 genoteerd op de Vossedreef. 
 
 
Relatie met het bosbeheer: 
In het domeinbos komen waardevolle, vrij goed ontwikkelde bosbestanden voor, zowel naar 
bosstructuur als naar soortensamenstelling. De natuurwaarde van dit bos is gebaat bij een kleinschalig 
bosbeheer dat het vochtig microklimaat in stand houdt. In de vochtige delen van het bos (onverharde 
dreven, beekvalleitjes, poelen) komen momenteel de meeste oudbosplanten voor: hier dient dan ook 
preferentieel aandacht aan geschonken te worden, oa bij de exploitatie. 
 
De meeste echte Rode Lijst-soorten komen voor in het Militair Domein en zijn gebonden aan schrale 
pionier-, water- en/of open vegetaties. Hiervoor is het behoud en de uitbreiding van deze open 
vegetaties belangrijk. Vermits deze vegetaties vooral voorkomen in het Militair Domein, en er daar ook 
de beste potenties aanwezig zijn voor de ontwikkeling, uitbreiding en verbinding van deze vegetaties, 
lijkt het dan ook het meest effectief om de beschikbare middelen in het Militair Domein in te zetten, en 
preferentieel daar de open biotopen verder te ontwikkelen.  
In het domeinbos kunnen de soorten van open vegetaties eventueel wel bevoordeeld worden door over 
een beperkte oppervlakte, recent verboste bestanden of bestanden grenzend aan het Militair Domein 
(Vossedreef), terug open te kappen. Ook tijdelijke open plekken (kaalslagen) en brede, lichtrijke dreven 
zullen een deel van deze soorten bevoordelen. 
 

Autochtone genenbronnen 
 
De inventarisatie van domeinbos Houthulst in het kader van het inventarisatieproject omtrent autochtone 
bomen en struiken werd uitgevoerd in de loop van 2004 door de Heer Chris Rövekamp (Maes et al., 
2005). Het grootste deel van het domeinbos bevat, buiten zeer algemene soorten, geen autochtone 
bomen en struiken. 
Langsheen de beken in het Eenzaamheidsbos en het Pottebos gebeurden wel gedetailleerde opnames: 
hier komen autochtone Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) en Braam (Rubus spp) voor, en 
waarschijnlijk autochtone Zwarte els, Haagbeuk, Hazelaar en Gelderse roos. 
 
 

Biologische Waarderingskaart (BWK) 
Zie Biologische waarderingskaart in bijlage 
 
Volgens de BWK (Zwaenepoel et al., 2000) is het grootste deel van de oude loofhoutbestanden in het 
Vrijbos Qs (zuur eikenbos). In bosplaats Vrijbos bevat dit ook elementen van Qa (eiken-
haagbeukenbos) en aanplantingen van Lork. Langs de Corverbeek in het Pottebos werd dit gekarteerd 
als Qs met elementen Qa en Sp* (doornstruweel). 
Het Rotsebos is volledig gekarteerd als Qa (eiken-haagbeukenbos). 
De naaldhoutbestanden in bosplaats Vrijbos werden gekarteerd als Ppms en/of Pms (aanplant van 
Grove den of ander naaldhout, met lage ondergroei) 
 
Bestand 23y werd aangeduid als hr (verruigd grasland) en bl (akker op lemige bodem); bestand 24a als 
hx (zeer soortenarm, ingezaaid grasland) en bl (akker). 
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De graslanden in het Pottebos (31y en 39a) werden gekarteerd als hp (soortenarm permanent 
cultuurgrasland) met bomenrij of poel, en de andere toen nog niet beboste percelen als bl (akker). In 
bestand 31a is een kleine houtkant of oude heg (kh) aangeduid: enkele oude populieren. 
 
De oude loofhoutbestanden en houtkanten zijn alle biologisch zeer waardevol, en de 
naaldhoutbestanden biologisch waardevol. De open percelen waren ten tijde van de kartering minder 
waardevol, eventueel met waardevolle (39a) tot zeer waardevolle (31y) elementen. 
 

Mycoflora 
 
Een onvolledige soortenlijst van paddestoelen is beschikbaar voor Houthulst (zie bijlage; bron: FUNBEL-
databank, geraadpleegd oktober 2004). Een 170-tal soorten zijn bekend van de kwartierhokken d1-35-
33, d1-45-11 en d1-45-13. Geen gegevens zijn beschikbaar van de hokken d1-45-12 en d1-45-31. 
Uit deze onvolledige lijst kan de mycologische rijkdom van Houthulst echter niet correct geëvalueerd 
worden (R. Walleyn, pers. med. 2004). Bijkomende gegevens ontbreken momenteel. 
Enkele bijzondere soorten in de lijst zijn drie wasplaten: Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) 
komt voor in het domeinbos; Puntmutswasplaat (H. acutoconica) en Zwartwordende wasplaat (H. 
conica) werden gevonden in het Militair Domein. Hiervoor worden de bestaande schrale graslanden en 
bermen dus best behouden (R. Walleyn, pers. med. 2004). 
In het algemeen kan ook gesteld worden dat bosbemesting (bekalking), het aanbrengen van 
houtsnippers op bospaden en het langdurig stapelen van hout langs schrale boswegen de groeiplaatsen 
van mycorrhizapaddestoelen aantast (Walleyn, 2000). 
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2.3.4. Fauna 

• Zoogdieren 

 
Volgens de databank zoogdieren, samenwerkingsverband JNM en Natuurpunt (geraadpleegd in april 
2004), aangevuld met waarnemingen van de boswachter (M. Foré, pers. med. 2004 & 2008) en 
gegevens uit de roofdierendatabank van het IBW (geraadpleegd in april 2004), komen er 26 soorten 
zoogdieren voor in het UTM-hok waarin het domeinbos ligt (DS94B; zie tabel 12). Bron Rode Lijst-
status: Criel et al., 1994. 
 
Steenmarter werd in 2004 waargenomen in Merken, op 7 km ten westen van het domeinbos (IBW-
marternetwerk, 2004). Deze mobiele soort kan dus ook in het domeinbos voorkomen. 
 
Zes vleermuizen zijn gekend van dit UTM-hok. Watervleermuis, Dwergvleermuis, Laatvlieger en 
Grootoorvleermuis sp komen zeker voor in het Bos van Houthulst (Willems et al., 2003). 
Laatvlieger, Watervleermuis, Dwergvleermuis en Rosse vleermuis zijn momenteel niet bedreigd (Criel et 
al., 1994). 
Verder komt minstens één van de baardvleermuizen voor: de (Westelijke) Baardvleermuis (Myotis 
mystacinus; RL-status vermoedelijk bedreigd) of de Brandts vleermuis (M. brandtii; RL bedreigd (Criel et 
al., 1994)). Deze twee soorten zijn niet van elkaar te onderscheiden op basis van de sonar. Beide 
soorten verblijven in kleine spleten of holten in bomen of gebouwen, en jagen in bosgebieden, vaak in 
min of meer open plekken, langs bosranden en open dreven (Verkem & Van der Wijden, 2003). 
Tenslotte komt ook minstens één van de grootoorvleermuizen voor: de gewone (Plecotus auritus) of 
grijze grootoorvleermuis (P. austriacus). De grijze grootoorvleermuis is bedreigd in Vlaanderen; de 
gewone grootoorvleermuis is dit vermoedelijk (Criel et al., 1994). Beide soorten zijn niet veeleisend qua 
verblijfplaatsen, maar zijn wel echte bossoorten die dicht tegen de vegetatie hun prooien vangen 
(Boeckx & Verkem, 2003). 
 
Tabel 12. Zoogdieren in UTM-hok DS94B 

Soortnaam Nederlandse naam Rode Lijst VL 

Apodemus sylvaticus Bosmuis Momenteel niet bedreigd 

Arvicola terrestris Woelrat Momenteel niet bedreigd 

Capreolus capreolus Ree Momenteel niet bedreigd 

Cervus dama Damhert - 

Clethrionomys glareolus Rosse woelmuis Momenteel niet bedreigd 

Crocidura russula Huisspitsmuis Momenteel niet bedreigd 

Eptesicus serotinus Laatvlieger Momenteel niet bedreigd 

Erinaceus europaeus Egel Momenteel niet bedreigd 

Martes Fiona Steenmarter Momenteel niet bedreigd 

Micromys minutus Dwergmuis Momenteel niet bedreigd 

Microtus agrestis Aardmuis Momenteel niet bedreigd 

Microtus arvalis Veldmuis Momenteel niet bedreigd 

Mus musculus Huismuis Momenteel niet bedreigd 

Mustela nivalis Wezel Momenteel niet bedreigd 

Myotis daubentonii Watervleermuis Momenteel niet bedreigd 

Myotis mystacinus/brandtii Baardvleermuis sp (Vermoedelijk) bedreigd 

Nyctalus noctula Rosse vleermuis Momenteel niet bedreigd 

Oryctogalus cuniculus Konijn Momenteel niet bedreigd 

Pipistrellus pipistrellus Dwergvleermuis Momenteel niet bedreigd 

Pitymys subterraneus Ondergrondse woelmuis Momenteel niet bedreigd 

Plecotus sp Grootoorvleermuis sp (Vermoedelijk) bedreigd 

Rattus norvegicus Bruine rat Momenteel niet bedreigd 

Sciurus vulgaris Eekhoorn Momenteel niet bedreigd 

Sorex araneus Bosspitsmuis Momenteel niet bedreigd 

Talpa europaea Mol Momenteel niet bedreigd 

Vulpes vulpes Vos Momenteel niet bedreigd 
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Relatie met het bosbeheer: 
De aanwezige vleermuizenfauna in Houthulst is gebaat bij een bosbeheer met aandacht voor open 
plekken, bosranden, open water en holle bomen. De holle bomen zijn best levend, en dik (ten behoeve 
van de Rosse vleermuis).  
De verbinding van het Eenzaamheidsbos met de bestanden van het Militair Domein, via dreven of 
bosbestanden (bestand 24a), is eveneens belangrijk voor vleermuizen. De bestaande dreven moeten de 
nodige aandacht krijgen. 
 

Vogels 

 
Volgens de gegevens van de broedvogelinventarisatie (IN, geraadpleegd in mei 2004), aangevuld met 
waarnemingen uit het Militair Domein (Vanlerberghe, 2002), komen er 71 broedvogelsoorten voor in het 
5km-hok waarin domeinbos Houthulst ligt (DS94B). De volledige lijst wordt in bijlage gegeven. 
 
Twee soorten van deze lijst zijn bedreigd in Vlaanderen (RL2) volgens Devos et al. (2004): 

• Wielewaal (Oriolus oriolus): deze soort broedt preferentieel in oude eiken-essenbossen in 
riviervalleien en andere broekbossen, maar ook in populierenaanplantingen, eiken-haagbeuken- en 
eiken-berkenbossen en soms zelfs in parken en boomgaarden. Rupsen en andere grote insecten 
vormen het hoofdvoedsel van deze soort (Vermeersch et al., 2004). 
In 1997 en 1998 werden telkens twee zangposten gelocaliseerd in het Militair Domein 
(Vanlerberghe, 2002). Ook in het domeinbos zijn er twee territoria van deze soort (G. Vermeersch, 
pers. med. 2004). 

 

• Zomertortel (Streptopelia turtur) komt vooral voor in gefragmenteerde landschappen met verspreide 
bosjes, houtkanten, boomgaarden en losse bomenrijen. Zomertortels voeden zich voornamelijk met 
allerlei onkruidzaden en granen. Akkerranden en zadenrijke hooilanden zijn daarom heel belangrijk 
voor deze soort. Ook heeft de Zomertortel houtkanten en bosranden nodig met lage, dichte 
begroeiing als nestgelegenheid (Vermeersch et al., 2004). 

 
 
Zeven soorten van deze lijst zijn kwetsbaar in Vlaanderen (RL3) volgens Devos et al. (2004): 

• Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus): als broedhabitat verkiest deze soort open tot 
halfopen bossen (zowel loof- als gemengd en naaldhout), bosranden en kapvlakten. Gekraagde 
roodstaarten zijn holenbroeders die nestelen in natuurlijke holtes zoals spechtenholen en achter 
loszittende boomschors (Vermeersch et al., 2004). 
Deze soort broedt in het Militair Domein en in het domeinbos (Vanlerberghe, 2002; G. Vermeersch, 
pers. med. 2004). 

 

• De Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) is een warmteminnende soort die leeft in verschillende 
biotooptypes, gaande van vochtige valleibossen tot bosranden van eiken- of dennenbossen met 
rijke ondergroei. Verruiging van de vegetatie is echter nadelig. Redenen voor de achteruitgang van 
de Nachtegaal in Vlaanderen zijn oa het verdwijnen van het traditionele hakhoutbeheer, en het 
ouder worden van de bestanden, waardoor de ondergroei afneemt (Vermeersch et al., 2004). 
Van deze soort werd in 1997 en 1998 telkens één zangpost waargenomen in het Militair Domein 
(Vanlerberghe, 2002). 
 

• Matkop (Parus montanus) leeft vooral in jonge wilgen-, berken- en elzenbossen met een groot 
aandeel dood hout (vooral berk). Net zoals voor de Nachtegaal, is het ouder worden van het bos 
geen voordeel voor de Matkop (Vermeersch et al., 2004). 

 

• Boomleeuwerik (Lullula arborea) is een Vogelrichtlijnsoort met een voorkeur voor open, schaars 
begroeide terreinen met verspreide boom- of struikopslag en kale, zonbeschenen plekken 
(Vermeersch et al., 2004). Het optimaal habitat bestaat uit onbeboste landduinen met verspreide 
boomgroei in de nabijheid en uit zandige heidevelden met enige boomopslag. Ook in secundaire 
biotopen zoals kaalslagen en jonge aanplantingen kan de soort tijdelijk hoge densiteiten bereiken 
(Gabriëls et al., 1994). 
Momenteel komt deze soort wellicht niet voor in het domeinbos. Van deze soort zijn er 
winterwaarnemingen in het Militair Domein, waar zijn biotoop wel voorkomt (Vanlerberghe, 2002). 

 
Volgende kwetsbare soorten komen ook voor in het 5km-hok rond Houthulst; ze zijn echter niet typisch 
voor het bos: Veldleeuwerik, Patrijs en Huiszwaluw. 
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Twee soorten zijn zeldzaam volgens Devos et al. (2004): 

• De Sijs (Carduelis spinus) is sterk afhankelijk van naaldhout, in het bijzonder van Fijnspar. De soort 
overwintert in sterk wisselende aantallen in onze streken (Vermeersch et al., 2004). 
Volgens Vanlerberghe (2002) is dit een waarschijnlijke broedvogel in het Militair domein. 
 

• Kleine Barmsijs (Carduelis flammea): deze soort verkiest als voorkeurbiotoop voornamelijk berken- 
en elzenbosjes in een vroeg ontwikkelingsstadium. Bij verdere verbossing van dergelijke biotopen 
nemen hun aantallen snel af. In Vlaanderen zijn er slechts enkele toevallige broedparen 
(Vermeersch et al., 2004). 

 
 
Zes soorten hebben Rode Lijst-status achteruitgaand in Vlaanderen (Devos et al., 2004): 

• De Kneu (Carduelis cannabina) wordt aangetroffen in allerlei halfopen tot open landschappen zoals 
kleinschalig landbouwgebied, open terreinen met verspreid struikgewas, half verboste 
heideterreinen, jonge bosaanplantingen en kapvlakten, maar ook in verstedelijkt gebied. Dichte 
bossen worden gemeden (Vermeersch et al., 2004). Deze soort komt dus waarschijnlijk eerder voor 
in het Militair Domein dan in het domeinbos. 

 
Volgende achteruitgaande soorten komen ook voor in het 5km-hok rond Houthulst; ze zijn echter niet 
typisch voor het bos: Koekoek, Gele kwikstaart, Boerenzwaluw, Huismus en Ringmus. 
 
 
Van twee soorten in dit gebied is de status in Vlaanderen onvoldoende gekend (Devos et al., 2004): 
Kruisbek (Loxia curvirostra) en Kwartel (Coturnix coturnix). 
Kruisbek broedt in allerlei naaldbossen (zowel spar, lork als den) maar heeft een voorkeur voor grote 
bomen met een rijke kegelproductie (Vermeersch et al., 2004). 
Kwartel is een soort van open cultuurland. 
 
 
Momenteel niet bedreigde, specifieke bossoorten in Houthulst zijn appelvink, boomklever, boomkruiper, 
Vlaamse gaai, grauwe vliegenvanger, grote lijster, groene specht, grote en kleine bonte specht. 
Typische roofvogels in het domeinbos zijn boomvalk, bosuil, ransuil, buizerd, sperwer en wespendief.  
 
 
Relatie met het bosbeheer 
Structuurrijke bestanden, met staand dood hout en een rijke maar niet verruigde ondergroei, zijn 
interessant voor de meeste bossoorten.  
Voor een aantal soorten is de afwisseling tussen bloemenrijke open vegetaties en gesloten bos 
belangrijk, liefst met een structuurrijke bosrand. 
Voor oa Wielewaal en Wespendief is de nodige rust vereist. Roofvogelhorsten moeten bij de kappingen 
gevrijwaard worden. 
 
 

Amfibieën en reptielen 

 
Acht soorten amfibieën en reptielen werden waargenomen in het UTM-5km-hok waarin het domeinbos 
Houthulst gelegen is (DS94B; zie tabel 13). Bron: databank herpetofauna IN (geraadpleegd in mei 
2004). 
 
Tabel 13. Herpetofauna in UTM-hok DS94B 

Soortnaam Nederlandse naam Rode Lijst VL 

Bufo bufo gewone pad momenteel niet bedreigd 

Lacerta vivipara levendbarende hagedis Zeldzaam 

Rana esculenta – synklepton groene kikker – synklepton momenteel niet bedreigd 

Rana temporaria bruine kikker momenteel niet bedreigd 

Triturus alpestris alpenwatersalamander momenteel niet bedreigd 

Triturus cristatus kamsalamander Zeldzaam 

Triturus helveticus vinpootsalamander Zeldzaam 

Triturus vulgaris kleine watersalamander momenteel niet bedreigd 
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Slechts één reptielensoort is gekend van Houthulst: de Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara). Deze 
soort is zeldzaam in Vlaanderen (Bauwens & Claus, 1996). Volgens Vanlerberghe (2002) komt de soort 
nog vrijwel zeker voor in het Militair Domein van Houthulst. 
De voorkeursbiotopen van de Levendbarende hagedis zijn vochtige heide- en veenvelden met opslag 
van berk en grove den. Binnen deze biotopen houden de hagedissen zich vooral op nabij struiken en 
kleine bomen. Ook in de randzones van vochtige heidevelden naar bossen worden dikwijls grote 
aantallen hagedissen aangetroffen. 
De Levendbarende hagedis wordt ook gevonden in drogere biotopen zoals struikheidevelden, duinen, 
open plekken in bossen en heischrale graslanden. Ook relatief droge hellingen begroeid met 
struikheide, brem en bramen, verlaten zandgroeven en andere geaccidenteerde terreinen worden 
bewoond, hoewel in lagere densiteiten. Daarnaast bewoont de soort soms ook een breed gamma aan 
lijnvormige landschapselementen zoals bosranden, wegen en brandgangen in bossen, wegbermen, 
spoorwegtaluds, dijken, hagen, houtwallen en holle wegen. Deze dienen vaak ook als verbindingszone 
tussen meer optimale biotopen. 
Het behoud van de resterende vochtige heidegebieden en hun relicten is de belangrijkste 
beschermingsmaatregel voor deze soort (Schops, 1999). In Houthulst liggen de belangrijkste biotopen 
voor deze soort in het Militair Domein. 
 
 
Zeven soorten amfibieën werden waargenomen in (de buurt van) Houthulst. 
De kamsalamander (Triturus cristatus) en de vinpootsalamander (Triturus helveticus) zijn zeldzaam 
volgens Bauwens & Claus (1996). 

• De kamsalamander heeft nood aan vrij voedselrijke poelen die permanent water bevatten of pas 
laat in het jaar opdrogen. De jonge salamanders verlaten het water pas in augustus-september, 
soms pas later. De poelen hebben best een matige vegetatiebedekking. De eieren worden afgezet 
op de onderkant van grotere waterplantbladeren, zoals Waterviolier, Watermunt of grassen. Een 
omgeving met diverse landbiotopen lijkt eveneens belangrijk. Kamsalamanders blijken erg honkvast 
te zijn en zoeken doorgaans jaar na jaar dezelfde poel op voor de voortplanting. Soms bezoeken ze 
ook nabijgelegen poelen (Bauwens & Claus, 1996; Schops, 1999). De kamsalamander is een soort 
van de Habitatrichtlijn waarvoor speciale beschermingsmaatregelen genomen dienen te worden. 
De meeste waarnemingen van Kamsalamander in verschillende poelen rond Houthulst dateren uit 
de periode 1974-1976 (D. Bauwens, pers. med. 2005). In het Militair domein komt nog steeds een 
populatie voor (M. Foré, pers. med. 2008); het is onbekend of deze soort momenteel ook in 
domeinbos Vrijbos voorkomt. 

 

• De vinpootsalamder komt vooral voor in of nabij heideterreinen en relatief kleine loof- en 
naaldbossen op zandige en vlakke bodem. Tevens is de soort te vinden nabij grote boscomplexen 
en hellingbossen in heuvelachtige gebieden. Plassen met stilstaand water, zoals karrensporen, 
sloten, weidepoelen, vijvers, vennen, bronnen en bospoelen worden gebruikt als 
voortplantingswater. Op het land verschuilt de soort zich op vochtige plaatsen, vaak in groep, onder 
stenen of hout in de nabijheid van water. Deze soort komt voor op verschillende plaatsen in het 
Militair Domein van Houthulst. 
Zoals bij de meeste amfibieën vormt het verlies van voortplantingsplaatsen een belangrijke 
bedreiging. Het behoud van heide en bossen met de daarin aanwezige voortplantingsplaatsen 
verdient aanbeveling, met een bijzondere aandacht voor de aanleg van nieuwe sloten en poelen 
(Schops, 1999). 

 
 
De overige 5 amfibieën uit het gebied (gewone pad, groene en bruine kikker, alpenwatersalamander en 
kleine watersalamander) zijn momenteel niet bedreigd (Bauwens & Claus, 1996). 
 
In het Pottebos zijn de enige waargenomen amfibieën gewone pad en alpenwatersalamander (F. 
Verhaeghe, pers. med. 2006). 
 
Relatie met het bosbeheer: 
Open plekken en (interne) bosranden zijn van groot belang voor de levendbarende hagedis. Belangrijk 
hierbij zijn vooral het behoud en de uitbreiding van bestaande open terreinen in het Militair Domein. 
Voor de kam- en vinpootsalamander dienen kleine poelen met een lichte overschaduwing en liefst niet 
te steile oevers behouden te worden. 
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Vissen 

In de Corverbeek aan het Pottebos werd in 2007 Bermpje waargenomen (M. Foré, pers. med.). Verder 
zijn ons geen gegevens bekend. 
 

Vlinders 

 
Vanlerberghe (2002) vermeldt 26 dagvlindersoorten voor het Militair Domein van Houthulst (soortenlijst 
in bijlage). De vlinderdatabank van het Instituut voor Natuurbehoud (geraadpleegd in mei 2004) kan 
hieraan nog één soort (Groentje, in DS9646) toevoegen, wat de soortenlijst op 27 brengt. 
 
De waarneming van Rouwmantel (Nymphalis antiopa; Uitgestorven in Vlaanderen) in het Militair Domein 
betreft vrijwel zeker een zwerver (Vanlerberghe, 2002). Dit is een typische bosvlinder die door zijn 
zwerflust ook wel buiten bos wordt aangetroffen (Maes & Van Dyck, 1999). 
 
De aardbeivlinder (Pyrgus malvae; Bedreigd) leeft op droge en vochtige, heischrale graslanden of 
heiden met een afwisseling van korte en hogere, kruidenrijke vegetatie, liefst in de beschutting van 
bomen of struiken. Momenteel blijven in Vlaanderen nog slechts vier populaties over van deze soort: in 
het Militair Domein van Houthulst, de Gulke Putten in Wingene, het Drongengoedbos in Knesselare en 
het Stamprooierbroek in Molenbeersel (Maes & Van Dyck, 1999). 
In domeinbos Houthulst werd deze soort niet waargenomen; ze wordt er ook niet echt verwacht wegens 
het ontbreken van het geschikte habitat. 
 
Het Groentje (Callophrys rubi) is een kwetsbare soort van droge en vochtige heide, die in Vlaanderen 
hoofdzakelijk nog voorkomt in de Kempen (Maes & Van Dyck, 1999). Ook deze soort komt voor in het 
Militair Domein van Houthulst, maar wellicht niet in het domeinbos. 
 
Van Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla; Kwetsbaar) is het onzeker of er een kleine populatie 
voorkomt in het Militair Domein, of dat het om zwervers gaat (Vanlerberghe, 2002). Het is een soort van 
vrij open bossen en bosranden met Wilde kamperfoelie waar schaduw en zon elkaar pleksgewijs 
afwisselen. 
 
 
In Vanhercke (1977) staat een lijst van 187 soorten nachtvlinders uit het Militair Domein van Houthulst 
(vangsten uit 1974-1976). Een opmerkelijke soort is de zeldzame Varenuil (Callopistria juventina; 
Noctuidae, Amphipyrinae). 
Vanlerberghe (2002) geeft slechts één nachtvlindersoort op voor het Militair Domein van Houthulst: 
Hageheld (Lasiocampa quercus; Lasiocampidae). Deze soort wordt ook al door Vanhercke (1977) 
vermeld. 
 
In domeinbos Vrijbos wordt sinds 1996 ernstige vraat door Kleine en/of Grote wintervlinder 
(Operophtera brumata en Erannis defoliaria) waargenomen

8
. Na bladvraat in mei, de periode waarin de 

rupsen actief zijn, herstellen aangetaste eiken meestal door de vorming van nieuwe bladeren. In 
Houthulst werd slechts bij 5 zomereiken op een totaal van 38 een significante verbetering van de 
bladbezetting vastgesteld in de periode mei - augustus. Het ging hierbij telkens om bomen die in het 
voorjaar zware vraatschade vertoonden. Op het moment van vorming van nieuwe bladeren in juni (St-
Janslot) is de sporendruk van meeldauw juist op een hoog niveau en wordt de vitaliteit nogmaals 
negatief beïnvloed. 
Om te onderzoeken of de bladvraat voorspeld kan worden, wordt sinds de winter 2006-2007 jaarlijks de 
populatie Wintervlinder en andere nachtvlinders opgevolgd mbv lijmbanden op 10 eiken in het Level II-
proefvlak in bestand 2a (pers. med. Luc De Geest & Peter Roskams). 
 
Relatie met het bosbeheer: 
De meeste vlindersoorten die in Houthulst voorkomen, zijn gebonden aan open terreinen, heide of 
heischrale graslanden. De nadruk bij een vlindervriendelijk beheer zal dus moeten liggen in het Militair 
Domein. 
 
 

                                                           
8
 Roskams, P.,  Sioen, G. IBW jaarverslag 2001 
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Sprinkhanen en krekels (Orthoptera) 

 
De soortenlijst van de sprinkhanen (zie bijlage) is afkomstig uit de sprinkhanendatabank van het Instituut 
voor Natuurbehoud (geraadpleegd in mei 2004; de meeste waarnemingen dateren echter van 1988), en 
uit Vanlerberghe (2002). 
 
Negen soorten zijn gekend van Houthulst. De meeste waarnemingen zijn evenwel afkomstig van het 
militair domein; slechts bij boomsprinkhaan en bramensprinkhaan staat als toponiem eveneens “Bos 
van Houthulst” vermeld, wat zowel Mildo als domeinbos kan zijn. 
 
Gouden sprinkhaan en struiksprinkhaan zijn zeldzaam volgens de Vlaamse Rode Lijst (Decleer et al., 
2000). 
De struiksprinkhaan (Leptophyes punctatissima) komt voor in allerlei biotopen met verspreid staande 
struiken of bomen zoals bosranden, hagen , struwelen etc., maar is ook te vinden midden in bos en 
ruigtekruidenvegetaties. Deze soort komt in heel Vlaanderen verspreid voor. 
De gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar) daarentegen leeft vooral in vochtige tot matig vochtige 
terreinen, met halfopen en halfhoge vegetatie, zoals gras- en hooilanden, wegbermen, veenmoerassen 
en ruderale vegetatie. De verspreiding in Vlaanderen is verbrokkeld, met een concentratie in de 
noordelijke helft van Oost- en West-Vlaanderen (Decleer et al., 2000). 
 
Relatie met het bosbeheer: 
Ook voor de sprinkhanen en krekels in Houthulst zal de nadruk bij het beheer op het behoud en de 
uitbreiding van open en halfopen vegetaties in het Militair Domein moeten liggen. 
 

Solitaire bijen (Apidae) 

 
Vanlerberghe (2002) vond één solitaire bijensoort abundant in het Militair Domein aanwezig: de Gewone 
slobkousbij (Macropis europaea). Deze soort blijkt sterk gebonden aan gebieden met Grote wederik 
(Lysimachia vulgaris). Dit zijn meestal oeverzones van vijvers, vennen, poelen, rivieren,... Hoger 
gelegen gronden zijn nodig voor nestgelegenheid (Vanlerberghe, 2002). 
 
 

Libellen (Odonata) 

 
Vanlerberghe (2002) geeft een soortenlijst van 16 (mogelijk 17) soorten voor het Militair Domein van 
Houthulst (zie bijlage). 
In de databank van de Libellenwerkgroep Gomphus (geraadpleegd in september 2004) zitten vijf 
soorten (geen andere dan in Vanlerberghe (2002); alle waarnemingen afkomstig van het Militair Domein 
of het “Bos van Houthulst”, wat zowel Mildo als domeinbos kan zijn). 
 
De enige zeker voorkomende RL-soort is Metaalglanslibel (Somatochlora metallica): deze soort is 
Kwetsbaar in Vlaanderen en gebonden aan traagstromende, beschaduwde beken en stilstaande 
wateren (De Knijf & Anselin, 1996). 
 
Van Vroege glazenmaker (Aeshna isosceles) is er een onzekere waarneming in het Militair Domein 
(Vanlerberghe, 2002). Deze soort van laagveenmoerassen met verlandingsvegetatie is met uitsterven 
bedreigd in Vlaanderen (De Knijf & Anselin, 1996). 
 
Adriaens (2002) verwacht ook Smaragdlibel (Cordulia aenea; Kwetsbaar) in het Militair Domein van 
Houthulst, op basis van habitatgelijkenissen met het Militair Domein van Vloetemveld (Zedelgem), waar 
deze soort wel voorkomt. Hij raadt een systematische inventarisatie van deze domeinen aan. 
 
Relatie met het bosbeheer: 
De libellenfauna van Houthulst is onvoldoende gekend: een grondige inventarisatie is gewenst, zowel in 
het domeinbos als in het Militair Domein. 
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Water- en oppervlaktewantsen (Heteroptera) 

 
Vanlerberghe (2002) geeft een lijst van 16 water- en oppervlaktewantsen van het Militair Domein van 
Houthulst (zie bijlage), afkomstig uit (Bonte et al., 2001). 
De enige RL-soort die hierop voorkomt, is de Venmoerwants (Hesperocorixa castanea; Kwetsbaar), die 
ondiepe en heldere wateren verkiest, met drijvende watervegetatie en opgaande oevervegetatie, en 
liefst omringd door bossen en heide (Bonte et al., 2001). 
 
In 1980 kwamen ook de Zeldzame moerwants (Hesperocorixa moesta; Met uitsterven bedreigd) en het 
Zwart bootsmannetje (Notonecta obliqua; Kwetsbaar) voor in blusvijvers in het Militair Domein; deze 
twee soorten werden bij een bescheiden staalnamecampagne in 2000 niet teruggevonden (Bonte et al., 
2001). 
 
 
Relatie met het bosbeheer: 
Water- en oppervlaktewantsen komen zowel in stromend als in stilstaand water voor. Ze zijn afhankelijk 
van het behoud van voldoende hoge waterpeilen. Tijdelijke plassen kunnen eveneens een goed 
ontwikkelde wantsenfauna bezitten, maar  geen echt karakteristieke soorten (Bonte et al., 2001). 
Daarom is het behoud van permanente, zuivere beken en poelen, zonder al te veel overschaduwing of 
instroom van nutriënten, de belangrijkste maatregel ten voordele van deze groep.  
In het domeinbos kan de poel in bestand 23y hiervoor interessant zijn. De Zanddambeek heeft 
momenteel wellicht niet de vereiste waterkwaliteit om een goed biotoop te vormen voor waterwantsen. 
De belangrijkste waterpartijen bevinden zich echter in het Militair Domein, zodat daar best de meeste 
aandacht op wordt geconcentreerd. 
 

Bodemfaunaonderzoek 

 

In het kader van een onderzoek naar de ontwikkeling van een bodemclassificatie door middel van 
bodemfauna, werden in 1997 in Vlaanderen 56 locaties geselecteerd (‘bodemfaunaplots’ = BF), 
waarvan één in het domeinbos Houthulst (De Bruyn et al., 1997). 
Van april 1997 tot april 1998 werd in al deze locaties continu de aanwezige bodemfauna bemonsterd 
aan de hand van een combinatie van verschillende valtypes (bodemvallen, kleurvallen en 
slakkenvallen). Tijdens deze studie werden volgende groepen ongewervelden geïnventariseerd: 
Sphaeroceridae, Lonchopteridae, Syrphidae, Empididae, Dolichopodidae, Collembola, Araneae, 
Carabidae en Nematoda (De Bakker et al., 2000; De Bruyn et al., 1997). 
De plot in Houthulst lag in bestand 2a (BF47). Chemische bodemanalyses en een analyse van een 
geselecteerde set van standplaatsvariabelen zijn terug te vinden in (De Vos, 1998; 1999a & 1999b). 
Daarnaast werden ook bosbouwkundige opnamen en vegetatie-opnamen uitgevoerd (Van Den 
Meersschaut et al., 1999). In De Bakker et al. (2000) kan een analyse in functie van bio-indicatoren voor 
bepaalde bostypen gevonden worden. 
Als apart luik bij het bio-indicatie-onderzoek gebeurde een poging tot een ecologische 
standplaatskarakterisatie van bossen aan de hand van Kevers (Coleoptera) (Versteirt et al., 2000). 
Daartoe werden bijkomende keverfamilies uit de bodemfaunaplots gedetermineerd. Van de 93 bekende 
families zijn er 34 weerhouden voor determinatie. In Versteirt et al. (2000) worden de aangetroffen 
soorten per bodemfaunaplot weergegeven, samen met een indicatie van hun algemeenheid, 
habitatbreedte en bosspecificiteit.  
 
De resultaten van dit onderzoek in Houthulst worden hieronder per groep besproken. 
 

Loopkevers (Carabidae) 

 
Dertien loopkeversoorten werden gevonden in domeinbos Houthulst tijdens hogervermeld onderzoek 
naar bodemfauna in 1997 (De Bakker et al., 2000). 
Tijdens lichtvangsten voor nachtvlinders in het Militair Domein tussen 1974 en 1979 (zie hoger; 
Vanhercke, 1977) werden ook 4 vliegende loopkeversoorten verzameld (Vanhercke et al., 1980). 
Tijdens handvangsten werd ook Kleine poppenrover (Calosoma inquisitor) waargenomen in het 
domeinbos (K. Desender, ongepubl. geg.). De samengestelde soortenlijst wordt in bijlage gegeven. 
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Al deze soorten, behalve Kleine poppenrover, zijn momenteel niet bedreigd (Desender et al., 1995). 
Bijna allemaal zijn het vochtminnende en habitatvage soorten. Alleen Cychrus caraboides (de 
Slakkenloopkever) is een soort gebonden aan boshabitats, die typisch is voor stabiele milieus met een 
rijke bodemfauna (Turin, 2000). 
Kleine poppenrover is een bedreigde loopkeversoort (RL2) die voorkomt in oude loofbossen (meestal 
eikenbossen) (Desender et al. 1995). De adulten jagen overdag in de kruinen van bomen maar soms 
ook op struiken, vooral op rupsen van spanners (Geometridae) en bladrollers (Torticidae) (Turin 2000). 
Belangrijk voor deze soort is het behoud van grote boscomplexen waar binnen de bossen een 
gevarieerde leeftijdsopbouw aanwezig is en voldoende dood hout blijft liggen (Desender et al. 1995). 
 

Andere keverfamilies (Coleoptera) 

 
Tijdens het bodemfaunaproject werden in domeinbos Houthulst, naast de loopkevers (zie hierboven), 
ook kevers geïdentificeerd van andere families (Versteirt et al., 2000). 
Tijdens lichtvangsten voor nachtvlinders in het Militair Domein tussen 1974 en 1979 (zie hoger; 
Vanhercke, 1977) werden eveneens kevers verzameld. Alle soorten, behalve Curculionidae en 
Cryptophagidae, werden geïdentificeerd (Vanhercke et al., 1980). 
De samengestelde soortenlijst van beide onderzoeken wordt in bijlage gegeven. 
 
Deze lijst van 48 soorten vormt uiteraard slechts een fractie van de aanwezige keverfauna in Houthulst. 
Enkele soorten van deze lijst staan vermeld op de Duitse (Geiser, 1998) of Engelse (Hyman & Parsons, 
1992 & 1994) Rode Lijsten of hun bijlagen: 
 

• Acrognathus mandibularis (Staphylinidae): is kwetsbaar (RL3) in Duitsland (Geiser, 1998) en leeft 
aan de oevers van rivieren en plassen. In Nederland is de soort slechts bekend van één vindplaats 
(Ommen; Harde & Severa, 1989). In de jaren ‘70 werd ze gevangen in het Militair Domein van 
Houthulst. 

 

• Athous subfuscus (Elateridae): Deze soort is zeldzaam in Groot-Brittannië (Hyman & Parsons, 
1992). Het is een eurytope, bosgebonden soort, die voorkomt op open plekken in bossen en 
bosranden (Jeuniaux, 1996), en in gras- en heidegebieden (Hyman & Parsons, 1992). 
In Vlaanderen is de soort hoegenaamd niet zeldzaam: van de 56 locaties van het 
bosbodemfaunaproject werd Athous subfuscus in 38 plots gevonden (Versteirt et al., 2000). Volgens 
Jeuniaux (1989) wordt deze soort in België de laatste 50 jaar zelfs steeds meer gevangen, wat zou 
wijzen op een expansie van het verspreidingsgebied. 

 

• Longitarsus parvulus of de Vlasvlo is “Notable A” in Groot-Brittannië (valt niet in een RL-categorie 
maar is toch zeldzaam; Hyman & Parsons, 1992). Deze fytofage soort leeft van verschillende 
vlassoorten (Linum spp) en is gebonden aan kalkgrasland, mantel- en zoomvegetaties en 
verstoorde grond (Hyman & Parsons, 1992). 

 

• Vier soorten Hydrophilidae zijn zeldzaam of “Notable” in Groot-Brittannië (Hyman & Parsons, 1992). 
Ze werden in de jaren ‘70 in het Militair Domein gevonden en zijn allemaal soorten die in of rond 
waterplassen leven. 

 

Slankpootvliegen (Dolichopodidae) 

 

De gegevens van het bodemfaunaproject (De Bakker et al., 2000) staan in bijlage: 8 soorten werden 
hierbij gevonden in Domeinbos Houthulst. Deze soorten zijn allemaal vrij veel voorkomend en niet 
bedreigd in Vlaanderen (Pollet, 2000). 
 
In het aanpalende Militair domein werden in 1988 wel een groot aantal slankpootvliegen gevonden 
(Pollet, niet-gepubliceerde gegevens, In: Vanlerberghe, 2002). De volledige lijst van deze 70 soorten 
staat in bijlage. Hier komen een aantal Rode Lijstsoorten op voor (Pollet, 2000): 

• Hercostomus nigripennis (Bedreigd) komt voor in heischrale graslanden in heidegebieden en in 
droge heide, ook maar minder abundant langs heischrale paden en dreven in bossen op zandgrond. 
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• Chrysotus laesus (Kwetsbaar) leeft in zonnige open habitats met een kortgrazige vegetatie, met een 
voorkeur voor eerder droge habitats op zandgrond. Deze soort kan ook voorkomen in 
heidegebieden aan de rand van vennen, of in open bostypes. 

• Diaphorus oculatus (Kwetsbaar) is een typische soort van vochtige loofbossen met een rijke 
kruidenlaag, maar kan ook voorkomen in aangrenzende open biotopen met een voldoende 
ontwikkelde vegetatie. De soort wordt voornamelijk bedreigd door de vernietiging van vochtige 
bossen door te grootschalig kapbeheer. De bescherming van vochtige bossen in het algemeen en 
kleine vochtige bosrelicten in het bijzonder is geschikt om de soort in stand te houden. 

 
Dit Militair Domein blijkt een grote waarde te hebben als belangrijkste vindplaats (of één van de weinige 
vindplaatsen) van een aantal zeldzame soorten (Telmaturgus tumidulus, Asyndetus latifrons, 
Campsicnemus alpinus, C. compeditus en Dolichopus vitripennis), die allemaal gebonden zijn aan 
vochtige heide (Pollet, 2000). 
 
Relatie met het bosbeheer: 
De meeste Rode Lijst-soorten die in Houthulst gevonden werden, zijn gebonden aan droge of vochtige 
heide, en schraal grasland. Voor deze soorten zijn vooral de open vegetaties van het Militair Domein 
zeer belangrijk. In het domeinbos kunnen deze soorten wel voorkomen op open plekken, langs zonnige 
dreven en bosranden, indien deze aanwezig zijn en blijven. 
Langs de andere kant zijn ook vochtige boshabitats interessant voor sommige soorten (zoals Diaphorus 
oculatus): hiervoor zou het bosbeheer best een vochtig microklimaat in stand moeten houden. 
 

Dansvliegen (Empididae) 

 

Gegevens van het bodemfaunaproject (De Bakker et al., 2000) staan in bijlage: 14 soorten werden 
hierbij gevonden in Houthulst. Alle soorten zijn niet bedreigd in Vlaanderen (Grootaert et al., 2001). 
Zoals in de meeste Vlaamse bossen is Empis (Empis) praevia veruit de meest abundante soort in 
Houthulst (De Bakker et al., 2000; Desender et al., 2000). 
 
 

Zweefvliegen (Syrphidae) 

 
Er werden 10 soorten zweefvliegen gevonden in Houthulst (bijlage; De Bruyn et al., 1997). Alle soorten 
zijn niet bedreigd in Vlaanderen (Meerhaeghe & Grootaert, 1998). 
 
Relatie met het bosbeheer: 
Een soortenrijke boom-, struik- en kruidlaag met belangrijke aandacht voor inheemse soorten, en meer 
specifiek voor goede nectarplanten, komt de zweefvliegenfauna van een bos ten goede (Menten, 2002). 
Door meer licht en open plekken in het bos zullen kruidlaag en mantel-zoomvegetaties zich beter 
kunnen ontwikkelen. 
De larven van een aantal zeer zeldzame en bedreigde zweefvliegsoorten voeden zich met levend of 
dood hout, uitstromend boomsap of de schimmels in rottend hout (Menten, 2002). Daarom zal het 
behoud van stervende en dode bomen ook voor deze soorten voordelig zijn. 
 

Spinnen (Araneae) en hooiwagens (Opiliones) 

 

Gedurende het bodemfaunaproject (De Bakker et al., 2000) werden 59 soorten spinnen gevonden in 
Domeinbos Houthulst (soortenlijst in bijlage). 
 
Drie soorten spinnen van deze lijst zijn kwetsbaar (RL3; Maelfait et al., 1998): Pachygnatha listeri, 
Pardosa lugubris en Pardosa saltans. 

• Pachygnatha listeri heeft als habitat open moerassig loofbos; 

• Pardosa lugubris en P. saltans verkiezen mantelvegetaties van droog loofbos (Maelfait et al., 1998). 
 

Eén soort uit Houthulst is zeldzaam (wegens geografische beperking): Centromerus leruthi. Deze soort 
bereikt in Vlaanderen de noordelijke grens van haar areaal. 
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Eén soort tenslotte is waarschijnlijk bedreigd: Hahnia pusilla. Deze soort werd relatief veel gevangen in 
Houthulst: 8% van het totale aantal spinnen was een Hahnia pusilla. Slechts drie soorten werden hier in 
grotere aantallen gevangen (De Bakker et al., 2000). 
 
 
Daarnaast werden tussen 1974 en 1980 in Houthulst in totaal 121 soorten spinnen (Araneae) en 17 
soorten hooiwagens (Opiliones) gevangen (Alderweireldt et al., 1993); soortenlijsten zie bijlagen). Deze 
vangsten zijn afkomstig van een dertigtal plaatsen met uiteenlopende vegetatie (bos, droge en natte 
heide) uit het Militair domein. Van deze 121 spinnensoorten werden er 45 ook gevangen in 1997 in het 
domeinbos (De Bakker et al., 2000). 
18 % van de Belgische spinnenfauna, en bijna driekwart van de Belgische hooiwagenssoorten, werd 
hier gevangen, wat wijst op het faunistische belang van het Militair Domein (Alderweireldt et al., 1993). 
In deze lijst uit de jaren ‘70 zitten 5 bedreigde en 8 kwetsbare soorten. Deze hebben als habitatvoorkeur 
voornamelijk droog schraal grasland,eventueel verruigd of met vegetatiepollen. Ook zijn er interessante 
soorten van droog loofbos met veel dood hout, of van zomen van droog loofbos, en een soort van open 
moerassig loofbos met zeggehorsten. 
 
 
Relatie met het bosbeheer: 
Uit bovenvermelde soortenlijsten blijkt dat momenteel in het domeinbos vooral interessante soorten 
voorkomen van bossen en bosranden, terwijl in het Militair Domein (een aantal jaren geleden tenminste) 
ook bedreigde soorten zaten van schraal grasland. 
Bosbeheer dat zorgt voor een afwisselende vegetatie, met veel overgangen tussen (tijdelijk of 
permanent) open en gesloten stukken, en met voldoende vochtige gedeelten en dood hout, zal in het 
domeinbos het overleven van de aanwezige soorten garanderen. 
Indien men ook de typische soorten van schrale graslanden wil bevoordelen, die misschien nog 
voorkomen in het Militair Domein, zullen er meer permanente open plekken gecreëerd moeten worden, 
preferentieel in het Militair Domein. 
 
 

Miljoenpoten (Diplopoda) 

 
Tijdens het bodemfaunaproject werden zeven soorten miljoenpoten (Myriapoda, Diplopoda) gevonden in 
Domeinbos Houthulst (Van Den Haute, 1999).  
Tijdens dezelfde staalname als voor de spinnen in de jaren ’70 (zie hierboven), werden ook 
miljoenpoten bemonsterd in het Militair Domein van Houthulst (Alderweireldt & Kime, 1997). Hierbij 
werden twaalf soorten gevonden (samengestelde soortenlijst in bijlage). In totaal werden vijftien soorten 
gevonden in Houthulst. 
 
Alle soorten zijn algemeen en wijdverspreid in België. Houthulst blijkt wel de meest westelijke vindplaats 
in België van Glomeris intermedia, een soort met een meer continentale en zuidelijke verspreiding. 
Leptoiulus belgicus is wijdverspreid maar niet zo algemeen in ons land (Alderweireldt & Kime, 1997). 
Melogona scuttelare werd tijdens het bodemfaunaproject slechts in Houthulst gevangen; het is echter 
een vrij algemene bossoort (Van Den Haute, 1999). 
 
 

2.4. Opbrengsten en diensten 

 

De opbrengsten die gegenereerd worden in het Vrijbos zijn afkomstig van de houtverkoop en uit 
concessies en pachten. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de houtverkopen die gebeurd zijn sinds het dienstjaar 1989 
(niet alle prijzen werden teruggevonden, dus deze lijst is onvolledig): 

 
Tabel 14: Opbrengsten uit de houtverkoop vanaf het dienstjaar 1989 

Dienstjaar Volume Prijs Opmerkingen 

1989 
Naaldhout 4 m3 
Loofhout 24 m3 

 Windworp 
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Dienstjaar Volume Prijs Opmerkingen 

1990 
Naaldhout 425 m3 
Loofhout 153 m3 

7.362€ Windworp 

1991 
Naaldhout 580 m3 
Loofhout 285 m3 

 Dunning + windworp 

1992 
Naaldhout 154 m3 
Loofhout 132 m3 

3.966€ Dunning + windworp 

1993 
Naaldhout 54m3 

Loofhout 8m3 
 Windworp 

1994 
Naaldhout 144 m3 
Loofhout 227 m3 

 Dunning 

1995 -  - 

1996 -  - 

1997 
Naaldhout 140 m3 
Loofhout 195 m3 

5.446€ Dunning 

1998 -  - 

1999 -  - 

2000 
Naaldhout 356 m3 
Loofhout 284 m3 

18.712€ Dunning 

2001 -  - 

2002 -  - 

2003 
Naaldhout 29 m3 
Loofhout 140 m3 

1.500€ 
Dunning Rotsebos, 
betaald maar niet 

uitgevoerd 

2004 -   

2005 -   

2006 -   

2007 
Gemengd 1864 m3 
Naaldhout 80 m3 

66.120€ 
1.820€ 

Dunning 
Rotsebos oostrand 

2008 Loofhout 413 m3 4.640€ 
Pottebos 

Dunning + hakhoutkap 

TOTAAL (onvolledig)  109.566€  

 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de concessies en pachten met hun bijhorende inkomsten. 
Uitgezonderd de jachtpacht zijn deze inkomsten met een jaarlijks totaalbedrag van ongeveer 70 euro 
beperkt en eerder symbolisch. 

 

 
Tabel 15: Overzicht van de inkomsten uit concessies en pachten 

Concessie / 

pacht 
Instelling of persoon Aard Ligging 

Bedrag 

per jaar 

Te 

vereff

enen 

Concessie 

Rotsebos 

Gemeente 

Houthulst 

Bovengrondse 

Laagspanningsleiding 

Langs de weg 

Staden – Klerken 

(Stadenstraat) 

3,10 € 1 juni 

Concessie 

Rotsebos 

v.z.w. 

Vereniging der 

Vrienden van Maria 

15 kapelletjes (2m
2
) + 7 

kapelletjes (1m
2
) + 2 paden 

– 2 meter breed: 300 meter 

& 40 meter lang 

Rotsebos 2,48 € 1 mei 

Concessie 

Rotsebos 

v.z.w. 

Vereniging der 

Vrienden van Maria 

1 lamp + 2 schijnwerpers 

1 waterput + pomp + nodige 

leidingen 

Rotsebos 

4,71€ 

 

4,51€ 

1 

januari 

 

1 

januari 

Bijkomende 

Concessie 

Rotsebos 

v.z.w. 

Vereniging der 

Vrienden van Maria 

Thuyahaag rond 

kapelletjes + arduinen 

boordstenen + 88 meter 

waterleiding 

Rotsebos 2,83 € 
1 

januari 
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Concessie 

n.v. 

Intercommunale 

elektriciteits- en 

gasmaatschappij voor 

de Vlaamse gewesten 

Leenstraat 72 

8800 Roeselare 

Elektrische 

hoogspanningslijn 

Houthulst, 1
e
 

afdeling, sectie D, 

15v 

(oevers 

Zanddambeek) 

0,25 € 
1 

januari 

Concessie 

Rotsebos 

Gemeente 

Houthulst 

166 meter gracht 

inbuizen 

Langs de westkant 

van het Rotsebos 
3,69 € 

15 

januari 

Concessie 

Rotsebos 

Gemeente 

Houthulst 

160 meter ondergrondse 

elektrische kabel +  

95 meter 

ondergrondse 

waterleidingsbuis + 

 13 meter ondergrondse 

afvoerbuis 

Rotsebos 6,00 € 
15 

januari 

Concessie 

n.v. Aquafin 

Dijkstraat 8 

2630 Aartselaar 

Riolering: 

240 meter in Rotsebos 

(langs Rotsewegel) 

85 meter in Keunedreef 

 

Rotsebos 

 

Keunedreef 

41,40 € 
1 

januari 

Jachtpacht 

Vzw Melane 

Hoogledestraat 78 

Kortemark 

Jachtpacht bosplaats 

Eenzaamheidsbos 
Eenzaamheidsbos   

Jachtpacht 

Vzw Melane 

Hoogledestraat 78 

Kortemark 

Jachtpacht Pottebos 

(behalve 39a en 40a) 
Pottebos 681,78€  

TOTAAL    750,75 €  
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III. Beheerdoelstellingen 

3.1. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische functie 

De economische functie van een bos is het voortbrengen van hout en andere bosproducten, waarbij 
de winning van deze producten geen bedreiging mag vormen voor het voortbestaan van het bos.  
 
Het Vrijbos was vroeger een middelhoutbos (hakhout en hooghout) maar is nu, zoals vele andere 
Vlaamse bossen, overgegaan naar een hooghoutbos. De economische functie van het Vrijbos wordt 
hoofdzakelijk vervuld via de houtproductie.  
Vervolgens zorgen ook een aantal pachten en concessies in het Vrijbos voor de verdere vervulling 
van de economische functie. 
 
De houtproductie wordt bekomen door het uitvoeren van dunningen, waarbij het kapkwantum de 
aanwas niet overschrijdt. In het Vrijbos kan aangenomen worden dat er bij een kapkwantum van ca. 5 
m³/ha minder dan de aanwas wordt gekapt, zodat bestandsopbouw mogelijk is. 
 
In het Vrijbos wordt een dunningsregime aangehouden van 8 jaar. Het bos wordt behandeld in 2 
kappen of reeksen: percelen 1-7 (zuiden van bosplaats Vrijbos) en 31-40 (Pottebos) worden 
gedurende de looptijd van dit beheerplan gedund in 2015 en 2023, percelen 8-14 (noorden Vrijbos) en 
21-24 (Eenzaamheidsbos) in 2010, 2018 en 2026. 
 

Omvorming 
Gedurende dit beheerplan worden een beperkt deel van de homogene exotenbestanden omgevormd 
naar inheems loofhout via eindkap: 2,5 ha Corsikaanse den wordt gekapt in bestand 1b en een deel 
van bestand 2b. Gezien de hoge volumes in deze bestanden (ca. 500 m³/ha) kan hier ca. 1250 m³ 
gekapt worden. 
 
In gemengde bestanden met zowel inheemse als uitheemse boomsoorten wordt er gestreefd naar de 
geleidelijke omvorming naar gemengde loofhoutbestanden met een variabele leeftijd en structuur. Dit 
gebeurt bij de dunningen (zie reguliere kappingen). 
 

Reguliere kappingen 
Bij de dunningen wordt er gestreefd naar de geleidelijke omvorming naar gemengde en inheemse 
bestanden. Dit gebeurt via het preferentieel kappen van exoten (vooral Amerikaanse eik) bij 
dunningen, en het bevoordelen van nevenboomsoorten waar aanwezig (Gewone es, Haagbeuk, 
Boskers, en in beperkte mate ook Esdoorn) tvv Zomereik, zodat gemengde bestanden ontstaan. 
Indien nodig wordt dit aangevuld met aanplant van groepen inheems loofhout. 
 
Indien we een gemiddelde jaarlijkse aanwas (GJA) van 5 m³/ha/jaar aannemen voor een effectief 
beboste oppervlakte van ca. 103,5 ha (112,5 ha – 9 ha geplande open ruimte; zie 3.2), wordt de totale 
jaarlijkse volume-aanwas geschat op ca. 525 m³/jaar. Indien we de omgevormde oppervlakte (ca. 2,5 
ha) en de bestanden in nulbeheer (3 ha) hiervan aftrekken, kan er in het Vrijbos bij de reguliere 
kappingen (ca. 98 ha) ca. 490 m³/jaar gekapt worden. 
Hierbij dient wel opgemerkt dat de jonge bestanden de komende 20 jaar hoogstens brandhout zullen 
opleveren, zodat dit kapkwantum van 490 m³/jaar best als een maximum wordt beschouwd. 
 

Planning 
In totaal kan er de komende 20 jaar dus 1250 m³ (omvorming) + 490 m³/jaar*20 (reguliere kappingen) 
= 11050 m³ gekapt worden, of ca. 550 m³/jaar. Zoals hierboven opgemerkt, is dit het maximale 
kapkwantum. 
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3.2. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de ecologische functie 

 
De ecologische functie bestaat uit de zorg voor het behoud, de ontwikkeling en het herstel van de 
bossen. Het Vrijbos bezit een belangrijke ecologische functie. In het domeinbos komen waardevolle, 
vrij goed ontwikkelde bosbestanden voor, zowel naar bosstructuur als naar soortensamenstelling. De 
natuurwaarde van dit bos is gebaat bij een kleinschalig bosbeheer dat het vochtig microklimaat in 
stand houdt. In de vochtige delen van het bos (onverharde dreven, beekvalleitjes, poelen) komen 
momenteel de meeste oudbosplanten voor: hier dient dan ook preferentieel aandacht aan geschonken 
te worden, oa bij de exploitatie. 
 
De meeste zeldzame soorten uit het gebied zijn gebonden aan schrale pionier-, water- en/of open 
vegetaties en komen voor in het Militair Domein. Hiervoor is het behoud en de uitbreiding van deze 
open vegetaties belangrijk. Vermits deze vegetaties vooral voorkomen in het Militair Domein, en er 
daar ook de beste potenties aanwezig zijn voor de ontwikkeling, uitbreiding en verbinding van deze 
vegetaties, lijkt het dan ook het meest effectief om de beschikbare middelen in het Militair Domein in te 
zetten, en preferentieel daar de open biotopen verder te ontwikkelen.  
In het domeinbos zal de nadruk gelegd worden op de habitats en soorten gebonden aan oude 
bosecosystemen. Soorten van open vegetaties kunnen lokaal bevoordeeld worden door een aantal 
ingrepen. 
 
In het Pottebos is de Corverbeek in het verleden rechtgetrokken, waarbij de oude meanders 
doorgesneden werden. Deze zijn nog goed zichtbaar op het terrein. In bestand 31y en 32a zijn deze 
meanders recent terug kunstmatig hersteld. In 33a en het oostelijk deel van 32a en 35a niet: vermits 
deze bestanden de komende 20 jaar nulbeheer krijgen, af en toe toch nog overstromen, en een erg 
interessante voorjaarsflora hebben, wordt ervoor gekozen hier geen kunstmatige hermeandering te 
laten uitvoeren. Er wordt verwacht dat dit op natuurlijke wijze zal gebeuren door het omwaaien van 
populieren met wortelkluit, en natuurlijke overstromingen binnen het bos (zeker op de zuidelijke 
oever). Door het relatief grote verval zullen de stroomopwaarts gelegen landbouwpercelen hier geen 
hinder van ondervinden. Na 20 jaar wordt geëvalueerd of deze spontane hermeandering gebeurd is, 
en zo niet, of er eventueel toch op kleine schaal werkzaamheden kunnen gebeuren zonder schade 
aan de vegetatie toe te brengen. 
 
De ecologische doelstellingen in domeinbos Vrijbos zijn: 

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

2. Behoud en ontwikkeling van het aandeel dikke bomen en dood hout 
3. Verhogen van de natuurwaarde van de aanwezige open plekken via 

• begrazings- of maaibeheer graslanden en ruigte 

• ontwikkeling van interne en externe bosranden 

• openhouden bestaand open water 

• beperkte uitbreiding open plekken door heideherstel en aanleg van nieuwe poelen 
4. Beperken van nadelige externe invloeden op de oude bestanden dmv bosuitbreiding 

 

Inheemse boomsoorten en structuur 
Het Vrijbos bestaat momenteel reeds grotendeels uit inheemse bestanden (ca. 75%). Er wordt slechts 
16% van de oppervlakte ingenomen door bestanden met meer dan de helft uitheemse boomsoorten. 
De belangrijkste uitheemse boomsoorten zijn Corsikaanse den (7%), Douglas (5%), Tamme kastanje, 
Amerikaanse eik en Lork (elk 4%).  
 
De doelstelling voor domeinbos Vrijbos is om binnen 20 jaar ca. 57% gemengde inheemse bestanden 
te hebben (zie tabel 17). Bestanden met exoten die omgevormd worden (vnl. Amerikaanse eik), 
werden hierbij verondersteld na 20 jaar minstens een klasse meer inheems te bezitten (E>EI, 
EI>IE,…). In de praktijk betekent dit dat gemengde loofhoutbestanden met Amerikaanse eik 
verondersteld worden omgevormd te worden, gemengde bestanden met Tamme kastanje niet. 
 
Amerikaanse eik moet binnen 20 jaar sterk teruggedrongen zijn (minstens gehalveerd tov huidig 
voorkomen), en Amerikaanse vogelkers moet nagenoeg volledig verdwenen zijn. 
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Tijdens dit beheerplan wordt 2,5 ha homogene Corsikaanse den omgevormd naar inheems gemengd 
loofhout. Bij de dunningen worden de exoten, en prioritair Amerikaanse eik, systematisch benadeeld. 
 
Zomereik maakt 40% van het grondvlak en 45% van het bestandsvolume uit. Daarom worden, waar 
aanwezig, nevenboomsoorten bij de dunningen bevoordeeld (Gewone es, Haagbeuk, Boskers, en in 
beperkte mate ook Esdoorn), zodat gemengde bestanden ontstaan. De inspanningen in deze richting 
worden prioritair in de beekvalleien en vochtige delen uitgevoerd, waar ook Zwarte els wordt 
bevoordeeld. 
Lokaal in de bestanden worden kleine verjongingsgroepen ingebracht met deze nevenboomsoorten. 
 
De bestanden 32a, 33a, een deel van 35a langs de Corverbeek in het Pottebos krijgen een nulbeheer 
tijdens de duur van dit beheerplan: hierdoor is het onduidelijk of dit na 20 jaar al volledig inheemse 
bestanden zullen zijn. Verwacht wordt wel dat een deel van de populieren zal sterven in deze periode. 
 
Tabel 16: Mengingsvorm en inheems karakter in het Vrijbos (situatie in 2003/2007). 

2003/2007 Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Inheems/Exoot homogeen gemengd homogeen gemengd 

Inheems 11,1 27,1 9,8 24,1 

Inheems/Exoot   33,0   29,3 

Exoot/Inheems   12,5   11,1 

Exoot 3,2 2,8 2,8 2,5 

nvt 23,0 20,4 

Totaal 112,6 100 

 
Tabel 17: Mengingsvorm en inheems karakter in het Vrijbos (schatting voor 2028). 

schatting 2028 Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Inheems/Exoot homogeen gemengd homogeen gemengd 

Inheems 13 65 12 57 

Inheems/Exoot   27   24 

Exoot/Inheems   2   2 

Exoot 2 2 1 1 

nvt 3 3 

Totaal 113 100 

 
NB: De open plekken bevinden zich voor meer dan de helft diffuus in de bestanden (open plekken, 
poelen en bosranden binnen grote bestanden) en komen in deze tabel dus niet tot uiting. De 20,4 % 
“niet van toepassing” in 2003/2007 betreft vnl. niet opgemeten jonge aanplanten, of nog niet beboste 
landbouwgronden. 
 
Betekenis mengingsvorm: stamsgewijs of groepsgewijs gemengde bestanden bestaan uit minimum 2 
verschillende boomsoorten, waarbij 1 boomsoort maximaal 80% van het grondvlak inneemt. Andere 
bestanden zijn homogeen. 
 
Betekenis inheems/exoot: 

aandeel inheems (% 
van het grondvlak) 
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Dood hout en dikke bomen 
In Houthulst is het aantal dikke bomen beperkt, wat zijn oorsprong heeft in het oorlogsverleden van 
het bos. Daarom is het een belangrijke doelstelling om de dikste bomen te behouden, indien geen 
problemen met uitzaaiing van exoten verwacht worden. 
De hoeveelheid staand dood hout is momenteel relatief hoog (11 m

3
/ha of 5% van het 

bestandsvolume). Gedurende de loop van dit beheerplan zal deze voorraad waarschijnlijk op peil 
blijven door spontane sterfte en het ouder worden van de bestanden. 
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De bestanden 32a, 33a en een deel van 35a langs de Corverbeek in het Pottebos krijgen een 
nulbeheer tijdens de duur van dit beheerplan: ook dit zal het aandeel dood hout en dikke bomen 
verhogen. 
 

Open plekken 
Volgens de inventarisaties (2003/2007) is er 3,55 ha permanent open ruimte met natuurfunctie in het 
Vrijbos: 

• 23y: ruigte, begrazing of jaarlijks 1-2 maal te maaien met afvoer, met poelen 

• 31y en 34y: weide, begraasd, met 2 poelen 

• 31u: struweel 
Dit komt overeen met 3,15% van de totale oppervlakte. 
 
Daarnaast zijn er recent inspanningen geleverd, of worden deze gepland gedurende dit beheerplan, 
om dit te verhogen: 

• 1 ha Corsikaanse den in 6b, gekapt voor heideherstel, nog te plaggen 

• Herstel en aanleg poelen in bosbestanden, die ca. 1,5 ha open ruimte uitmaken 

• Bosranden in het Pottebos: bij recente aanplantingen werden bijna 2 km bosrand aangelegd 
(ca. 2 ha) 

• Bosranden in bestanden 1b, 14a (Vrijbos) en 24a (Eenzaamheidsbos) worden gedurende dit 
beheerplan aangelegd (ca. 1 ha) 

In totaal geeft dit ca. 9 ha open ruimte met natuurfunctie of 8% van de bosoppervlakte. 
 
Gezien de historiek van ontbossing van het Vrijbos, en de nabijheid van het Militair Domein, met 
betere potenties voor natuurontwikkeling in de open ruimte, lijkt dit ruim voldoende in het 
domeinbosgedeelte. 
 

Bosuitbreiding 
Gezien de specifieke en goed-gedocumenteerde historische ontbossing van duizenden ha in het 
Vrijbos tijdens de 19

de
 en 20

ste
 eeuw, is dit een locatie bij uitstek voor bosuitbreiding en herbebossing. 

Prioriteit hierbij zijn percelen naast oude boskernen (zowel van het domeinbos, het Militair Domein als 
van de privébosjes), en langs de beken Zanddambeek en Corverbeek (zie 3.4). 
 
Een deel van de historische dreven uit het Vrijbos liggen nu in landbouwgebied, waar ze vaak te lijden 
hebben van het ploegen tot tegen de stammen. Daarom is ook de aankoop van deze historische 
dreven in het landbouwgebied in bepaalde gevallen te overwegen. 
 

3.3. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de sociale en educatieve functie 

Het huidige toegankelijkheidsreglement wordt licht gewijzigd; de nodige recreatieve voorzieningen zijn 
reeds aanwezig en worden verder onderhouden. 
 
De dreven worden onderhouden wanneer nodig, ook het ruimen van grachten gebeurt in dit kader om 
de dreven voldoende droog en begaanbaar te houden. 
Ook de paden in het Pottebos en het Eenzaamheidsbos worden gedurende dit beheerplan beter 
ontsloten. Gevaarlijke bomen langs de toegankelijke paden worden verwijderd. 
 
De speelzone in bestand 11a blijft behouden. 
Het Rotsebos is dankzij de Mariagrot een belangrijk en druk bezocht deel van het Vrijbos. Dit gedeelte 
dient behandeld te worden als een esthetisch gedeelte. De verschillende concessies worden best 
verenigd in één enkel concessie. 
 
Tussen bestanden 7a en 7b komt er een nieuwe verbinding tussen de Sneppedreef en de Militaire 
Begraafplaats, om de begraafplaats beter te doen aansluiten bij het Vrijbos. 
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3.4. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de milieubeschermende functie 

Het historische Vrijbos was het infiltratiegebied van de Blankaartvijver. De problemen met eutrofiëring 
van deze internationaal belangrijke vijver zijn ontstaan met het verdwijnen van belangrijke 
bosoppervlakten voor landbouw. Herstel van het Vrijbos (of minstens bufferen van de Zanddambeek 
door herbebossing langs de oevers waar nog mogelijk) is een belangrijke natuurdoelstelling voor 
Houthulst, die relevant is voor Europees beschermde natuur en voor drinkwatervoorziening.  
 

3.5. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de wetenschappelijke functie 

In bestand 2a bevindt zich een proefvlak van het meetnet voor de intensieve monitoring van 
bosecosystemen (level II-proefvlak). Met behulp van dit meetnet volgt het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek de gezondheidstoestand op van de bossen in Vlaanderen en van de belangrijkste 
boomsoorten afzonderlijk, en onderzoekt de factoren die hierbij een rol spelen. Dit meetnet kadert in 
internationale samenwerkingsprogramma’s van de Europese comissie en UN/ECE. 
 
In het proefvlak in het Vrijbos worden kroontoestand (jaarlijks), voedingstoestand van de bladeren 
en/of naalden (2-jaarlijks), evolutie van de kruidachtige vegetatie en aanwas van de bomen 
(bosbouwkundige inventaris; 5-jaarlijks) en de eigenschappen van de bosbodem (10-jaarlijks) 
opgevolgd. Bij dunningen in bestand 2a wordt gevraagd van stamschijven te nemen voor onderzoek 
van de boomgroei. 
Sinds 2006 gebeurt hier ook jaarlijks onderzoek naar populatieschommelingen van wintervlinder (zie 
2.3.4). 
 
Meer infomatie is te vinden op de website van het INBO (http://www.inbo.be/) onder 
kenniscentrum/biotopen/bossen/bosvitaliteit, en in het rapport ‘Bosgezondheid in Vlaanderen’ 
(Genouw et al., 2006). 
 
In bestand 36b is een proefperceel met autochtone eiken (sinds 2003) van het INBO. 
 
Verder worden er voor het domein geen specifieke doelstellingen geformuleerd, maar 
wetenschappelijk onderzoek is steeds mogelijk mits akkoord van de regiobeheerder. 
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IV. Beheermaatregelen 

4.1. Bosverjonging 

Bosverjonging in het Vrijbos gebeurt grotendeels door geleidelijke omvorming bij de dunningen (zie 
4.4.2); in enkele exotenbestanden ook door directe omvorming (zie 4.2). 
 
Waar bij de dunningen iets grotere groepen worden gekapt (vnl. van groepen Amerikaanse eiken) en 
overvloedige verjonging van Amerikaanse eik de natuurlijke verjonging van andere boomsoorten 
verhindert, worden groepjes nevenboomsoorten (Gewone es, Haagbeuk, Boskers, Zwarte els) 
aangeplant. Bij onvoldoende waardevolle natuurlijke verjonging na kappingen kan er kunstmatig 
ingeboet worden met inheemse boom- en struiksoorten. 
 

4.2. Bosomvorming 

Naast geleidelijke omvorming via selectief hameren bij de dunningen (zie 4.4.2), worden er gedurende 
dit beheerplan twee (delen van) exotenbestanden omgevormd naar inheems loofhout via eindkap: 

• Bestand 1b (1,5 ha Corsikaanse den) wordt in 2023 kaalgeslagen; vervolgens wordt hier 
Zomereik met groepen begeleidende boomsoorten aangeplant. Voorafgaand wordt in 2010 de 
zuidoostelijke rand van het bestand over een breedte van ca. 10-15m (golvend) gekapt en 
vervolgens een bosrand aangeplant met inheemse struiken. 

• Het zuidelijk deel van bestand 2b (1 ha Corsikaanse den) wordt in 2015 kaalgeslagen; hier 
worden Zomereik en begeleiders (0,7 ha) en Beuk (0,3ha) geplant. 

 

4.3. Bebossingswerken 

Binnen de huidige bestanden wordt enkel het recent aangekocht bestand 24a grotendeels bebost in 
de winter 2008-2009 met gemengd loofhout. Belangrijkste soorten zijn Zomereik, Gewone es en Beuk, 
met als begeleidende boomsoorten Boskers, Zwarte els, Haagbeuk, Tamme kastanje, Winterlinde en 
enkele struiksoorten. 
 
Bij aankoop van aanpalende gronden zal verder bebost worden met inheemse en 
standplaatsgeschikte boomsoorten. 
 

4.4. Bosbehandelings- en verplegingswerken 

4.4.1. Vrijstellen en zuiveren 

Jonge aanplanten tussen de 0 en 5 jaar worden jaarlijks vrijgesteld indien nodig (afhankelijk van 
boomsoort, plantdichtheid en eventuele opslag van Amerikaanse eik). 
Jonge aanplanten, vanaf bestandssluiting (12 à 20 jaar), worden 4-jaarlijks gezuiverd indien nodig. 
Hierbij worden ook toekomstbomen aangeduid. 
 

4.4.2. Dunningen 

 
Selectieve hoogdunning wordt toegepast met een omloop van 8 jaar (2 reeksen, zie verder). Hierbij 
wordt waar mogelijk gestreefd naar het verder tot stand brengen van een inheemse neven- en 
onderetage, voornamelijk in de eikenbestanden. De nu reeds aanwezige groepen secundaire 
inheemse boomsoorten (Gewone es, Haagbeuk, Boskers, Zwarte els en in beperkte mate ook 
Gewone esdoorn) worden ter gelegenheid van de dunningen zoveel mogelijk gespaard en 
bevoordeeld zodat er een grotere menging bereikt wordt. De inspanningen in deze richting worden 
prioritair in de beekvalleien en vochtige delen uitgevoerd. 
Amerikaanse eiken worden bij de dunningen systematisch benadeeld. 
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In de bestanden 4a, 4c en 9b wordt de menging Beuk-Grove den waar mogelijk in stand gehouden: op 
plekken waar geen rechte beuken rond een den staan, wordt de den vrijgesteld. Streefdoel is ca. 10-
25 dennen/ha te behouden als overstaanders (momenteel: 20/ha in 9b en 50/ha in 4a en 4c). 
 

4.4.3. Bestrijding exoten 

Amerikaanse vogelkers: De laatste jaren zijn grote inspanningen geleverd om de Amerikaanse 
vogelkers onder controle te krijgen. De nodige nazorg in het hele bos zal systematisch door de eigen 
arbeiders gebeuren. Het gebruik van herbiciden (glyfosaat of ander product) bij de bestrijding van 
Amerikaanse vogelkers is waarschijnlijk noodzakelijk, maar moet tot een minimum beperkt worden, 
zeker in de buurt van grachten en poelen (negatief effect op amfibieën, oa Kamsalamander). 
Tegen het einde van dit beheerplan moet de Amerikaanse vogelkers verdwenen zijn uit het 
domeinbos.  
 
Amerikaanse eik:  
De Amerikaanse eik zal in alle bestanden bij de dunningen systematisch benadeeld worden. 
In de bestanden in omvorming wordt, waar nodig bij overvloedige verjonging van Amerikaanse eik, 
inheems loofhout ingeplant en vrijgesteld (zie 4.1). 
Tegen het eind van het beheerplan moet het aandeel van deze soort in de grondvlaksamenstelling 
minstens gehalveerd zijn tot onder de 2% (momenteel 4%). 
 

4.5. Kapregeling 

In het Vrijbos wordt een dunningsregime aangehouden van 8 jaar. Het bos wordt behandeld in 2 
kappen: percelen 1-7 (zuiden van bosplaats Vrijbos) en 31-40 (Pottebos) worden gedurende de 
looptijd van dit beheerplan gedund in 2015 en 2023, percelen 8-14 (noorden Vrijbos) en 21-24 
(Eenzaamheidsbos) in 2011, 2019 en 2027.  
In het speelbos (bestand 11a), en in jonge bestanden van snelgroeiende boomsoorten (Gewone es, 
Zwarte els) wordt een facultatieve kap voorzien na 4 jaar. 
 
 
Legende kaptabel: 
(a)  Hoofdbmsrt = Hoofdboomsoort: zE = Zomereik; aE=Amerikaanse eik; we=Wintereik; gD=Grove 

den; cD= Corsikaanse den; Do=Douglas; B=Beuk; Be=Berk; Ed= Esdoorn; L= Lork; tK= Tamme 
kastanje; ges=Gewone es; cPo= cultuurpopulier; Gem. LH= Gemengd loofhout 

(b)  BT = bestandstype: LH=Loofhout; L+N= Loofhout en naaldhout; N+L=Naaldhout en loofhout; 
NH=Naaldhout;  

(c)  I = Inheems karakter: I= Inheems (inheemse boomsoorten >= 90 % van het grondvlak (G)); I/E= 
Inheems + Exoot (50% van het G < inheemse boomsoorten < 90 % van het G); 
E/I=Exoot+Inheems (30% van het G < inheemse boomsoorten < 50 % van het G); E=Exoot 
(inheemse boomsoorten < 30% van het G) 

(d)  M = mengingswijze: H=Homogeen (homogeen: 1 boomsoort > 80 % van het G) G=Gemengd (1 
boomsoort <= 80% van het G) 
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Tabel 18: Kaptabel 
Bosplaats Perceel Bestand Opp. (ha) Hoofdbmsrt

(a)
Plantjaar BT

(b)
I
(c)

M
(d)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 opmerkingen BT28 I28 M28

Vrijbos 1 a 4,66 zE 1921 LH I/E G X X LH I G

Vrijbos 1 b 1,54 cD 1948 NH E H Xg X E Xg: bosrand kappen LH I G

Vrijbos 2 a 5,14 zE 1922 LH I/E G X X LH I G

Vrijbos 2 b 2,74 cD/gD 1922 NH I/E G X; E(cD) X(gD) E(cD): 1 ha N+L I G

Vrijbos 3 a 2,49 zE 1922 LH I G X X LH I G

Vrijbos 3 b 2,67 gD/B/Do 1922 N+L I/E G Xg X Xg X Xg Xg: ZO: menging B/Be behouden N+L I/E G

Vrijbos 3 c 1,54 cD/Do 1945 NH E G X X NH E G

Vrijbos 4 a 1,06 B/gD 1922 LH I G X X LH I G

Vrijbos 4 b 1,05 zE/aE 1922 LH E/I G X X LH I/E G

Vrijbos 4 c 2,84 B/gD 1922 L+N I G X X menging B/gD behouden L+N I G

Vrijbos 5 a 3,80 zE 1922 LH I H X X LH I G

Vrijbos 5 b 1,01 Ed/Be 1992 LH I G X X LH I G

Vrijbos 6 a 2,20 zE/tK 1922 LH I/E G X X LH I/E G

Vrijbos 6 b 2,47 gD 1922 NH I H X X NH I H

Vrijbos 7 a 4,88 zE 1922 LH I/E G X X LH I G

Vrijbos 7 b 1,66 Do 1938 NH E H X X NH E H

Vrijbos 8 a 1,63 zE 1922 LH I/E G X X X LH I G

Vrijbos 9 a 1,59 zE/Ed 1922 LH I G X X X LH I G

Vrijbos 9 b 2,04 B 1955 LH I H X X X LH I H

Vrijbos 9 c 1,04 zE/Ed 1922 LH I G X X X LH I G

Vrijbos 10 a 3,88 zE/aE 1922 LH E/I G X X X LH I/E G

Vrijbos 11 a 2,28 zE/Ed 1922 LH I G O O O O O LH I G

Vrijbos 12 a 7,00 L/zE 1922 L+N E/I G X O(zEl) X O(zEl) X L+N I/E G

Vrijbos 13 a 3,94 zE/tK 1922 LH I/E G X X X LH I/E G

Vrijbos 14 a 3,35 zE/Be/Ed 1922 L+N I G X X h X L+N I G

Eenzaamheidsbos 21 a 0,77 zE/aE 1922 LH I/E G X X X LH I G

Eenzaamheidsbos 22 a 2,65 zE/tK 1922 LH I/E G X X X LH I/E G

Eenzaamheidsbos 23 a 2,71 zE 1922 LH I G X X X LH I G

Eenzaamheidsbos 23 b 1,24 L/Be 1963 NH E G X X X N+L E/I G

Eenzaamheidsbos 23 c 0,49 zE 1922 LH I G X X X LH I G

Eenzaamheidsbos 23 y 1,67 nvt nvt pOp nvt nvt pOp nvt nvt

Eenzaamheidsbos 24 a 4,47 nvt nvt TB nvt nvt Z; T LH I G

Pottebos 31 a 3,02 gEs 2003 LH nvt nvt Z; T O O bosrand gefaseerd afzetten LH I H

Pottebos 31 b 0,94 B 2003 LH nvt nvt Z; T O bosrand gefaseerd afzetten LH I H

Pottebos 31 u 0,24 Gem. LH nvt LH nvt nvt nulbeheer LH I G

Pottebos 31 y 0,87 nvt nvt pOp nvt nvt pOp nvt nvt

Pottebos 32 a 0,53 cPo/gEs 1984 LH E/I G nulbeheer LH E/I G

Pottebos 33 a 1,73 zE/cPo 1930 LH I/E G nulbeheer LH I/E G

Pottebos 34 a 1,50 zE/L 2003 L+N nvt nvt Z; T O bosrand gefaseerd afzetten L+N I/E G

Pottebos 34 y 0,77 nvt nvt pOp nvt nvt pOp nvt nvt

Pottebos 35 a 1,67 zE/Be 1945 LH I G X X beek: nulbeheer LH I G

Pottebos 35 b 2,75 zE 1945 LH I H X X LH I G

Pottebos 36 a 1,21 Be 2004 LH nvt nvt Z; T O bosrand gefaseerd afzetten LH I H

Pottebos 36 b 1,64 wE/Gem. LH 2003 LH nvt nvt Z; T O bosrand gefaseerd afzetten LH I G

Pottebos 36 c 0,60 gEs 2003 LH nvt nvt Z; T O O bosrand gefaseerd afzetten LH I H

Pottebos 36 d 0,66 Be 2003 LH nvt nvt Z; T O LH I H

Pottebos 37 a 0,83 Ed/zE 1960 LH I G X X LH I G

Pottebos 38 a 5,77 zE/Ed 1945 LH I G O X LH I G

Pottebos 39 a 2,14 gEs 2005 LH nvt nvt Z; T O O LH I H

Pottebos 40 a 3,23 Gem. LH 2007 LH nvt nvt Z; T O LH I G  
 



Bosbeheerplan domeinbos Vrijbos (Houthulst): Beheermaatregelen  

 69

 

4.6. Bosexploitatie 

Uit de analyse van de bodemkwetsbaarheidskaart (2.2.2) blijkt de noodzaak om in het Vrijbos  te 
exploiteren in droge periodes. 

Alle bestanden in bosplaats Vrijbos zijn via de dreven goed bereikbaar voor exploitatie, waardoor 
geen extra uitsleeppistes moeten aangelegd worden. Het hout kan afgevoerd worden langs de 
verharde Vossedreef, Keunedreef en Melaenedreef. 

Bosplaatsen Eenzaamheidsbos en Pottebos beschikken niet over verharde dreven: hier dient ook 
voor de staat van de wegen bij voorkeur bij droog weer geëxploiteerd te worden. 

Na elke exploitatie worden de dreven in hun oorspronkelijke staat hersteld. In de loofhout- en 
gemengde bestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juni. 

De grachten langs de wegen worden regelmatig geruimd om de wegen droog te houden. Jaarlijks 
wordt ca. 300 ton gravier (0/40) aangevoerd op de verharde dreven in bosplaats Vrijbos ten behoeve 
van exploitatie en recreatie. 

 

4.7. Brandpreventie 

Gezien het Vrijbos vooral bestaat uit vochtige loofhoutbestanden, is de kans op bosbrand zeer gering. 
Bovendien zijn een aantal van de bestaande wegen indien nodig berijdbaar voor de brandweer 
(wandel- en fietswegen op toegankelijkheidskaart in bijlage). 
 

4.8. Open plekken 

Zie kaart Open ruimte en omvorming in bijlage 

4.8.1. Poelen 

Momenteel zijn er 13 poelen in het Vrijbos: 4 daarvan liggen in begraasde of gemaaide bestanden 
(23y, 31y en 34y), 7 in oude bosbestanden (2a, 4c, 6a, 8a, 13a, 22a en 38a) en twee in recent 
beboste bestanden (39a en 40a). 
Van de bestaande poelen zijn er recent 7 uitgediept: 8a, 13a, 23y (twee), 31y, 34y en 39a. 
Tijdens dit beheerplan worden alle poelen uitgediept. Bij het ruimen van de poel/vijver in bestand 40a 
wordt ook de steile aarden wal errond grotendeels afgegraven. 
Er worden acht nieuwe poelen gegraven tijdens dit beheerplan: 1a, 1b, 2b, 3a, 4a, 10a (twee) en 24a. 
 
De planning van de werken is terug te vinden in de tabel onder 4.20. 
 
Rond poelen die in bosbestanden liggen, wordt bij de dunningen sterker gedund, voornamelijk aan de 
zuidrand, zodat er meer licht op de poel valt. 
 

4.8.2. Heideherstel 

In bestand 6b werd in 2007 ca. 1ha Grove den gekapt: dit wordt in 2009 geplagd en vanaf dan jaarlijks 
gemaaid met afvoer van het maaisel. 
In 2014 wordt dit experiment geëvalueerd: indien er zich heide of heischrale vegetatie ontwikkelt, 
wordt het maaibeheer verdergezet; indien er natuurlijke verjonging van gewenste boomsoorten 
voorkomt, wordt hiervan gebruik gemaakt en kan dit verbossen. 
 

4.8.3. Graslandbeheer 

Bestanden 31y en 34y in het Pottebos worden begraasd door schapen. De graasdruk wordt continu 
geëvalueerd. 
 
De open gedeelten van bestand 23y en 24a worden opengehouden door jaarlijks maaien met afvoer 
van het maaisel, of met begrazing (afhankelijk van de mogelijkheden). 
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4.9. Gradiënten en bosrandontwikkeling 

Zie kaart Open ruimte en omvorming in bijlage 
 
In bestand 1b wordt in 2010 een externe bosrand gecreëerd door de Corsikaanse den terug te zetten 
over een breedte van 10-15 meter . De mantel is ca 7 m breed en wordt beplant met struiksoorten 
zoals Sporkehout, Lijsterbes en eventueel ook Meidoorn en Hazelaar. De mantel wordt als hakhout 
beheerd, met bloksgewijze kappen die in de tijd gespreid worden. De zoom is ca 5 m breed, in ieder 
geval breed genoeg zodat het maaien machinaal kan gebeuren.  
 
Bij de aanplant van bestand 24a in 2009 wordt er langs de randen en paden een struikengordel 
aangeplant.  
 
Ook de bosranden in de jonge bestanden in het Pottebos worden beheerd als hakhout en gemaaide 
zoom. 
 

4.10. Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 

De maatregelen die genomen zullen worden, zijn alle gericht op een meer natuurgetrouw bosbeheer, 
en zullen de meeste bosgebonden fauna en flora begunstigen.  
 
Een aantal van de zeldzame planten- en dierensoorten van open terreinen zullen terug kansen krijgen 
door het plaggen in bestand 6b, in graslandpercelen, langs poelen en boswegen, en tijdelijk op de 
kaalslagen in 1b en 2b. Voor deze groep dienen de meeste inspanningen echter in het Militair domein 
te gebeuren. 
 
Voor de habitatrichtlijnsoort Kamsalamander wordt het bestaande netwerk van poelen onderhouden 
en indien nodig uitgediept (bomputten), en worden er 8 nieuwe aangelegd. 
 

4.11. Dood hout en oude bomen 

Het Vrijbos is relatief goed voorzien van staand dood hout. Zoals reeds vermeld komt in het 
gemiddelde bestand 11 m³/ha staand dood hout voor ten opzichte van 222 m³/ha aan levende bomen. 
Dit komt neer op een aandeel dood hout van 5%. 
Gedurende de loop van dit beheerplan zal deze voorraad waarschijnlijk op peil blijven door spontane 
sterfte en het ouder worden van de bestanden. De bestanden 32a, 33a en een deel van 35a langs de 
Corverbeek in het Pottebos krijgen een nulbeheer tijdens de duur van dit beheerplan: ook dit zal het 
aandeel dood hout en dikke bomen verhogen. 
 
In Houthulst is het aantal dikke bomen beperkt, wat zijn oorsprong heeft in het oorlogsverleden van 
het bos. Daarom worden de dikste bomen behouden: bij voorkeur inheemse boomsoorten, maar in 
beperkte mate ook exoten, indien geen problemen met uitzaaiing verwacht worden. Met name enkele 
dikke Lorken of Corsikaanse dennen kunnen hier en daar gespaard worden. 
 
 

4.12. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de toegankelijkheid 

Zie toegankelijkheidsreglement in bijlage. 

4.12.1. Plan wegennet – opengestelde boswegen 

Zie toegankelijkheidskaart in bijlage. 
 
In het Vrijbos worden er 3 soorten wegen onderscheiden: 

• Wandel- en fietswegen: dit zijn verharde wegen waar gewandeld en gefietst mag worden: 
Vossedreef, Keunedreef, Melaenedreef (deel ten westen van Keunedreef) en de meeste 
wegen in het Lourdesbos. 
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• Wandelwegen: wandelwegen die in de mate van het mogelijke droog worden gehouden (licht 
verhard dmv steenslag wanneer nodig). Deze liggen voornamelijk in het zuidwestelijke deel 
van bosplaats Vrijbos. 

• Niet-verharde wandelwegen: dit zijn secundaire wandelwegen, die bij regenweer erg modderig 
kunnen zijn en niet verhard zullen worden. Alle wegen in de bosplaatsen Pottebos en 
Eenzaamheidsbos zijn van dit type, alsook enkele dreven in het noordoostelijk deel van 
bosplaats Vrijbos.  

 
De dreven worden minstens éénmaal per jaar gemaaid. De dreefbomen worden jaarlijks gecontroleerd 
op gevaarlijke takken en indien nodig opgesnoeid of gekapt. 
 
De grachten langs de wegen worden regelmatig geruimd om de wegen droog te houden. Jaarlijks 
wordt ca. 300 ton gravier (0/40) aangevoerd op de verharde dreven in bosplaats Vrijbos ten behoeve 
van exploitatie en recreatie. 

 
Tussen bestanden 7a en 7b komt er in 2010 een nieuwe verbinding tussen de Sneppedreef en de 
Militaire Begraafplaats, om de begraafplaats beter te doen aansluiten bij het Vrijbos. Dit wordt een 
niet-verhard wandelpad. 
 
De haag aan de rand van het Rotsebos wordt jaarlijks gesnoeid (augustus-september) om de 
voetpaden begaanbaar te houden. 
 
De toegankelijkheid van Pottebos en Eenzaamheidsbos wordt gereglementeerd door het vastleggen 
van de toegankelijke paden (zie toegankelijkheidskaart). In het Pottebos worden nieuwe wandelpaden 
aangelegd langs de rand van bestanden 31a, 31u en 39a. Na eventuele nieuwe aankopen kunnen 
beide bosplaatsen beter opengesteld worden (toegang tot openbare wegen). 
 

4.12.2. Speelzones 

De speelzone is bestand 11a blijft behouden en wordt jaarlijks gecontroleerd op gevaarlijke bomen. 
Gevaarlijke of dode bomen worden geveld en vormen liggend dood hout dat kan dienen als 
speelmateriaal. 
 

4.12.3. Recreatieve infrastructuur 

De recreatieve infrastructuur wordt behouden en verder onderhouden. Er komen geen vuilnisbakken,  
om sluikstorten te vermijden. Bij eventueel storten van afval wordt dit zo snel mogelijk opgeruimd. 
Er wordt onderhandeld om de verschillende concessies in het Rotsebos te verenigen in één enkele 
concessie. 
 

4.13. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de jacht 

De jacht wordt enkel verpacht in de bosplaatsen Eenzaamheidsbos en Pottebos omwille van 
verplichtingen bij de aankoop. 
In de overeenkomst van 31/01/1992 werd opgenomen dat de jacht toegestaan is op alle dagen van de 
week, behalve zon- en wettelijke feestdagen (artikel 18, par. 1). Drijfjacht op klein wild dient tenminste 
48 uur vooraf te worden gemeld (artikel 19). 
Hierop, en op de andere bepalingen, zal gecontroleerd worden. 
 

4.14. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de visserij 

Visvangst is niet toegelaten in het Vrijbos. 
 

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

Plukken van paddenstoelen en bessen is niet toegelaten in het Vrijbos. 
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4.16. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische 
elementen.  

De dreven in het historische Vrijbos (zowel binnen als buiten het huidige bos) worden behouden. Bij 
uitval van grote stukken van de dreef (geen individuele bomen) wordt er opnieuw aangeplant. Na 
eventuele nieuwe aankopen kunnen dreven aangeplant worden op historisch relevante plaatsen. 
 
Aan het V1-lanceerplatform in bestand 12a is recent een kort wandelpad en infopaneel aangebracht. 
Dit wordt onderhouden. 
 
De nog aanwezige bomputten worden behouden als poel en indien nodig geruimd. 
 
De knotpopulieren langs de Corverbeek in 39a worden om de 8 jaar geknot. 
 

4.17. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de 
milieubeschermende functie 

Het geplande bosbeheer verzorgt de milieubeschermende rol ifv bescherming van het grondwater en 
de bodem. Toegankelijke bosuitbreiding zal dit nog versterken. 
 

4.18. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de 
wetenschappelijke functie 

In bestand 2a bevindt zich een proefvlak van het meetnet voor de intensieve monitoring van 
bosecosystemen (level II-proefvlak). Hier worden kroontoestand (jaarlijks), voedingstoestand van de 
bladeren en/of naalden (2-jaarlijks), evolutie van de kruidachtige vegetatie en aanwas van de bomen 
(bosbouwkundige inventaris; 5-jaarlijks) en de eigenschappen van de bosbodem (10-jaarlijks) 
opgevolgd. Sinds 2006 gebeurt hier ook jaarlijks onderzoek naar populatieschommelingen van 
wintervlinder (contactpersoon: Peter Roskams, INBO). 
 
In bestand 36b is een proefperceel met autochtone eiken (sinds 2003) van het INBO (contactpersoon: 
Kristine Vander Mijnsbrugge, INBO). 
 
In beide bestanden wordt er normaal gezien verder gedund. Bij dunningen in bestand 2a wordt 
gevraagd van stamschijven te nemen voor onderzoek van de boomgroei. Bij uitzonderlijke kappingen, 
windval,… wordt de contactpersoon verwittigd. 
 

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

Het graven van poelen wijzigt de abiotische toestand van het bos in beperkte mate. 
Bij het onderhouden van de grachten langs wegen wordt enkel slib en bladval verwijderd, zodat dit 
geen wijziging van de abiotische toestand vormt. 
 



Bosbeheerplan domeinbos Vrijbos (Houthulst): Beheermaatregelen  

 73 

4.20. Planning van de beheerwerken 

 
Tabel 19: geplande beheerwerken (A: nazorg Amerikaanse vogelkers) 

Bosplaats Perceel Bestand Opp. (ha) Hoofdbmsrt
(a)

Plantjaar BT
(b)

I
(c)

M
(d)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 opmerkingen

Vrijbos 1 a 4,66 zE 1921 LH I/E G A

Vrijbos 1 b 1,54 cD 1948 NH E H A P1 P2 P1: planten bosrand; P2: planten zE+begeleiders

Vrijbos 2 a 5,14 zE 1922 LH I/E G A

Vrijbos 2 b 2,74 cD/gD 1922 NH I/E G A P P: planten zE+begeleiders (0,7ha), B (0,3ha)

Vrijbos 3 a 2,49 zE 1922 LH I G A; Pg Pg: planten groep zEls, gEs

Vrijbos 3 b 2,67 gD/B/Do 1922 N+L I/E G A

Vrijbos 3 c 1,54 cD/Do 1945 NH E G A

Vrijbos 4 a 1,06 B/gD 1922 LH I G A

Vrijbos 4 b 1,05 zE/aE 1922 LH E/I G A

Vrijbos 4 c 2,84 B/gD 1922 L+N I G A

Vrijbos 5 a 3,80 zE 1922 LH I H A

Vrijbos 5 b 1,01 Ed/Be 1992 LH I G A

Vrijbos 6 a 2,20 zE/tK 1922 LH I/E G A

Vrijbos 6 b 2,47 gD 1922 NH I H X A Ev

X: 1ha plaggen ifv heideherstel, daarna jaarlijks maaien en afvoeren; Ev: 

evaluatie

Vrijbos 7 a 4,88 zE 1922 LH I/E G A; W Pg W: verbindingspad naar begraafplaats; Pg: planten gEs, hBe, bK

Vrijbos 7 b 1,66 Do 1938 NH E H A; W W: verbindingspad naar begraafplaats

Vrijbos 8 a 1,63 zE 1922 LH I/E G A

Vrijbos 9 a 1,59 zE/Ed 1922 LH I G A

Vrijbos 9 b 2,04 B 1955 LH I H A

Vrijbos 9 c 1,04 zE/Ed 1922 LH I G A

Vrijbos 10 a 3,88 zE/aE 1922 LH E/I G A

Vrijbos 11 a 2,28 zE/Ed 1922 LH I G A jaarlijkse controle gevaarlijke bomen

Vrijbos 12 a 7,00 L/zE 1922 L+N E/I G A

Vrijbos 13 a 3,94 zE/tK 1922 LH I/E G A

Vrijbos 14 a 3,35 zE/Be/Ed 1922 L+N I G P planten hakhout zuidrand

Eenzaamheidsbos 21 a 0,77 zE/aE 1922 LH I/E G A

Eenzaamheidsbos 22 a 2,65 zE/tK 1922 LH I/E G A

Eenzaamheidsbos 23 a 2,71 zE 1922 LH I G A

Eenzaamheidsbos 23 b 1,24 L/Be 1963 NH E G A

Eenzaamheidsbos 23 c 0,49 zE 1922 LH I G

Eenzaamheidsbos 23 y 1,67 nvt nvt pOp nvt nvt jaarlijks 1-2x maaien/begrazing

Eenzaamheidsbos 24 a 4,47 nvt nvt TB nvt nvt P; W P: planten GLH; W: aanleg paden

Pottebos 31 a 3,02 gEs 2003 LH nvt nvt W aanleg pad

Pottebos 31 b 0,94 B 2003 LH nvt nvt

Pottebos 31 u 0,24 Gem. LH nvt LH nvt nvt

Pottebos 31 y 0,87 nvt nvt pOp nvt nvt begrazing

Pottebos 32 a 0,53 cPo/gEs 1984 LH E/I G A

Pottebos 33 a 1,73 zE/cPo 1930 LH I/E G A

Pottebos 34 a 1,50 zE/L 2003 L+N nvt nvt

Pottebos 34 y 0,77 nvt nvt pOp nvt nvt begrazing

Pottebos 35 a 1,67 zE/Be 1945 LH I G A

Pottebos 35 b 2,75 zE 1945 LH I H A

Pottebos 36 a 1,21 Be 2004 LH nvt nvt

Pottebos 36 b 1,64 wE/Gem. LH 2003 LH nvt nvt

Pottebos 36 c 0,60 gEs 2003 LH nvt nvt

Pottebos 36 d 0,66 Be 2003 LH nvt nvt

Pottebos 37 a 0,83 Ed/zE 1960 LH I G

Pottebos 38 a 5,77 zE/Ed 1945 LH I G A

Pottebos 39 a 2,14 gEs 2005 LH nvt nvt W X X W: aanleg pad; X: knotten

Pottebos 40 a 3,23 Gem. LH 2007 LH nvt nvt

jaarlijks onderhoud dreven (300 ton gravier/jr); maaien paden; grachten ruimendreven en paden

mantel-zoomvegetaties jaarlijks onderhoud zomen (maaien) en gefaseerd kappen van de mantelvegetatie (hakhout)  
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Tabel 20: beheer van de poelen (G: graven poel; R: ruimen poel) 
Bosplaats Perceel Bestand Opp. (ha) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 opmerkingen

Vrijbos 1 a 4,66 G vrijstellen

Vrijbos 1 b 1,54 G vrijstellen

Vrijbos 2 a 5,14 R

Vrijbos 2 b 2,74 G

Vrijbos 3 a 2,49 G vrijstellen

Vrijbos 3 b 2,67

Vrijbos 3 c 1,54

Vrijbos 4 a 1,06 G vrijstellen

Vrijbos 4 b 1,05

Vrijbos 4 c 2,84 R vrijstellen

Vrijbos 5 a 3,80

Vrijbos 5 b 1,01

Vrijbos 6 a 2,20 R vrijstellen

Vrijbos 6 b 2,47

Vrijbos 7 a 4,88

Vrijbos 7 b 1,66

Vrijbos 8 a 1,63 R

Vrijbos 9 a 1,59

Vrijbos 9 b 2,04

Vrijbos 9 c 1,04

Vrijbos 10 a 3,88 G 2 poelen; vrijstellen

Vrijbos 11 a 2,28

Vrijbos 12 a 7,00

Vrijbos 13 a 3,94 R

Vrijbos 14 a 3,35

Eenzaamheidsbos 21 a 0,77

Eenzaamheidsbos 22 a 2,65 R

Eenzaamheidsbos 23 a 2,71

Eenzaamheidsbos 23 b 1,24

Eenzaamheidsbos 23 c 0,49

Eenzaamheidsbos 23 y 1,67 R 2 poelen

Eenzaamheidsbos 24 a 4,47 G

Pottebos 31 a 3,02

Pottebos 31 b 0,94

Pottebos 31 u 0,24

Pottebos 31 y 0,87 R

Pottebos 32 a 0,53

Pottebos 33 a 1,73

Pottebos 34 a 1,50

Pottebos 34 y 0,77 R

Pottebos 35 a 1,67

Pottebos 35 b 2,75

Pottebos 36 a 1,21

Pottebos 36 b 1,64

Pottebos 36 c 0,60

Pottebos 36 d 0,66

Pottebos 37 a 0,83

Pottebos 38 a 5,77 R

Pottebos 39 a 2,14 R

Pottebos 40 a 3,23 R afschuinen
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Bijlage 1. Overeenkomst oude en nieuwe bestandsindeling 

 

Bosplaats Bestandsnummer Oude naam Oud bestandsnummer 

Vrijbos 1a Koekoekbos 1a 

Vrijbos 1b Koekoekbos 1b 

Vrijbos 2a Sint-Adalardusbos 2a 

Vrijbos 2b Sint-Adalardusbos 2b 

Vrijbos 3a Vossebos 3a 

Vrijbos 3b Vossebos 3b 

Vrijbos 3c Vossebos 3c 

Vrijbos 4a Corbiebos 4a 

Vrijbos 4b Corbiebos 4b 

Vrijbos 4c Corbiebos 4c 

Vrijbos 5a Corbiebos 5a 

Vrijbos 5b Corbiebos 5b 

Vrijbos 6a Keunebos 6a 

Vrijbos 6b Keunebos 6b 

Vrijbos 7a Sneppebos 7a 

Vrijbos 7b Sneppebos 7b 

Vrijbos 8a Stadenrekebos 8a 

Vrijbos 9a 's Graveneikebos 9a 

Vrijbos 9b 's Graveneikebos 9b 

Vrijbos 9c 's Graveneikebos 9c 

Vrijbos 10a 's Graveneikebos 10a 

Vrijbos 11a Terrestbos 11a 

Vrijbos 12a Melaenebos 12a 

Vrijbos 13a Sneppebos 13a 

Vrijbos 14a Rotsebos 14a 

Eenzaamheidsbos 21a Paal 5 15a 

Eenzaamheidsbos 22a Paal 5 16a 

Eenzaamheidsbos 23a Paal 5 17a 

Eenzaamheidsbos 23b Paal 5 17b 

Eenzaamheidsbos 23c Paal 5 17c 

Eenzaamheidsbos 23y Paal 5 17y 

Eenzaamheidsbos 24a Paal 5 18a 

Pottebos 31a Merkembos 1a 

Pottebos 31b Merkembos 1b 

Pottebos 31u Merkembos 1u 

Pottebos 31y Merkembos 1y 

Pottebos 32a Merkembos 2a 

Pottebos 33a Merkembos 3a 

Pottebos 34a Merkembos 4a 

Pottebos 34y Merkembos 4y 

Pottebos 35a Merkembos 5a 

Pottebos 35b Merkembos 5b 

Pottebos 36a Merkembos 6a 

Pottebos 36b Merkembos 6b 

Pottebos 36c Merkembos 6c 

Pottebos 36d Merkembos 6d 

Pottebos 37a Merkembos 7a 
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Pottebos 38a Merkembos 8a 

Pottebos 39a Merkembos 9a 

Pottebos 40a Merkembos 10a 
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Bijlage 2. Samenvatting per bestand van de bosbouwopnames 
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Bijlage 3. Samenvatting per bestand van de vegetatieopnames 
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Bijlage 4. Floralijst 

 
Bron: Florabank, INBO, april 2004; kwartierhokken d1-35-33, d1-45-11, d1-45-12, d1-45-13 en d1-45-
31 
 

Latijnse naam Nederlandse naam Rode Lijst VL 

Abies alba Gewone zilverspar  

Acer platanoides Noorse esdoorn criteria niet van toepassing 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn criteria niet van toepassing 

Achillea millefolium Gewoon duizendblad Momenteel niet bedreigd 

Achillea ptarmica Wilde bertram Momenteel niet bedreigd 

Adoxa moschatellina Muskuskruid Momenteel niet bedreigd 

Aegopodium podagraria Zevenblad Momenteel niet bedreigd 

Aesculus hippocastanum Witte paardekastanje criteria niet van toepassing 

Aethusa cynapium Hondspeterselie Momenteel niet bedreigd 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie Achteruitgaand 

Agrostis canina Moerasstruisgras Momenteel niet bedreigd 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras Momenteel niet bedreigd 

Agrostis stolonifera Fioringras Momenteel niet bedreigd 

Agrostis vinealis Zandstruisgras Momenteel niet bedreigd 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen Momenteel niet bedreigd 

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree Momenteel niet bedreigd 

Alliaria petiolata Look-zonder-look Momenteel niet bedreigd 

Allium ursinum Daslook Zeldzaam (vrij zeldzaam) 

Alnus glutinosa Zwarte els Momenteel niet bedreigd 

Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart Momenteel niet bedreigd 

Alopecurus myosuroides Duist Momenteel niet bedreigd 

Alopecurus pratensis Grote vossenstaart Momenteel niet bedreigd 

Amaranthus retroflexus Papegaaiekruid criteria niet van toepassing 

Anagallis arvensis Rood en blauw guichelheil Momenteel niet bedreigd 

Anagallis arvensis subsp. 
arvensis 

Rood guichelheil  

Angelica sylvestris Gewone engelwortel Momenteel niet bedreigd 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras Momenteel niet bedreigd 

Anthriscus caucalis Fijne kervel Zeldzaam (vrij zeldzaam) 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid Momenteel niet bedreigd 

Aphanes Leeuweklauw (G)  

Aphanes arvensis Grote leeuwenklauw Achteruitgaand 

Aphanes inexspectata Kleine leeuwenklauw Momenteel niet bedreigd 

Arabidopsis thaliana Zandraket Momenteel niet bedreigd 

Arctium pubens Middelste klit Onvoldoende gekend 

Arenaria serpyllifolia Zandmuur Momenteel niet bedreigd 

Arrhenatherum elatius Glanshaver Momenteel niet bedreigd 

Arrhenatherum elatius subsp. 
elatius 

Gewone glanshaver  

Artemisia vulgaris Bijvoet Momenteel niet bedreigd 

Arum italicum Italiaanse aronskelk Zeldzaam (zeldzaam) 

Astilbe   

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren Momenteel niet bedreigd 

Atriplex prostrata Spiesmelde Momenteel niet bedreigd 

Aucuba japonica   
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Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid Momenteel niet bedreigd 

Bellis perennis Madeliefje Momenteel niet bedreigd 

Betula alba Zachte berk Momenteel niet bedreigd 

Betula pendula Ruwe berk Momenteel niet bedreigd 

Blechnum spicant Dubbelloof Momenteel niet bedreigd 

Brassica nigra Zwarte mosterd Momenteel niet bedreigd 

Brassica rapa Raapzaad  

Bromus hordeaceus Zachte dravik Momenteel niet bedreigd 

Bromus sterilis IJle dravik Momenteel niet bedreigd 

Calamagrostis canescens Hennegras Momenteel niet bedreigd 

Calamagrostis epigejos Gewoon struisriet Momenteel niet bedreigd 

Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos Momenteel niet bedreigd 

Calluna vulgaris Struikhei Achteruitgaand 

Calystegia sepium Haagwinde Momenteel niet bedreigd 

Campanula rotundifolia Grasklokje Achteruitgaand 

Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje Momenteel niet bedreigd 

Cardamine flexuosa Bosveldkers Momenteel niet bedreigd 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers Momenteel niet bedreigd 

Cardamine pratensis Pinksterbloem Momenteel niet bedreigd 

Cardamine pratensis subsp. pratensis  

Carex acutiformis Moeraszegge Momenteel niet bedreigd 

Carex binervis Tweenervige zegge Bedreigd 

Carex demissa Geelgroene zegge Zeldzaam (zeldzaam) 

Carex hirta Ruige zegge Momenteel niet bedreigd 

Carex ovalis Hazezegge Momenteel niet bedreigd 

Carex pallescens Bleke zegge Zeldzaam (zeldzaam) 

Carex panicea Blauwe zegge Kwetsbaar 

Carex pilulifera Pilzegge Momenteel niet bedreigd 

Carex remota IJle zegge Momenteel niet bedreigd 

Carex riparia Oeverzegge Momenteel niet bedreigd 

Castanea sativa Tamme kastanje Momenteel niet bedreigd 

Centaurea jacea Knoopkruid Achteruitgaand 

Centaurea nigra   

Centaurea subgenus Jacea Knoopkruid Achteruitgaand 

Centaurea thuillieri   

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid Momenteel niet bedreigd 

Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid Zeldzaam (vrij zeldzaam) 

Centunculus minimus Dwergbloem Met uitsterven bedreigd 

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem Momenteel niet bedreigd 

Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem Momenteel niet bedreigd 

Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem Momenteel niet bedreigd 

Chelidonium majus Stinkende gouwe Momenteel niet bedreigd 

Chenopodium album Melganzenvoet Momenteel niet bedreigd 

Chenopodium album subsp. album  

Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet Momenteel niet bedreigd 

Cichorium intybus Wilde chicorei Momenteel niet bedreigd 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid Momenteel niet bedreigd 

Cirsium arvense Akkerdistel Momenteel niet bedreigd 

Cirsium palustre Kale jonker Momenteel niet bedreigd 

Cirsium vulgare Speerdistel Momenteel niet bedreigd 

Claytonia perfoliata Witte winterpostelein criteria niet van toepassing 

Conyza canadensis Canadese fijnstraal criteria niet van toepassing 
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Coronopus didymus Kleine varkenskers criteria niet van toepassing 

Corylus avellana Hazelaar Momenteel niet bedreigd 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Momenteel niet bedreigd 

Crepis capillaris Klein streepzaad Momenteel niet bedreigd 

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek criteria niet van toepassing 

Cytisus scoparius Gewone brem Momenteel niet bedreigd 

Dactylis glomerata Gewone kropaar Momenteel niet bedreigd 

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis Kwetsbaar 

Dactylorhiza 'maculata' groep Gevlekte + bosorchis  

Dactylorhiza praetermissa Rietorchis Zeldzaam (zeer zeldzaam) 

Danthonia decumbens Tandjesgras Achteruitgaand 

Daucus carota Peen Momenteel niet bedreigd 

Daucus carota subsp. carota   

Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid Momenteel niet bedreigd 

Digitaria ischaemum Glad vingergras Momenteel niet bedreigd 

Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool Momenteel niet bedreigd 

Dipsacus fullonum Grote kaardenbol Momenteel niet bedreigd 

Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw Kwetsbaar 

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren Momenteel niet bedreigd 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren Momenteel niet bedreigd 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren Momenteel niet bedreigd 

Echinochloa crus-galli Hanenpoot criteria niet van toepassing 

Elymus repens Kweek Momenteel niet bedreigd 

Epilobium angustifolium Gewoon wilgenroosje Momenteel niet bedreigd 

Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik criteria niet van toepassing 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje Momenteel niet bedreigd 

Epilobium montanum Bergbasterdwederik Momenteel niet bedreigd 

Epilobium palustre Moerasbasterdwederik Momenteel niet bedreigd 

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik Momenteel niet bedreigd 

Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik Momenteel niet bedreigd 

Epilobium tetragonum subsp. lamyi  

Epipactis helleborine Brede wespeorchis Momenteel niet bedreigd 

Equisetum arvense Heermoes Momenteel niet bedreigd 

Equisetum palustre Lidrus Momenteel niet bedreigd 

Erica tetralix Gewone dophei Achteruitgaand 

Erodium cicutarium Gewone reigersbek Momenteel niet bedreigd 

Erophila verna Vroegeling Momenteel niet bedreigd 

Erophila verna subsp. verna   

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid Momenteel niet bedreigd 

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid Momenteel niet bedreigd 

Euphorbia lathyrus Kruisbladige wolfsmelk criteria niet van toepassing 

Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk Momenteel niet bedreigd 

Euphrasia stricta Stijve ogentroost Kwetsbaar 

Fagus sylvatica Beuk Momenteel niet bedreigd 

Fallopia convolvulus Zwaluwtong Momenteel niet bedreigd 

Fallopia japonica Japanse duizendknoop criteria niet van toepassing 

Festuca arundinacea Rietzwenkgras Momenteel niet bedreigd 

Festuca filiformis Fijn schapegras Momenteel niet bedreigd 

Festuca rubra Rood zwenkgras Momenteel niet bedreigd 

Festuca rubra subsp. rubra   

Filipendula ulmaria Moerasspirea Momenteel niet bedreigd 

Filipendula ulmaria var. denudata  
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Fragaria vesca Bosaardbei Achteruitgaand 

Frangula alnus Sporkehout Momenteel niet bedreigd 

Fraxinus excelsior Gewone es Momenteel niet bedreigd 

Fumaria officinalis subsp. officinalis  

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel Momenteel niet bedreigd 

Galinsoga parviflora Kaal knopkruid criteria niet van toepassing 

Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid criteria niet van toepassing 

Galium aparine Kleefkruid Momenteel niet bedreigd 

Galium odoratum Lievevrouwebedstro Zeldzaam (zeldzaam) 

Galium palustre Moeraswalstro Momenteel niet bedreigd 

Galium uliginosum Ruw walstro Momenteel niet bedreigd 

Genista anglica Stekelbrem Achteruitgaand 

Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan Kwetsbaar 

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek Momenteel niet bedreigd 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek Momenteel niet bedreigd 

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek Momenteel niet bedreigd 

Geranium robertianum Gewoon robertskruid Momenteel niet bedreigd 

Geum urbanum Geel nagelkruid Momenteel niet bedreigd 

Glechoma hederacea Hondsdraf Momenteel niet bedreigd 

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem Momenteel niet bedreigd 

Hedera helix Klimop Momenteel niet bedreigd 

Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw criteria niet van toepassing 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw Momenteel niet bedreigd 

Herniaria glabra Kaal breukkruid Zeldzaam (zeldzaam) 

Hieracium pilosella Muizenoor Achteruitgaand 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid Momenteel niet bedreigd 

Holcus lanatus Gestreepte witbol Momenteel niet bedreigd 

Holcus mollis Gladde witbol Momenteel niet bedreigd 

Hordeum murinum Kruipertje Momenteel niet bedreigd 

Humulus lupulus Hop Momenteel niet bedreigd 

Hyacinthoides hispanica   

Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint Momenteel niet bedreigd 

Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel Achteruitgaand 

Hypericum humifusum Liggend hertshooi Momenteel niet bedreigd 

Hypericum perforatum Sint-janskruid Momenteel niet bedreigd 

Hypericum pulchrum Fraai hertshooi Kwetsbaar 

Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi Momenteel niet bedreigd 

Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid Momenteel niet bedreigd 

Ilex aquifolium Hulst Momenteel niet bedreigd 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien criteria niet van toepassing 

Iris pseudacorus Gele lis Momenteel niet bedreigd 

Juncus acutiflorus Veldrus Momenteel niet bedreigd 

Juncus articulatus Zomprus Momenteel niet bedreigd 

Juncus bufonius Greppelrus Momenteel niet bedreigd 

Juncus bufonius subsp. bufonius   

Juncus bulbosus Knolrus Momenteel niet bedreigd 

Juncus conglomeratus Biezenknoppen Momenteel niet bedreigd 

Juncus effusus Pitrus Momenteel niet bedreigd 

Juncus squarrosus Trekrus Momenteel niet bedreigd 

Juncus tenuis Tengere rus Momenteel niet bedreigd 

Lactuca serriola Kompassla Momenteel niet bedreigd 

Lamium album Witte dovenetel Momenteel niet bedreigd 
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Lamium galeobdolon Gele dovenetel Momenteel niet bedreigd 

Lamium purpureum Paarse dovenetel Momenteel niet bedreigd 

Lapsana communis Akkerkool Momenteel niet bedreigd 

Lapsana communis subsp. communis  

Lathyrus pratensis Veldlathyrus Momenteel niet bedreigd 

Lathyrus sylvestris Boslathyrus Zeldzaam (vrij zeldzaam) 

Lemna minor Klein kroos Momenteel niet bedreigd 

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand Momenteel niet bedreigd 

Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand Achteruitgaand 

Leucanthemum vulgare Margriet Momenteel niet bedreigd 

Linaria vulgaris Vlasbekje Momenteel niet bedreigd 

Lobularia maritima Zilverschildzaad  

Lolium multiflorum Italiaans raaigras criteria niet van toepassing 

Lolium perenne Engels raaigras Momenteel niet bedreigd 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Momenteel niet bedreigd 

Lotus corniculatus Gewone en smalle rolklaver Achteruitgaand 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver Momenteel niet bedreigd 

Lunaria annua Tuinjudaspenning criteria niet van toepassing 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies Momenteel niet bedreigd 

Luzula multiflora subsp. congesta Dichtbloemige veldbies  

Luzula multiflora subsp. multiflora Veelbloemige veldbies s.s.  

Luzula pilosa Ruige veldbies Momenteel niet bedreigd 

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem Momenteel niet bedreigd 

Lycopus europaeus Wolfspoot Momenteel niet bedreigd 

Lysimachia nemorum Boswederik Momenteel niet bedreigd 

Lysimachia nummularia Penningkruid Achteruitgaand 

Lysimachia vulgaris Grote wederik Momenteel niet bedreigd 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart Momenteel niet bedreigd 

Maianthemum bifolium Dalkruid Momenteel niet bedreigd 

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid Momenteel niet bedreigd 

Matricaria discoidea Schijfkamille criteria niet van toepassing 

Matricaria maritima Reukeloze kamille Momenteel niet bedreigd 

Matricaria maritima subsp. inodora  

Matricaria recutita Echte kamille criteria niet van toepassing 

Medicago lupulina Hopklaver Momenteel niet bedreigd 

Mentha aquatica Watermunt Momenteel niet bedreigd 

Mercurialis annua Tuinbingelkruid Momenteel niet bedreigd 

Milium effusum Bosgierstgras Momenteel niet bedreigd 

Moehringia trinervia Drienerfmuur Momenteel niet bedreigd 

Molinia caerulea Pijpenstrootje Achteruitgaand 

Montia minor Klein bronkruid Momenteel niet bedreigd 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje Momenteel niet bedreigd 

Myosotis cespitosa Zompvergeet-mij-nietje Achteruitgaand 

Myosotis 'cespitosa' groep Zomp + Moerasvergeet-mij-nietje 

Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-mij-nietje Momenteel niet bedreigd 

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje Momenteel niet bedreigd 

Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje Momenteel niet bedreigd 

Nardus stricta Borstelgras Achteruitgaand 

Nasturtium microphyllum Slanke waterkers Momenteel niet bedreigd 

Nasturtium officinale Witte waterkers Achteruitgaand 

Nymphaea alba Witte waterlelie Momenteel niet bedreigd 

Oenothera biennis Middelste teunisbloem criteria niet van toepassing 
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Oenothera glazioviana Grote teunisbloem criteria niet van toepassing 

Ophioglossum vulgatum Gewone addertong Zeldzaam (zeldzaam) 

Oreopteris limbosperma Stippelvaren Zeldzaam (zeer zeldzaam) 

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk Momenteel niet bedreigd 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring Momenteel niet bedreigd 

Oxalis corniculata Gehoornde klaverzuring criteria niet van toepassing 

Papaver rhoeas Grote klaproos Momenteel niet bedreigd 

Pastinaca sativa Gewone pastinaak en 
brandpastinaak 

Momenteel niet bedreigd 

Pedicularis sylvatica Heidekartelblad Kwetsbaar 

Petasites hybridus Groot hoefblad Momenteel niet bedreigd 

Phalaris arundinacea Rietgras Momenteel niet bedreigd 

Phleum 'pratense' groep Timoteegras s.l.  

Phragmites australis Riet Momenteel niet bedreigd 

Pilularia globulifera Pilvaren Zeldzaam (zeer zeldzaam) 

Plantago lanceolata Smalle weegbree Momenteel niet bedreigd 

Plantago major Grote weegbree Momenteel niet bedreigd 

Plantago major subsp. major Grote weegbree s.s.  

Poa annua Straatgras Momenteel niet bedreigd 

Poa nemoralis Schaduwgras Momenteel niet bedreigd 

Poa pratensis Veldbeemdgras Onvoldoende gekend 

Poa trivialis Ruw beemdgras Momenteel niet bedreigd 

Polygala serpyllifolia Liggende vleugeltjesbloem Kwetsbaar 

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem Kwetsbaar 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel Momenteel niet bedreigd 

Polygonum amphibium Veenwortel Momenteel niet bedreigd 

Polygonum aviculare Varkensgras Momenteel niet bedreigd 

Polygonum hydropiper Waterpeper Momenteel niet bedreigd 

Polygonum lapathifolium Beklierde duizendknoop Momenteel niet bedreigd 

Polygonum lapathifolium subsp. 
pallidum 

Beklierde duizendknoop subsp. pallidum 

Polygonum mite Zachte duizendknoop Momenteel niet bedreigd 

Polygonum persicaria Perzikkruid Momenteel niet bedreigd 

Populus alba Witte abeel  

Populus tremula Ratelpopulier Momenteel niet bedreigd 

Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruid Momenteel niet bedreigd 

Potamogeton gramineus Ongelijkbladig fonteinkruid Bedreigd 

Potamogeton lucens Glanzig fonteinkruid Bedreigd 

Potentilla anglica Kruipganzerik Momenteel niet bedreigd 

Potentilla anserina Zilverschoon Momenteel niet bedreigd 

Potentilla erecta Tormentil Achteruitgaand 

Potentilla norvegica Noorse ganzerik criteria niet van toepassing 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid Momenteel niet bedreigd 

Primula veris Gulden sleutelbloem Zeldzaam (vrij zeldzaam) 

Prunella vulgaris Gewone brunel Achteruitgaand 

Prunus avium Zoete kers Momenteel niet bedreigd 

Prunus laurocerasus   

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers criteria niet van toepassing 

Prunus spinosa Sleedoorn Momenteel niet bedreigd 

Pseudofumaria lutea Gele helmbloem criteria niet van toepassing 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren Momenteel niet bedreigd 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes Momenteel niet bedreigd 

Quercus robur Zomereik Momenteel niet bedreigd 
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Quercus rubra Amerikaanse eik criteria niet van toepassing 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem Momenteel niet bedreigd 

Ranunculus acris subsp. acris   

Ranunculus ficaria Speenkruid Momenteel niet bedreigd 

Ranunculus ficaria subsp. 
bulbilifer 

Gewoon speenkruid Momenteel niet bedreigd 

Ranunculus flammula Egelboterbloem Momenteel niet bedreigd 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem Momenteel niet bedreigd 

Ranunculus sardous Behaarde boterbloem Momenteel niet bedreigd 

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem Momenteel niet bedreigd 

Raphanus sativus Radijs  

Reseda luteola Wouw Momenteel niet bedreigd 

Ribes rubrum Aalbes Momenteel niet bedreigd 

Ribes uva-crispa Kruisbes Momenteel niet bedreigd 

Robinia pseudoacacia Gewone robinia criteria niet van toepassing 

Rorippa palustris Moeraskers Momenteel niet bedreigd 

Rorippa sylvestris Akkerkers Momenteel niet bedreigd 

Rosa 'canina' groep Hondsroos Momenteel niet bedreigd 

Rubus fruticosus Gewone braam (R. plicatus)  

Rubus 'fruticosus' groep Gewone braam Momenteel niet bedreigd 

Rubus idaeus Framboos Momenteel niet bedreigd 

Rubus sectie Rubus   

Rumex acetosa Veldzuring Momenteel niet bedreigd 

Rumex acetosella Schapezuring Momenteel niet bedreigd 

Rumex acetosella subsp. pyrenaicus  

Rumex crispus Krulzuring Momenteel niet bedreigd 

Rumex obtusifolius Ridderzuring Momenteel niet bedreigd 

Rumex obtusifolius subsp. 
obtusifolius 

Ridderzuring (subsp. obtusifolius) 

Rumex sanguineus Bloedzuring Momenteel niet bedreigd 

Sagina apetala subsp. erecta Tengere vetmuur (subsp. erecta) 

Sagina procumbens Liggende vetmuur Momenteel niet bedreigd 

Salix alba Schietwilg Momenteel niet bedreigd 

Salix aurita Geoorde wilg Onvoldoende gekend 

Salix caprea Boswilg Momenteel niet bedreigd 

Salix cinerea Grauwe wilg  

Salix repens Kruipwilg Achteruitgaand 

Salix viminalis Katwilg Momenteel niet bedreigd 

Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg  

Sambucus nigra Gewone vlier Momenteel niet bedreigd 

Scilla verna   

Scirpus setaceus Borstelbies Momenteel niet bedreigd 

Scirpus sylvaticus Bosbies Momenteel niet bedreigd 

Scrophularia auriculata Geoord helmkruid Momenteel niet bedreigd 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid Momenteel niet bedreigd 

Scutellaria minor Klein glidkruid Zeldzaam (zeldzaam) 

Sedum acre Muurpeper Momenteel niet bedreigd 

Sedum spurium Roze vetkruid criteria niet van toepassing 

Sedum telephium Hemelsleutel Momenteel niet bedreigd 

Senecio erucifolius Viltig kruiskruid Zeldzaam (vrij zeldzaam) 

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid Momenteel niet bedreigd 

Senecio sylvaticus Boskruiskruid Momenteel niet bedreigd 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid Momenteel niet bedreigd 
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Silene dioica Dagkoekoeksbloem Momenteel niet bedreigd 

Silene latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem Momenteel niet bedreigd 

Sinapis arvensis Herik Momenteel niet bedreigd 

Sisymbrium officinale Gewone raket Momenteel niet bedreigd 

Solanum dulcamara Bitterzoet Momenteel niet bedreigd 

Solanum lycopersicum Tomaat  

Solanum nigrum Zwarte nachtschade s.l. Momenteel niet bedreigd 

Solidago virgaurea Echte guldenroede Achteruitgaand 

Sonchus arvensis Akkermelkdistel Momenteel niet bedreigd 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel Momenteel niet bedreigd 

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel Momenteel niet bedreigd 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes Momenteel niet bedreigd 

Spartium junceum   

Spergula arvensis Gewone spurrie Achteruitgaand 

Stachys palustris Moerasandoorn Momenteel niet bedreigd 

Stachys sylvatica Bosandoorn Momenteel niet bedreigd 

Stellaria alsine Moerasmuur Momenteel niet bedreigd 

Stellaria graminea Grasmuur Momenteel niet bedreigd 

Stellaria holostea Grote muur Momenteel niet bedreigd 

Stellaria media Vogelmuur criteria niet van toepassing 

Succisa pratensis Blauwe knoop Achteruitgaand 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel Momenteel niet bedreigd 

Symphytum officinale subsp. officinale  

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid Momenteel niet bedreigd 

Taraxacum sectie Subvulgaria Paardebloem  

Taraxacum 'vulgare' groep   

Teucrium scorodonia Valse salie Momenteel niet bedreigd 

Thlaspi arvense Witte krodde Momenteel niet bedreigd 

Tilia x europaea   

Torilis japonica Heggendoornzaad Achteruitgaand 

Trifolium campestre Liggende klaver Momenteel niet bedreigd 

Trifolium dubium Kleine klaver Momenteel niet bedreigd 

Trifolium pratense Rode klaver Momenteel niet bedreigd 

Trifolium repens Witte klaver Momenteel niet bedreigd 

Trisetum flavescens Goudhaver Achteruitgaand 

Tussilago farfara Klein hoefblad Momenteel niet bedreigd 

Typha angustifolia Kleine lisdodde Momenteel niet bedreigd 

Typha latifolia Grote lisdodde Momenteel niet bedreigd 

Ulmus minor Gladde iep Momenteel niet bedreigd 

Urtica dioica Grote brandnetel Momenteel niet bedreigd 

Urtica urens Kleine brandnetel Momenteel niet bedreigd 

Valeriana repens Echte valeriaan Momenteel niet bedreigd 

Valerianella locusta Gewone veldsla Zeldzaam (vrij zeldzaam) 

Verbascum thapsus Koningskaars Momenteel niet bedreigd 

Veronica arvensis Veldereprijs Momenteel niet bedreigd 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs Momenteel niet bedreigd 

Veronica filiformis Draadereprijs criteria niet van toepassing 

Veronica hederifolia Klimopereprijs Momenteel niet bedreigd 

Veronica hederifolia subsp. 
hederifolia 

Akker-klimopereprijs  

Veronica hederifolia subsp. 
lucorum 

Bos-klimopereprijs  

Veronica officinalis Mannetjesereprijs Momenteel niet bedreigd 
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Veronica persica Grote ereprijs Momenteel niet bedreigd 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs Momenteel niet bedreigd 

Viburnum opulus Gelderse roos Momenteel niet bedreigd 

Vicia cracca Vogelwikke Momenteel niet bedreigd 

Vicia hirsuta Ringelwikke Momenteel niet bedreigd 

Vicia sativa Voederwikke Momenteel niet bedreigd 

Vicia sativa subsp. nigra Smalle wikke s.s.  

Vicia sepium Heggenwikke Momenteel niet bedreigd 

Vicia tetrasperma Vierzadige wikke Momenteel niet bedreigd 

Vinca minor Kleine maagdenpalm Momenteel niet bedreigd 

Viola arvensis Akkerviooltje Momenteel niet bedreigd 

Viola canina Hondsviooltje Kwetsbaar 

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje Momenteel niet bedreigd 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje Momenteel niet bedreigd 

Vulpia bromoides Eekhoorngras Kwetsbaar 
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Bijlage 5. Paddestoelenlijst 

 
Bron: Databank FUNBEL, september 2004; kwartierhokken d1-35-33, d1-45-11 en d1-45-13 
 

Latijnse naam Nederlandse naam 

Agrocybe praecox Vroege leemhoed 

Alternaria sonchi  

Amanita citrina var. alba Witte knolamaniet 

Amanita excelsa Grauwe amaniet 

Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet 

Amanita phalloides Groene knolamaniet 

Amanita rubescens Parelamaniet 

Anthurus archeri Inktviszwam 

Basidioradulum radula Foptandzwam 

Berlesiella nigerrima  

Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam 

Boletus badius Kastanjeboleet 

Botryobasidium danicum Langsporig trosvlies 

Calocera viscosa Kleverig koraalzwammetje 

Cerocorticium confluens Ziekenhuisboomkorst 

Cerocorticium molare Getande boomkorst 

Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam 

Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam 

Clavulina coralloides Witte koraalzwam 

Collybia butyracea Botercollybia 

Collybia confluens Bundelcollybia 

Collybia dryophila sensu lato Eikenbladzwammetje 

Collybia dryophila sensu stricto Gewoon eikenbladzwammetje 

Collybia maculata Roestvlekkenzwam 

Collybia peronata Scherpe collybia 

Comatricha nigra Langstelig kroeskopje 

Coprinus micaceus sensu lato Glimmerinktzwam 

Crepidotus cesatii var. cesatii  

Cudoniella acicularis Houtknoopje 

Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam 

Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam 

Datronia mollis Wijdporiekurkzwam 

Dendryphion comosum  

Diatrype stigma Korstvormig schorsschijfje 

Diatrypella favacea Berkenschorsschijfje 

Diatrypella quercina Eikenschorsschijfje 

Epichloë typhina Halmverstikker 

Erysiphe aquilegiae var. ranunculi  

Erysiphe cichoracearum var. cichoracearum  

Erysiphe cichoracearum var. fischeri  

Erysiphe cynoglossi Smeerwortelmeeldauw 

Erysiphe galeopsidis Hennepnetelmeeldauw 

Erysiphe heraclei Schermbloemmeeldauw 

Erysiphe polygoni Duizendknoopmeeldauw 

Erysiphe sordida Weegbreemeeldauw 

Exidia plana Zwarte trilzwam 
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Galerina clavata Groot mosklokje 

Galerina hypnorum Geelbruin mosklokje 

Gerronema postii Oranjerood trechtertje 

Haplotrichum conspersum  

Hebeloma crustuliniforme sensu lato  

Heterobasidion annosum Dennenmoorder 

Hirneola auricula-judae Echt judasoor 

Hygrocybe acutoconica Puntmutswasplaat 

Hygrocybe conica Zwartwordende wasplaat 

Hygrocybe miniata Gewoon vuurzwammetje 

Hymenochaete rubiginosa Roestkleurige borstelzwam 

Hyphodontia aspera Ruwe tandjeszwam 

Hyphodontia nespori Penseeltandjeszwam 

Hyphodontia sambuci Witte vlierschorszwam 

Hypholoma fasciculare Gewone zwavelkop 

Hypocrea aureoviridis Gele kussentjeszwam 

Hypoxylon multiforme Vergroeide kogelzwam 

Hypoxylon serpens Grijze korstkogelzwam 

Inocybe lacera Zandpadvezelkop 

Inocybe rimosa Geelbruine spleetvezelkop 

Laccaria laccata Gewone fopzwam 

Laccaria laccata var. pallidifolia  

Lachnum virgineum Gewoon franjekelkje 

Lactarius hepaticus Levermelkzwam 

Lactarius necator Zwartgroene melkzwam 

Lactarius omphaliformis Rossige elzenmelkzwam 

Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam 

Lactarius tabidus sensu stricto Rimpelende melkzwam 

Leotia lubrica Groene glibberzwam 

Leptosphaeria acuta  

Leptosphaeria doliolum  

Lycogala epidendrum Gewone boomwrat 

Marasmiellus ramealis Takruitertje 

Marssonina brunnea  

Melampsora euphorbiae Wolfsmelkroest 

Melampsorella symphyti Smeerwortelroest 

Melasmia acerina  

Microsphaera alphitoides Eikenmeeldauw 

Microsphaera trifolii Honingklavermeeldauw 

Mollisia cinerea Gedrongen mollisia 

Mycena galericulata Helmmycena 

Mycena galopus Melksteelmycena 

Mycena stylobates Schijfsteelmycena 

Myxarium nucleatum Klontjestrilzwam 

Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje 

Nectria episphaeria Kogelmeniezwammetje 

Oligoporus subcaesius Vaalblauwe kaaszwam 

Oligoporus tephroleucus Asgrauwe kaaszwam 

Panaeolus acuminatus Spitse vlekplaat 

Paxillus involutus Gewone krulzoom 

Peniophora cinerea Asgrauwe schorszwam 

Peniophora quercina Paarse eikenschorszwam 



Bosbeheerplan domeinbos Vrijbos (Houthulst): Beheermaatregelen  

 100

Peziza michelii Zwavelmelkbekerzwam 

Phallus impudicus Grote stinkzwam 

Phellinus ferreus Langsporige korstvuurzwam 

Phragmidium bulbosum  

Physarum nutans Knikkend kalkkopje 

Physisporinus sanguinolentus Bloedende buisjeszwam 

Piptoporus betulinus Berkenzwam 

Pluteus cervinus Gewone hertezwam 

Pluteus salicinus Grauwgroene hertezwam 

Polydesmia pruinosa Kernzwamknoopje 

Polyporus badius Peksteel 

Polyporus varius Waaierbuisjeszwam 

Psathyrella prona Kleine grasfranjehoed 

Puccinia caricina var. urticae-hirtae  

Puccinia circaeae Heksenkruidroest 

Puccinia coronata f. sp. arrhenatheri  

Puccinia coronata f. sp. lolii  

Puccinia lagenophorae Klein kruiskruidroest 

Puccinia malvacearum Kaasjeskruidroest 

Puccinia obscura Madeliefjesroest 

Puccinia poarum Beemdgrasroest 

Puccinia punctiformis Akkerdistelroest 

Rhytisma acerinum Inktvlekkenzwam 

Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje 

Rickenella swartzii Paarsharttrechtertje 

Russula aeruginea Groene berkenrussula 

Russula betularum Roze berkenrussula 

Russula cyanoxantha Regenboogrussula 

Russula drimeia Duivelsbrood-russula 

Russula emetica Braakrussula 

Russula grisea sensu lato  

Russula mairei Stevige braakrussula 

Russula nigricans Grofplaatrussula 

Russula ochroleuca Geelwitte russula 

Russula parazurea Berijpte russula 

Russula pectinatoides ss. Romagn. Onsmakelijke kamrussula 

Russula undulata Zwartpurperen russula 

Russula vesca Smakelijke russula 

Russula virescens Ruwe russula 

Sawadaia bicornis Esdoornmeeldauw 

Schizopora paradoxa sensu lato  

Schizopora radula Splijtende tandzwam 

Scleroderma areolatum Kleine aardappelbovist 

Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist 

Scopuloides hydnoides Wastandjeszwam 

Sistotrema brinkmannii Melige urnkorstzwam 

Sphaerobolus stellatus Kogelwerper 

Sphaerotheca fugax Ooievaarsbekmeeldauw 

Sphaerotheca fusca Kruiskruidmeeldauw 

Stereum gausapatum Eikenbloedzwam 

Stereum hirsutum Gele korstzwam 

Stereum ochraceoflavum Twijgkorstzwam 
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Stereum rugosum Gerimpelde korstzwam 

Torula herbarum  

Trametes gibbosa Witte bultzwam 

Trametes versicolor Gewoon elfenbankje 

Tranzschelia pruni-spinosae Sleedoornroest 

Trichia decipiens Peervormig draadwatje 

Trichopeziza sulphurea Zwavelgeel franjekelkje 

Tubercularia vulgaris  

Uromyces dactylidis Boterbloemroest 

Vuilleminia comedens Schorsbreker 

Xerula radicata Beukwortelzwam 

Xylaria hypoxylon Geweizwam 

Xylaria longipes Esdoornhoutknotszwam 

Xylaria polymorpha Houtknotszwam 

Zignoëlla ovoidea  
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Bijlage 6. Avifauna 

 
Bronnen: 
WV: Vanlerberghe, W. (2002): Militair Domein van Houthulst 
INBO: databank INBO, mei 2004: UTM-5km-hok DS94B 
 

Soorten Broedzekerheid Aantal Schatting Bronnen Rode Lijst VL 

Appelvink 2 1 1 - 3 IN WV MNB 

Barmsijs winterwaarneming    WV Z 

Boerenzwaluw 3   IN  A 

Boomklever 3 3 3 - 5 IN WV MNB 

Boomkruiper 3   IN  MNB 

Boomleeuwerik winterwaarneming    WV K 

Boomvalk 3 3 3 - 4 IN WV MNB 

Bosrietzanger 3 2 3 - 5 IN  MNB 

Bosuil 3   IN WV MNB 

Buizerd 3 4 4 - 6 IN WV MNB 

Ekster 3   IN  MNB 

Fazant 2   IN  - 

Fitis 3  4 - 10 IN  MNB 

Gekraagde roodstaart 3 3 3 - 5 IN WV K 

Gele kwikstaart 3 30 30 - 50 IN  A 

Goudhaantje 3 4 4 - 10 IN WV MNB 

Grasmus 3 3 3 - 6 IN  MNB 

Grauwe vliegenvanger 3   IN  MNB 

Groene specht 3 9 9 - 10 IN WV MNB 

Groenling 3   IN  MNB 

Grote bonte specht 3   IN  MNB 

Grote lijster 3   IN  MNB 

Heggemus 3   IN  MNB 

Holeduif 3   IN  MNB 

Houtduif 3   IN  MNB 

Huismus 3   IN  A 

Huiszwaluw 3 2 4 - 10 IN  K 

Kauw 3   IN WV MNB 

Kerkuil 3 2 2 - 2 IN  MNB 

Kievit 3 13 15 - 18 IN  MNB 

Kleine bonte specht 2 1 1 - 3 IN  MNB 

Kneu 3   IN  A 

Koekoek 3 2 2 - 5 IN WV A 

Koolmees 3   IN  MNB 

Kruisbek 2 1 1 - 3 IN WV OG 

Kuifmees 3 1 1 - 3 IN WV MNB 

Kwartel 2 1 1 - 3 IN  OG 

Matkop 3 10 10 - 15 IN WV K 

Meerkoet 3 1 1 - 1 IN  MNB 

Merel 3   IN  MNB 

Nachtegaal waarschijnlijke broedvogel   WV K 

Patrijs 3 7 10 - 10 IN  K 

Pimpelmees 3   IN  MNB 

Putter 1   IN  MNB 

Ransuil 3   IN  MNB 

Ringmus 3   IN  A 

Roek broedvogel    WV MNB 

Roodborst 3   IN  MNB 
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Sijs waarschijnlijke broedvogel   WV Z 

Soepeend 3   IN  - 

Sperwer 3 6 6 - 10 IN WV MNB 

Spotvogel 3   IN  MNB 

Spreeuw 3   IN  MNB 

Staartmees 3 4 4 - 10 IN WV MNB 

Stadsduif 3   IN  - 

Steenuil 3   IN  MNB 

Tjiftjaf 3   IN  MNB 

Torenvalk 3 3 3 - 4 IN  MNB 

Tuinfluiter 3   IN  MNB 

Turkse tortel 3   IN  MNB 

Veldleeuwerik 3 12 12 - 16 IN  K 

Vink 3  4 - 10 IN  MNB 

Vlaamse Gaai 3   IN  MNB 

Waterhoen 3   IN  MNB 

Wespendief 3 1 1 - 1 IN WV MNB 

Wielewaal 3 6 6 - 10 IN WV B 

Wilde eend 3   IN  MNB 

Winterkoning 3   IN  MNB 

Wintertaling 1   IN  MNB 

Witte kwikstaart 3   IN  MNB 

Zanglijster 3   IN  MNB 

Zomertortel 3 4 4 - 10 IN  B 

Zwarte kraai 3   IN WV MNB 

Zwarte mees 2 1 1 - 3 IN WV MNB 

Zwarte roodstaart 3   IN  MNB 

Zwarte specht winterwaarneming    WV MNB 

Zwartkop 3   IN  MNB 

 
 
Verklaring broedzekerheidscodes: 
1. Mogelijk broedend: soort waargenomen in broedseizoen in broedbiotoop; eenmalige 

waarneming zingende of baltsende vogel in broedseizoen 
2. Waarschijnlijk broedend: paar in broedbiotoop in broedseizoen; territoriumgedrag (zang, 

gevechten) op dezelfde plaats op tenminste 2 dagen (meer dan een week uit elkaar); baltsend 
paar; alarm; transport van nestmateriaal; bezoek aan waarschijnlijke nestplaats 

3. Zeker broedend: afleidingsgedrag (vooral nestvlieders); transport van ontlastingspakket of 
voedsel voor nestjongen; bezet nest (eieren of jongen) 
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Bijlage 7. Dagvlinders in Houthulst 

 
Bronnen: Vanlerberghe, 2002 & databank INBO, mei 2004 
 

Soortnaam Nederlandse naam Rode Lijst VL Bronnen 

Pyrgus malvae Aardbeivlinder Bedreigd WV IN 

Lasiommata megera Argusvlinder Momenteel niet bedreigd WV IN 

Vanessa atalanta Atalanta Niet opgenomen WV  

Pararge aegeria Bont zandoogje Momenteel niet bedreigd WV IN 

Celastrina argiolus Boomblauwtje Momenteel niet bedreigd WV  

Maniola jurtina Bruin zandoogje Momenteel niet bedreigd WV IN 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder Momenteel niet bedreigd WV IN 

Inachis io Dagpauwoog Momenteel niet bedreigd WV IN 

Vanessa cardui Distelvlinder Niet opgenomen WV  

Neozephyrus quercus Eikepage Momenteel niet bedreigd WV IN 

Thymelicus sylvestris Geelsprietdikkopje Momenteel niet bedreigd WV  

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia Momenteel niet bedreigd WV IN 

Callophrys rubi Groentje Kwetsbaar  IN 

Ochlodes venata Groot dikkopje Momenteel niet bedreigd WV IN 

Pieris brassicae Groot koolwitje Momenteel niet bedreigd WV IN 

Coenonympha pamphilus Hooibeestje Momenteel niet bedreigd WV  

Polyommatus icarus Icarusblauwtje Momenteel niet bedreigd WV  

Pieris napi Klein geaderd witje Momenteel niet bedreigd WV IN 

Pieris rapae Klein koolwitje Momenteel niet bedreigd WV IN 

Limenitis camilla Kleine ijsvogelvlinder Kwetsbaar WV  

Aglais urticae Kleine vos Momenteel niet bedreigd WV IN 

Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder Momenteel niet bedreigd WV  

Aphantopus hyperantus Koevinkje Momenteel niet bedreigd WV  

Araschnia levana Landkaartje Momenteel niet bedreigd WV IN 

Pyronia tithonus Oranje zandoogje Momenteel niet bedreigd WV IN 

Nymphalis antiopa Rouwmantel Uitgestorven in Vlaanderen WV  

Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje Momenteel niet bedreigd WV IN 
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Bijlage 8. Sprinkhanen en krekels in het Militair Domein Houthulst 

 

Bronnen: Vanlerberghe, 2002 & databank INBO, mei 2004 
 

Soortnaam Nederlandse naam Rode Lijst VL Bronnen 

Chorthippus biguttulus ratelaar Momenteel niet bedreigd WV IN 

Chorthippus parallelus krasser Momenteel niet bedreigd WV IN 

Chrysochraon dispar gouden sprinkhaan Zeldzaam WV IN 

Conocephalus discolor zuidelijk spitskopje Momenteel niet bedreigd WV  

Leptophyes punctatissima struiksprinkhaan Zeldzaam WV IN 

Meconema thalassinum boomsprinkhaan Momenteel niet bedreigd WV IN 

Pholidoptera griseoaptera bramensprinkhaan Momenteel niet bedreigd WV IN 

Tetrix undulata gewoon doorntje Momenteel niet bedreigd WV IN 

Tettigonia viridissima grote groene 
sabelsprinkhaan 

Momenteel niet bedreigd WV IN 

 
 
 

Bijlage 9. Libellen in het Militair Domein Houthulst 

 
Bronnen: Vanlerberghe, 2002 & databank INBO, september 2004 
 

Soortnaam Nederlandse naam Rode Lijst VL Bronnen 

Coenagrion puella Azuurwaterjuffer Momenteel niet bedreigd WV  

Aeshna cyanea Blauwe glazenmaker Momenteel niet bedreigd WV IN 

Sympetrum sanguineum Bloedrode heidelibel Momenteel niet bedreigd WV IN 

Sympetrum striolatum Bruinrode heidelibel Momenteel niet bedreigd WV IN 

Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel Momenteel niet bedreigd WV  

Anax imperator Grote keizerlibel Momenteel niet bedreigd WV  

Lestes viridis Houtpantserjuffer Momenteel niet bedreigd WV  

Ischnura elegans Lantaarntje Momenteel niet bedreigd WV IN 

Somatochlora metallica Metaalglanslibel Kwetsbaar WV  

Aeshna mixta Paardenbijter Momenteel niet bedreigd WV IN 

Gomphus pulchellus Plasrombout Momenteel niet bedreigd WV  

Libellula depressa Platbuik Momenteel niet bedreigd WV  

Libellula quadrimaculata Viervlek Momenteel niet bedreigd WV  

Aeshna isosceles Vroege glazenmaker Met uitsterven bedreigd (WV)  

Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer Momenteel niet bedreigd WV  

Enallagma cyathigerum Watersnuffel Momenteel niet bedreigd WV  

Sympetrum danae Zwarte heidelibel Momenteel niet bedreigd WV  

 
 

Bijlage 10. Water- en oppervlaktewantsen in het Militair Domein Houthulst 

 
Bron: Bonte et al., 2001, In: Vanlerberghe, 2002 
 

Soortnaam Nederlandse naam Rode Lijst VL 

Corixa affinis Kustduikerwants Momenteel niet bedreigd 

Corixa punctata Gewone duikerwants Momenteel niet bedreigd 

Gerris argentatus Zilveren schaatsenrijder Momenteel niet bedreigd 

Gerris thoracicus Bruine schaatsenrijder Momenteel niet bedreigd 
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Hesperocorixa castanea Venmoerwants Kwetsbaar 

Hesperocorixa linnei Vlekmoeraswants Momenteel niet bedreigd 

Hesperocorixa sahlbergi Donkere moeraswants Momenteel niet bedreigd 

Hydrometra stagnorum Gewone vijverloper Momenteel niet bedreigd 

Nepa cinerea Waterschorpioen Momenteel niet bedreigd 

Notonecta glauca Gewoon bootsmannetje Momenteel niet bedreigd 

Notonecta viridis Tenger bootsmannetje Momenteel niet bedreigd 

Plea minutissima Dwergrugzwemmer Momenteel niet bedreigd 

Sigara distincta Grote sigaar Momenteel niet bedreigd 

Sigara falleni Groothandsigaar Momenteel niet bedreigd 

Sigara lateralis Zwartvoetje Momenteel niet bedreigd 

Sigara striata Gewone sigaar Momenteel niet bedreigd 

 

Bijlage 11. Loopkevers in Houthulst 

 
Bronnen:  
BF: De Bakker et al., 2000 (bodemfaunaproject): domeinbos Houthulst 
VH: Vanhercke et al., 1980: Militair Domein van Houthulst 
 

Soorten 
Bronnen 

Rode Lijst VL ecologie (Turin, 2000) habitat (Turin, 2000) 
BF VH 

Abax ater 14  MNB eurytoop matig vochtige bossen 

Agonum assimile 16  MNB hygrofiel vochtige, koele bossen 

Asaphidion curtum 1  MNB ? loofbos 

Bembidion assimile  x MNB hygrofiel oevers van poelen etc 

Bembidion lunulatum  x MNB hygrofiel, eurytoop oevers van poelen etc 

Bradycellus harpalinus  x MNB mesofiel, eurytope 
veldbewoner 

open, vrij droge terreinen 

Bradycellus verbasci  x MNB hygrofiel tijdelijke open plekken, 
bosranden 

Calathus rotundicollis 2  MNB mesofiel, vrij eurytoop loofbossen, parken, tuinen 

Cychrus caraboides 2  MNB hygrofiel, stenotope 
bossoort 

stabiele milieus met veel 
slakken; bossen 

Leistus fulvibarbis 1  MNB  vochtige bossen 

Leistus rufomarginatus 34  MNB eurytope bossoort loofbos 

Loricera pilicornis 1  MNB hygrofiel, eurytope 
bossoort 

vochtige terreinen 

Nebria brevicollis 6  MNB eurytoop, 
cultuurtolerant 

overal 

Notiophilus biguttatus 92  MNB mesofiel, eurytoop bos 

Notiophilus rufipes 10  MNB vrij eurytope bossoort loofbos 

Pterostichus 
oblongopunctatus 

29  MNB eurytope, dominante 
bossoort 

loofbos 

Stomis pumicatus 55  MNB hygrofiel, cultuurvolger vrij open maar 
beschaduwde terreinen 

 
 

Bijlage 12. Kevers in Houthulst (excl. loopkevers) 

 
Bronnen:  
BF: Versteirt et al., 2000 (bodemfaunaproject): domeinbos Houthulst 
VH: Vanhercke et al., 1980: Militair Domein van Houthulst 
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Familie Soorten 
Bronnen 

RL D RL GB 
BF VH 

Cantharidae Malthinus flaveolus  x   

Catopidae  Catops nigrita 1    

Catopidae  Nargus wilkini 20    

Catopidae  Sciodrepoides watsoni 1    

Cerambycidae  Stenurella/Strangalia melanura 4    

Chrysomelidae  Aphthona euphorbiae 3    

Chrysomelidae  Longitarsus parvulus 2   Notable A 

Cryptophagidae  Cryptophagus species 1    

Cucujidae Monotoma picipes  x   

Elateridae  Agriotes acuminatus 2    

Elateridae  Agriotes pallidulus 38    

Elateridae  Athous subfuscus 1   Rare 

Elateridae  Dalopius marginatus  x   

Elateridae  Denticollis linearis 1    

Heteroceridae Heterocerus fenestratus  x   

Hydrophilidae Cercyon flavipes  x   

Hydrophilidae Cercyon granarius  x  Rare 

Hydrophilidae Cercyon quisquilius  x   

Hydrophilidae Cercyon sternalis  x  Notable B 

Hydrophilidae Cercyon unipunctatus  x   

Hydrophilidae Cercyon ustulatus  x  Notable B 

Hydrophilidae Cymbiodyta marginella  x   

Hydrophilidae Enochrus quadripunctatus  x  Notable B 

Hydrophilidae Hydrobius fuscipes  x   

Lagriidae Lagria hirta  x   

Lampyridae Lampyris noctiluca  x   

Leiodidae  Agathidium nigripenne 5    

Leiodidae   Amphicyllus globus 3    

Nitidulidae  Epurea species 1    

Phalacridae Stilbus testaceus  x   

Rhizophagidae  Rhizophagus bipustulatus 1    

Rhizophagidae  Rhizophagus dispar 1    

Scarabaeidae  Aphodius ictericus (nitidulus)  x   

Scarabaeidae  Aphodius rufipes  x   

Scarabaeidae  Onthophagus coenolita 1    

Scarabaeidae  Serica brunnea  x   

Scolytidae  Xylosandrus germanus 12    

Silphidae  Phosphuga atrata 1    

Staphylinidae  Acrognathus mandibularis  x 3  

Staphylinidae  Lathrimaeum atrocephalum 15    

Staphylinidae  Lathrobium fulvipenne 3    

Staphylinidae  Oxytelus rugosus  x   

Staphylinidae  Philonthus carbonarius 1    

Staphylinidae  Philonthus decorus 39    

Staphylinidae  Philonthus nigritulus  x   

Staphylinidae  Philonthus quisquiliarius  x   

Staphylinidae  Trogophloeus bilineatus  x   

Staphylinidae  Xantholinus longiventris 1    

 Totaal 158    

 
 
 



Bosbeheerplan domeinbos Vrijbos (Houthulst): Beheermaatregelen  

 108

Bijlage 13. Slankpootvliegen in Houthulst 

 
Bronnen: 
BF: De Bakker et al., 2000 
PO: Pollet, 1988, ongepubliceerde gegevens, In: Vanlerberghe, 2002 
 

Soortnaam 
Bronnen 

Rode Lijst VL biotoop (Pollet, 2000) 
BF PO 

Anepsiomyia flaviventris  x Momenteel niet bedreigd  

Argyra argyria  x Zeldzaam (vrij zeldzaam)  

Argyra diaphana  x Momenteel niet bedreigd  

Argyra ilonae  x Zeldzaam (zeldzaam)  

Argyra leucocephala  x Momenteel niet bedreigd  

Argyra perplexa  x Momenteel niet bedreigd  

Asyndetus latifrons  x Zeldzaam (zeldzaam) korte vegetatie en waterplassen 

Campsicnemus alpinus  x Zeldzaam (zeldzaam) vochtige heide 

Campsicnemus compeditus  x Zeldzaam (zeldzaam) laagveen en vochtige heide 

Campsicnemus curvipes  x Momenteel niet bedreigd  

Campsicnemus loripes  x Momenteel niet bedreigd  

Campsicnemus picticornis  x Momenteel niet bedreigd  

Campsicnemus pumilio  x Zeldzaam (vrij zeldzaam) oevers van vennen, vochtige heide 
en schrale vegetatie op zandgrond 

Campsicnemus scambus  x Momenteel niet bedreigd  

Chrysotimus molliculus  x Momenteel niet bedreigd  

Chrysotus blepharosceles  x Momenteel niet bedreigd  

Chrysotus cilipes  x Momenteel niet bedreigd  

Chrysotus femoratus  x Momenteel niet bedreigd  

Chrysotus gramineus 3 x Momenteel niet bedreigd  

Chrysotus laesus  x Kwetsbaar droge heischrale graslanden en 
droge heide 

Chrysotus neglectus 1 x Momenteel niet bedreigd  

Chrysotus palustris  x Momenteel niet bedreigd  

Chrysotus pulchellus  x Momenteel niet bedreigd  

Chrysotus suavis  x Momenteel niet bedreigd  

Diaphorus nigricans  x Momenteel niet bedreigd  

Diaphorus oculatus  x Kwetsbaar vochtige loofbossen met een rijke 
kruidenlaag 

Dolichopus brevipennis  x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus claviger  x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus griseipennis  x Zeldzaam (vrij zeldzaam)  

Dolichopus latilimbatus  x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus lepidus  x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus linearis  x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus longicornis  x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus nubilus  x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus plumipes  x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus popularis 1 x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus signatus 2 x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus tanythrix  x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus trivialis  x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus ungulatus 1 x Momenteel niet bedreigd  

Dolichopus vitripennis  x Zeldzaam (vrij zeldzaam) vochtige heide 

Dolichopus wahlbergi  x Momenteel niet bedreigd  
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Hercostomus aerosus  x Momenteel niet bedreigd  

Hercostomus angustifrons  x Momenteel niet bedreigd  

Hercostomus assimilis  x Momenteel niet bedreigd  

Hercostomus celer  x Momenteel niet bedreigd  

Hercostomus cupreus  x Momenteel niet bedreigd  

Hercostomus metallicus 1 x Momenteel niet bedreigd  

Hercostomus nigripennis  x Bedreigd heischrale graslanden 

Hercostomus praeceps  x Zeldzaam (vrij zeldzaam)  

Hercostomus silvestris  x Momenteel niet bedreigd  

Medetera dendrobaena  x Momenteel niet bedreigd  

Medetera jacula  x Momenteel niet bedreigd  

Medetera jugalis  x Zeldzaam (vrij zeldzaam)  

Medetera pallipes  x Momenteel niet bedreigd  

Medetera saxatilis  x Momenteel niet bedreigd  

Medetera truncorum  x Momenteel niet bedreigd  

Micromorphus albipes  x Momenteel niet bedreigd  

Poecilobothrus nobilitatus  x Momenteel niet bedreigd  

Rhaphium appendiculatum  x Momenteel niet bedreigd  

Rhaphium caliginosum  x Momenteel niet bedreigd  

Rhaphium elegantulum  x Zeldzaam (zeldzaam)  

Sciapus platypterus 6 x Momenteel niet bedreigd  

Sympycnus desoutteri  x Momenteel niet bedreigd  

Syntormon denticulatum  x Momenteel niet bedreigd  

Syntormon pallipes  x Momenteel niet bedreigd  

Telmaturgus tumidulus  x Zeldzaam (zeer zeldzaam) zeer vochtige heide 

Teuchophorus monacanthus  x Zeldzaam (vrij zeldzaam)  

Xanthochlorus ornatus  x Momenteel niet bedreigd  

Xanthochlorus tenellus 1 x Momenteel niet bedreigd  
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Bijlage 14. Dansvliegen in domeinbos Houthulst 

 
Bron: De Bakker et al., 2000 
 

Soorten aantal Rode Lijst VL 

Crossopalpus nigritellus 1 Momenteel niet bedreigd 

Drapetis parilis 10 Momenteel niet bedreigd 

Drapetis simulans 5 Momenteel niet bedreigd 

Elaphropeza ephippiata 1 Momenteel niet bedreigd 

Empis (Empis) aestiva 54 Momenteel niet bedreigd 

Empis (Empis) praevia 11239 Momenteel niet bedreigd 

Empis (Euempis) tessellata 7 Momenteel niet bedreigd 

Empis (Kritempis) livida 1 Momenteel niet bedreigd 

Phyllodromia melanocephala 1 Momenteel niet bedreigd 

Platypalpus ciliaris 98 Momenteel niet bedreigd 

Platypalpus pallidiventris 1 Momenteel niet bedreigd 

Platypalpus pectoralis 3 Momenteel niet bedreigd 

Rhamphomyia (Aclonempis) longipes 9 Momenteel niet bedreigd 

Rhamphomyia (Holoclera) nigripennis 9 Momenteel niet bedreigd 

 
 

Bijlage 15. Zweefvliegen in domeinbos Houthulst 

 
Bron: De Bruyn et al., 1997 
 

Soorten aantal Rode Lijst VL 

Episyrphus balteatus (De Geer) 32 MNB 

Eristalis arbustorum (Linnaeus) 1 MNB 

Eristalis tenax (Linnaeus) 1 MNB 

Eupeodes corollae (Fabricius) 3 MNB 

Ferdinandea cuprea (Scopoli) 1 MNB 

Helophilus pendulus (Linnaeus) 15 MNB 

Melanostoma scalare (Fabricius) 3 MNB 

Rhingia campestris Meigen 2 MNB 

Syrphus ribesii (Linnaeus) 1 MNB 

Xylota segnis (Linnaeus) 2 MNB 

Totaal 61  
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Bijlage 16. Spinnen in Houthulst 

 

Bronnen:  
BF: De Bakker et al., 2000 (bodemfaunaproject): domeinbos Houthulst 
AL: Alderweireldt et al., 1993: Militair Domein van Houthulst 
 

Soorten 
Bronnen 

Rode Lijst VL biotoop (Maelfait et al., 1998) 
BF AL 

Agroeca brunnea 85 x Momenteel niet bedreigd  

Agroeca proxima  x Momenteel niet bedreigd  

Agyneta ramosa 46 x Momenteel niet bedreigd  

Agyneta subtilis 6  Momenteel niet bedreigd  

Alopecosa pulverulenta  x Momenteel niet bedreigd  

Anelosimus vittatus  x Momenteel niet bedreigd  

Antistea elegans  x Momenteel niet bedreigd  

Anyphaena accentuata  x Momenteel niet bedreigd  

Araneus diadematus  x Momenteel niet bedreigd  

Bathyphantes gracilis  x Momenteel niet bedreigd  

Bathyphantes parvulus  x Momenteel niet bedreigd  

Centromerita concinna  x Momenteel niet bedreigd  

Centromerus dilutus  x Momenteel niet bedreigd  

Centromerus leruthi 1  Zeldzaam zeldzame soort, waarvoor de 
noordgrens van hun areaal in 
onze regio is gelegen 

Centromerus sylvaticus 2 x Momenteel niet bedreigd  

Ceratinella scabrosa 3 x Momenteel niet bedreigd  

Cheiracanthium erraticum  x Momenteel niet bedreigd  

Cicurina cicur 19 x Momenteel niet bedreigd  

Clubiona brevipes  x Momenteel niet bedreigd  

Clubiona compta 5 x Momenteel niet bedreigd  

Clubiona lutescens 2  Momenteel niet bedreigd  

Clubiona terrestris 7  Momenteel niet bedreigd  

Cnephalocotes obscurus  x Momenteel niet bedreigd  

Dicymbium nigrum  x Momenteel niet bedreigd  

Diplocephalus cristatus  x Momenteel niet bedreigd  

Diplocephalus picinus (=E. 
meticulosa) 

149 x Momenteel niet bedreigd  

Diplostyla concolor  x Momenteel niet bedreigd  

Dismodicus bifrons  x Momenteel niet bedreigd  

Drapetisca socialis 1  Momenteel niet bedreigd  

Drassodes lapidosus  x Momenteel niet bedreigd  

Drassodes pubescens  x Bedreigd droog schraal grasland met 
pollen 

Enoplognatha ovata  x Momenteel niet bedreigd  

Enoplognatha pallens 
(=Paidisura p.) 

1 x Momenteel niet bedreigd  

Enoplognatha thoracica  x Momenteel niet bedreigd  

Entelecara acuminata  x Momenteel niet bedreigd  

Episinus angulatus  x Momenteel niet bedreigd  

Erigone atra 3 x Momenteel niet bedreigd  

Erigone dentipalpis 3 x Momenteel niet bedreigd  

Ero furcata 1 x Momenteel niet bedreigd  
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Euryopis flavomaculata  x Kwetsbaar verruigd droog schraal grasland 

Evarcha falcata  x Momenteel niet bedreigd  

Gnathonarium dentatum  x Momenteel niet bedreigd  

Gonatium rubellum 25 x Momenteel niet bedreigd  

Gonatium rubens  x Momenteel niet bedreigd  

Gongylidiellum latebricola  x Momenteel niet bedreigd  

Gongylidiellum vivum  x Momenteel niet bedreigd  

Gongylidium rufipes 5 x Momenteel niet bedreigd  

Hahnia helveola  x Kwetsbaar droger loofbos met veel dood 
hout 

Hahnia montana 12 x Momenteel niet bedreigd  

Hahnia nava  x Bedreigd verruigd droog schraal grasland 

Hahnia pusilla 98 x Waarschijnlijk bedreigd  

Haplodrassus silvestris  x Bedreigd droger loofbos met veel dood 
hout 

Heliophanus flavipes  x Momenteel niet bedreigd  

Helophora insignis 13 x Momenteel niet bedreigd  

Hygrolycosa rubrofasciata  x Bedreigd open moerassig loofbos, met 
vegetatie(zegge)-horsten 

Hypomma cornutum 1  Momenteel niet bedreigd  

Lathys humilis 1  Momenteel niet bedreigd  

Lepthyphantes cristatus 20 x Momenteel niet bedreigd  

Lepthyphantes ericaeus  x Momenteel niet bedreigd  

Lepthyphantes flavipes 10 x Momenteel niet bedreigd  

Lepthyphantes mengei  x Momenteel niet bedreigd  

Lepthyphantes minutus 1 x Momenteel niet bedreigd  

Lepthyphantes obscurus  x Momenteel niet bedreigd  

Lepthyphantes pallidus 4 x Momenteel niet bedreigd  

Lepthyphantes tenuis 4 x Momenteel niet bedreigd  

Lepthyphantes zimmermanni 15 x Momenteel niet bedreigd  

Linyphia hortensis 9  Momenteel niet bedreigd  

Linyphia triangularis 2 x Momenteel niet bedreigd  

Macrargus rufus 132 x Momenteel niet bedreigd  

Marpissa muscosa 1  Momenteel niet bedreigd  

Maso sundevalli  x Momenteel niet bedreigd  

Meioneta saxatilis  x Momenteel niet bedreigd  

Metellina mengei 2 x Momenteel niet bedreigd  

Metellina segmentata 2 x Momenteel niet bedreigd  

Metopobactrus prominulus  x Kwetsbaar droog schraal grasland met open 
grond 

Micrargus herbigradus  x Momenteel niet bedreigd  

Microneta viaria 62 x Momenteel niet bedreigd  

Monocephalus fuscipes  x Momenteel niet bedreigd  

Myrmarachne formicaria  x Momenteel niet bedreigd  

Neon reticulatus  x Momenteel niet bedreigd  

Neriene clathrata 18 x Momenteel niet bedreigd  

Neriene montana 3  Momenteel niet bedreigd  

Nigma flavescens 1  Momenteel niet bedreigd  

Oedothorax fuscus 2 x Momenteel niet bedreigd  

Oedothorax retusus  x Momenteel niet bedreigd  

Ozyptila atomaria  x Bedreigd droog schraal grasland met 
pollen 

Ozyptila praticola 4  Momenteel niet bedreigd  
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Ozyptila trux 72 x Momenteel niet bedreigd  

Pachygnatha clercki  x Momenteel niet bedreigd  

Pachygnatha listeri 43  Kwetsbaar  

Pardosa amentata  x Momenteel niet bedreigd  

Pardosa lugubris 7 x Kwetsbaar zomen van droger loofbos 

Pardosa pullata 1 x Momenteel niet bedreigd  

Pardosa saltans 2  Kwetsbaar zomen van droger loofbos 

Pholcomma gibbum  x Kwetsbaar verruigd droog schraal grasland 

Phrurolithus festivus  x Momenteel niet bedreigd  

Pirata hygrophilus 248 x Momenteel niet bedreigd  

Pirata latitans  x Momenteel niet bedreigd  

Pirata piraticus  x Momenteel niet bedreigd  

Pisaura mirabilis  x Momenteel niet bedreigd  

Pocadicnemis juncea  x Momenteel niet bedreigd  

Pocadicnemis pumila 1 x Momenteel niet bedreigd  

Poeciloneta globosa  x Momenteel niet bedreigd  

Prinerigone vagans  x Momenteel niet bedreigd  

Robertus lividus 30 x Momenteel niet bedreigd  

Robertus neglectus  x Kwetsbaar zomen van nat loofbos 

Saaristoa abnormis 1 x Momenteel niet bedreigd  

Stemonyphantes lineatus  x Momenteel niet bedreigd  

Tallusia experta  x Momenteel niet bedreigd  

Tapinocyba insecta  x Momenteel niet bedreigd  

Tapinocyba praecox 1 x Momenteel niet bedreigd  

Tapinopa longidens  x Momenteel niet bedreigd  

Tegenaria agrestis  x Momenteel niet bedreigd  

Tegenaria picta 2 x Momenteel niet bedreigd  

Tibellus oblongus  x Kwetsbaar nat schraal grasland met pollen 

Tiso vagans  x Momenteel niet bedreigd  

Trochosa ruricola  x Momenteel niet bedreigd  

Trochosa terricola 2 x Momenteel niet bedreigd  

Troxochrus scabriculus  x Momenteel niet bedreigd  

Walckenaeria acuminata 53 x Momenteel niet bedreigd  

Walckenaeria antica  x Momenteel niet bedreigd  

Walckenaeria atrotibialis 1 x Momenteel niet bedreigd  

Walckenaeria capito  x Waarschijnlijk bedreigd  

Walckenaeria cucullata 8 x Momenteel niet bedreigd  

Walckenaeria cuspidata  x Momenteel niet bedreigd  

Walckenaeria dysderoides  x Momenteel niet bedreigd  

Walckenaeria nudipalpis 1 x Momenteel niet bedreigd  

Walckenaeria obtusa 14 x Momenteel niet bedreigd  

Walckenaeria vigilax  x Momenteel niet bedreigd  

Xerolycosa nemoralis  x Kwetsbaar zomen van droger loofbos 

Xysticus cristatus  x Momenteel niet bedreigd  

Xysticus lanio 4 x Momenteel niet bedreigd  

Xysticus ulmi  x Momenteel niet bedreigd  

Zelotes latreillei  x Momenteel niet bedreigd  

Zora spinimana  x Momenteel niet bedreigd  
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Bijlage 17. Hooiwagens in het Militair Domein Houthulst 

 
Bron: Alderweireldt et al., 1993 
 

Familie Soorten 

Nemastomatidae Mitostoma chrysomelas 

Nemastomatidae Nemastoma bimaculatum 

Nemastomatidae Nemastoma lugubre 

Nemastomatidae Paranemastoma quadripunctatum 

Phalangidae Homalenotus quadridentatus 

Phalangidae Lacinius ephippiatus 

Phalangidae Leiobunum blackwalli 

Phalangidae Leiobunum rotundum 

Phalangidae Lophopilio palpinalis 

Phalangidae Mitopus morio 

Phalangidae Oligolophus hansenii 

Phalangidae Oligolophus tridens 

Phalangidae Paroligolophus agrestis 

Phalangidae Phalangium opilio 

Phalangidae Platybunus triangularis 

Trogulidae Anelasmocephalus cambridgei 

Trogulidae Trogulus nepaeformis 

 
 
 

Bijlage 18. Miljoenpoten in Houthulst 

 
Bronnen: 
BF: Van den Haute, 1997 (bodemfaunaproject): domeinbos Houthulst 
AK: Alderweireldt & Kime, 1997: Militair Domein van Houthulst 
 
 

Familie Soorten 
Bronnen 

BF AK 

Glomeridae Glomeris marginata  x 

Glomeridae Glomeris intermedia  x 

Craspedosomatidae Craspedosoma rawlinsii 4 x 

Chordeumatidae Chordeuma sylvestre  x 

Chordeumatidae Melogona gallica  x 

Chordeumatidae Melogona scuttelare 1  

Julidae Tachypodoiulus niger  x 

Julidae Ommatoiulus sabulosus  x 

Julidae Julus scandinavicus 8 x 

Julidae Leptoiulus belgicus  x 

Julidae Cylindroiulus punctatus 3 x 

Polydesmidae Polydesmus angustus 3 x 

Polydesmidae Polydesmus denticulatus 24  

Polydesmidae Polydesmus inconstans 1  

Polydesmidae Brachydesmus superus  x 
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Bijlage 19. Toegankelijkheidsreglement 

 

Artikel 1 
Dit reglement is van toepassing in het domeinbos Vrijbos te Houthulst. 
 
Artikel 2 
Het reglement geeft aanvullingen of verduidelijkingen bij het Bosdecreet van 13 juni en zijn 
uitvoeringsbesluiten en bij het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 en zijn uitvoeringsbesluiten. Dit 
betekent dat er nog andere gebruiksregels van toepassing zijn dan deze vermeld in dit 
toegankelijkheidsreglement. De belangrijkste ervan worden op de infoborden duidelijk gemaakt. 
 
Artikel 3 
Het bos is toegankelijk van de officiële zonsopgang tot de officiële zonsondergang. Omwille van 
natuurbehoudsredenen, gevaar,… kan het Agentschap voor Natuur en Bos bepaalde wegen tijdelijk of 
permanent afsluiten voor het publiek. De toegang tot het bos is verboden bij storm. Het Agentschap is 
niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
 
Artikel 4 
De toegankelijkheid van het bos wordt geregeld volgens de legende op bijgevoegde kaart, die 
integraal deel uitmaakt van dit toegankelijkheidsreglement. In het Vrijbos worden wandelpaden, 
uitsluitend toegankelijk voor wandelaars, en paden zowel toegankelijk voor wandelaars en fietsers 
onderscheiden. Gemotoriseerd verkeer is enkel toegelaten van en naar de aangegeven parking. 
Het is verboden de boswegen te verlaten, behalve in de speelzone. 
Er zijn geen ruiterpaden voorzien. 
In het Vrijbos is er een speelzone voorzien zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart. 
De overige wegen of paden die niet op de kaart zijn weergegeven zijn niet toegankelijk. 
De toegankelijkheid van de wegen in de omgeving van het domein wordt geregeld door aangepaste 
reglementen. 
 
Artikel 5 
Er zijn geen vuilnisbakken voorzien in het bos. Iedere gebruiker wordt verzocht zijn afval terug mee te 
nemen. 
 
Artikel 6 
Overige verbodsbepalingen: 

• Het is verboden honden of andere huisdieren in het domeinbos te brengen, behalve op de wegen 
en paden indien ze aan de leiband worden gehouden. 

• Het is verboden zich in of op de wateroppervlaktes te begeven, stenen of andere voorwerpen in 
het water te gooien. 

• Het is verboden te roken. 

• Het is verboden dieren te voederen. 

• Het is verboden drukwerk of andere geschriften uit te delen of te verspreiden. 
 
Artikel 7 
Het Agentschap kan afwijkingen op bovenvermelde bepalingen toestaan. Alle aanvragen tot 
machtiging dienen minstens veertien dagen vooraf schriftelijk bij het Agentschap toe te komen. Bij 
ontbreken van enig antwoord wordt verondersteld dat de machtiging werd geweigerd. Het Agentschap 
kan in zijn machtiging voorwaarden opleggen. 
 
Artikel 8 
Dit reglement vervangt het toegankelijkheidsreglement van het domeinbos Vrijbos goedgekeurd op 30 
maart 2005. 
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Bijlage 20. Verslag van de publieke consultatie 

 
Tijdens de opmaak van het uitgebreid bosbeheerplan van domeinbos Vrijbos werd: 

1. op 15 oktober 2008 een informatievergadering georganiseerd in Houthulst over het ontwerp-
bosbeheerplan. 

2. de publieke consultatie zoals voorgeschreven aangekondigd en gehouden van 15 oktober tot 
15 november 2008. 

 
Op de informatievergadering waren ca. 20 personen aanwezig. 
Er was een voorstelling van het bosbeheerplan met bespreking van de belangrijkste doelstellingen en 
maatregelen, waarna de aanwezigen vragen konden stellen. 
Korte bespreking van de besproken thema’s nav deze vragen: 
 

1. De overlast door muggen in het bos wordt aangehaald. Dit kan grotendeels verklaard worden 
door de waterhuishouding in het bos. Binnen duurzaam bosbeheer kunnen er geen 
insecticiden gebruikt worden, en is dit dus niet echt op te lossen. 
 

2. Is de huidige locatie van de speelzone (bestand 11a) ideaal? 
Deze locatie is 8 jaar geleden overeengekomen met de toenmalige burgemeester als de 
meest geschikte, wegens de nabijheid bij het centrum en de parking, en de duidelijke 
afbakening van deze zone door dreven. Het Agentschap staat tijdens deze consultatieronde 
echter open voor nieuwe concrete voorstellen voor eventuele andere locaties. 
Er werden geen voorstellen in deze zin gedaan, zodat de huidige speelzone behouden blijft. 
 

3. De verschillende types toegankelijke wegen worden besproken. Vooral de verharding is een 
aandachtspunt: ruwe gravier lijkt minder interessant voor wandelaars, hoewel deze goedkoper 
is en na enkele jaren door bladval ed even geschikt is. Toch zal getracht worden in de mate 
van het mogelijke iets fijnere gravier te gebruiken voor de noodzakelijke verharding van 
sommige veel bewandelde dreven in het Vrijbos. 

 
4. Het Eenzaamheidsbos zal, zoals in het beheerplan vermeld, in de toekomst in de mate van 

het mogelijke beter ontsloten worden dmv eventuele nieuwe aankopen en afspraken met de 
militaire overheid ivm toegankelijkheid via de Schaapbaliedreef. 

 
5. De toegankelijkheid van dreven buiten bos ligt niet binnen de bevoegdheid van dit beheerplan, 

maar is zeker een aandachtspunt voor het Agentschap, en wordt principieel ondersteund. In 
samenspraak met de gemeente kunnen in de toekomst eventueel private dreven aangekocht 
worden om bv. een wandelcircuit tussen de verschillende bosplaatsen te realiseren. 

 
 
De publieke consultatieronde voor het uitgebreid bosbeheerplan van domeinbos Vrijbos liep van 15 
oktober tot 15 november 2008. 
Het ontwerp-beheerplan lag ter inzage op de volgende adressen: 

• Milieudienst Houthulst (Gemeentehuis) 
Markt 1, 8650 Houthulst 

• Agentschap voor Natuur en Bos 
Zandstraat 255, 8200 Sint-Andries-Brugge 

Het ontwerp-beheerplan was eveneens digitaal beschikbaar op de website van de gemeente 
Houthulst (E-Loket; www.houthulst.be). 
 
Er werd geen enkele opmerking ontvangen. 
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Bijlage 21. Kaart van het Woud van Houthulst (1747) 

 
Bron: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Gent 
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Bijlage 22. Gereduceerde kadasterkaarten (1853) 

 



Bosbeheerplan domeinbos Vrijbos (Houthulst): Beheermaatregelen  

 120
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Bijlage 23. Bepalingen jachtpacht Vrijbos 
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Kaarten 
 

1. Kadastraal overzicht 
2. Situatieplan 1/20.000 
3. Situatieplan 1/10.000 
4. Luchtfoto 2005 
5. Statuut van de waterlopen 
6. Gewestplan 
7. Europese beschermingszones 
8. Ferrariskaart 1771-1778 
9. Vandermaelenkaart 1850 
10. Topografische kaart 1866 
11. Topografische kaart 1883 
12. Topografische kaart 1911 
13. Topografische kaart 1966 
14. Topografische kaart 1979 
15. Boshistoriek 
16. Hydrografie 
17. Vereenvoudigde bodemkaart 
18. Bodemkwetsbaarheidskaart 
19. Tertiaire geologische kaart 
20. Bestandstype 
21. Biologische Waarderingskaart 
22. Actuele vegetatie 
23. Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
24. Potentiële bosvegetatie 
25. Toegankelijkheid 
26. Open ruimte en omvorming 
27. Jachtpacht 

 
 
 


