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1 Identificatie van het bos

1.1 Situatieplan
Het plangebied wordt weergegeven op Kaart 1.1: Situering en Figuur 1.1.

Ligging: het plangebied is gelegen in het de provincie Oost-Vlaanderen, op het grondgebied
van de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem.
Begrenzing: het plangebied wordt in het noorden begrensd door de bebouwing langs de N43,
in westen door de Moeistraat en de Jean-Baptiste de Gieylaan, in het zuiden door de spoor-
lijn en de Oude Gentweg en in het oosten door de Hemelrijkstraat.

Figuur 1.1: Situering van het plangebied (bron: Google maps).

Relatie met andere groene domeinen (zie Kaart 1.2: Ligging van het plangebied t.o.v. andere
bos- en groengebieden):
In het noordwesten liggen verschillende erkende reservaten langs de Leie (o.m. Latemmeers
in Sint-Martens-Latem). Verder bevinden zich nog verschillende gotere bossen in de omge-
ving (o.m. Hospicebossen, Ooidonk). In het oosten zijn verschillende grotere (kasteel)parken
aanwezig (o.m. de Gellinckpark, Puttenhove en Maaltebruggepark).
De domeinen ten zuiden van de snelweg en de stad Gent en zijn een gaaf voorbeeld van
een middeleeuws bulkengebied. Waarschijnlijk stemt de site van de kastelen overeen met
voorheen belangrijke hofsteden. Er is een sterke visuele relatie tussen de sites onderling en
dit langs ontworpen vergezichten en kasteeldreven. Op die manier zijn de kastelen niet enkel
historisch en geografisch met elkaar verbonden, maar is ook de visuele band sterk.
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1.2 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rech-
ten

1.2.1 Eigenaars en beheerders

Naam van het gebied: Hooglatem – Grand Noble, Parkbos Gent
Statuut: domeinbos en privé bos (Grand Noble, de Giey).

De bestanden vervat in dit geïntegreerd beheerplan hebben een totale oppervlakte van 142 ha 76 a
16 ca (= plangebied). Een overzicht van de verdeling van de kadastrale percelen over de bestanden
is terug te vinden in Bijlage 1 en op Kaart 1.3: Kadastrale percelen.

Het beheer van deze bestanden wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB),
Provincie Oost-Vlaanderen, Regio Zuid.

Voor het bosdeel van Grand Noble is ANB verantwoordelijk voor het technisch advies.

Verantwoordelijke beheerder openbare bossen en natuurdomein:

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Regio Zuid

Regiobeheerder:

Xavier Coppens
Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale dienst Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum (VAC)
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70/73
9000 Gent
Tel.: 0476/60 37 85
E-mail: xavier.coppens@lne.vlaanderen.be

Boswachter:
Jean-Pierre Nicaise
Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale dienst Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum (VAC)
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70/73
9000 Gent
Tel.: 0479/67 95 52
E-mail: jeanpierre.nicaise@lne.vlaanderen.be

Verantwoordelijke beheerder privaat bos:

Stichting Grand Noble
t.a.v. Pierre de Giey
Baron de Gieylaan 165
9840 De Pinte
Tel.: 0475/93 03 42
E-mail: pierredegiey@gmail.com

Indiener beheerplan:

Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale dienst Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum (VAC)
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70/73
9000 Gent
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Tel. 09 276 20 00
Fax 09 276 20 05
E-mail: ovl.anb@vlaanderen.be

Voorliggend beheerplan is geldig voor 20 jaar (2015-2034).

1.2.2 Zakelijke of persoonlijke rechten

Gebruiksovereenkomsten
In 2011 werd een akkoord bereikt met de eigenaars over een erfpachtregeling van het domein de
Giey. Op 14 november 2011 werd er een erfpacht afgesloten tussen het Agentschap voor Natuur
en Bos en de familie de Giey voor 58,04 hectare (zie Kaart 1.3: Kadastrale percelen).

M.b.t. de erfpachtovereenkomst tussen ANB (pachter) en familie de Giey zijn de voornaamste-
elementen (niet-limitatieve lijst):
- jachtrecht behoort aan verpachter (nl.familie de Giey/stichting Grand Noble)
- wijziging van de wandel- of andere recreatieroutes kunnen enkel mits schriftelijke toestemming
van de verpachter
- commerciële activiteiten enkel mits toestemming verpachter

Verder bestaan er nog gratis gebruiksovereenkomsten voor maaien en/of begrazing van perce-
len. De overeenkomst is geldig tot 30/11/2013. De betrokken percelen staan opgesomd in Tabel
1.1.

Tabel 1.1: Bestanden en percelen met een gebruiksovereenkomst.
Bestand Nummer Oppervlakte (ha) Opmerking

Gent - 25C RZ4b 0249/00B000 1,62 Begrazing

De Pinte - 1B

NZ4e 0133/00F000

4,9404 Begrazing

NZ4e 0103/00B000

NZ4e 0102/00C000

NZ4e 0094/00A000

NZ4a 0093/00B000

NZ4a 0093/00A000

NZ4a 0088/00B000

NZ4a 0088/00A000

NZ4a 0087/00D000

Sint-Martens Latem - 1B
RZ3c 1100/00_000

0,8440 Maaien en nabegrazing
RZ3c 1064/00_000

Sint-Martens Latem - 1B

RZ2a 1015/00_000

1,3981 Begrazing

RZ2a 1019/00A000

RZ2a 1020/00_000

RZ2a 1022/00_000

RZ2a 1017/00_000

RZ2a 1018/00_000

RZ2a 1016/00_000

Erfdienstbaarheden
Erfdienstbaarheden tot openbaar nut zijn aanwezig t.h.v. de spoorweg in het zuidoosten van het
gebied.



Identificatie van het bos

Pagina 10 van 165

Er zijn geen gasleidingen of hoogspanningslijnen doorheen het studiegebied gekend. Langsheen
de openbare wegen zijn natuurlijk wel verscheidene drinkwater-, telefoon- en electriciteitsvoor-
zieningen aanwezig.

1.3 Kadastraal overzicht
Kaart 1.3: Kadastrale percelen en Bijlage 1 geven een overzicht van de kadastrale percelen die
tot het plangebied behoren.

1.4 Statuut van de wegen en waterlopen
1.4.1 Statuut van de wegen
Het statuut van de wegen wordt aangeduid op Kaart 2.13: Wegen.

Openbare wegen

Er grenzen diverse openbare wegen aan de bestanden van voorliggend beheerplan. Zo loopt in
het noorden de Kortrijksesteenweg (N43), centraal bevindt zich de Baron de Gieylaan die zich
zuidelijk verderzet in de Jean-Baptiste de Gieylaan. De meest zuidelijke percelen worden be-
grensd door de spoorlijn en de Oude Gentweg. De Rosdamstraat scheidt de meest westelijke en
oostelijke percelen, de westelijke zijde van het plangebied grenst aan de Moeistraat.

Atlas der Buurtwegen

Kaart 1.7: Atlas der Buurtwegen geeft een overzicht van alle buurtwegen volgens de Atlas der
Buurtwegen (1843-1845) die aanwezig zijn in het plangebied (bron: geoloket buurtwegen, Prov.
Oost-Vlaanderen).

Volgende buurtwegen liggen in of op de rand van het plangebied:
Chemin n°3: deze weg loopt langs de westelijke zijde van het plangebied en komt overeen
met de huidige Moeistraat.
Chemin n°21: deze weg komt overeen met de huidige Rosdamstraat.
Chemin n°20: deze buurtweg loopt doorheen open land en is nog steeds aanwezig in het
landschap en is nog in gebruik (wandelpad, doorgang naar akkers en bos, …). Dit wegtracé
is ook op de Ferrariskaart duidelijk zichtbaar.
Chemin n°19: Komt overeen met de huidige Duiverstraat in het noordoosten van het plan-
gebied.
Chemin n°1: deze weg komt overeen met de Baron de Gieylaan.
Chemin n°91/13: huidig deel van de Baron de Gieylaan aan de (zuid)westzijde van het plan-
gebied.
Chemin n°2: huidige Hemelrijkstraat.

Verder zijn er nog tal van lokale ontsluitingswegen zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen. Deze
maken deel uit van aparte kadastrale percelen, zoals de weg naar het kasteel Grand Noble.

1.4.2 Statuut van de waterlopen
Door het plangebied lopen een aantal al dan niet geklasseerde waterlopen (zie Kaart 2.5: Hydro-
grafie en hydrologie).
De toestromende beken ontspringen in de hogere dekzandgebieden en ontwateren naar de Leie
toe. De belangrijkste waterloop in het plangebied is de Rosdambeek, die een samenvloeiing is
van de Nazarethbeek, de Hooglatembeek en de Duivebeek. Ze mondt uit in de Leie ter hoogte
van de Assels en watert een groot deel van het pleistocene landschap en het zuidelijk gedeelte
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van rivierduin en Goedingekouter naar de Leie af. De Rosdambeek is een waterloop van 2e cate-
gorie, evenals de Duivebeek. De Hooglatembeek is een waterloop van 3e categorie. Enkele klei-
nere ontwateringsgrachten in de vallei van de Rosdambeek zijn ook nog talrijk in het plangebied
aanwezig, alsook de oud-geklasseerde waterloop nr. 2 (beheerd door de aangelanden).

Aangezien het plangebied geklasseerde en oud-geklasseerde waterlopen omvat, is o.a. volgen-
de wetgeving m.b.t. de waterlopen van toepassing:

 wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 17 § 1 en 2 die stelt dat aange-
landen van de geklasseerde waterlopen verplicht zijn, zonder recht op schadevergoeding
binnen een strook van 5 m:

o doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder.
o op hun eigendommen de maai- en ruimingsspecie te aanvaarden afkomstig uit

de waterloop, voor zover deze producten niet schadelijk zijn voor het milieu.
o werktuigen en materialen nodig voor het uitvoeren van werken aan de waterloop

te laten plaatsen.
 provinciaal reglement 27-05-1955 – art. 15 dat stelt dat het verboden is beplantingen,

bouwwerken of herstellingen aan (oud-)geklasseerde waterlopen binnen een strook van
3 m vanaf hun uiterste boord zonder voorafgaande toelating van het gemeentebestuur.

 wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 12 en 14 die stellen dat buiten-
gewone werken van verbetering of wijziging aan geklasseerde waterlopen maar mogen
uitgevoerd worden na machtiging van de Deputatie.

 provinciaal reglement 27-05-1955 art. 14 dat stelt dat werken uitvoeren aan oud-
geklasseerde waterlopen enkel kan na machtiging door de Deputatie.

1.5 Bestemming volgens het geldende plan
van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan

1.5.1 Gewestplan
Zie Kaart 1.4: Bestemming volgens het gewestplan.
De voornaamste gewestplanbestemming in het plangebied is landschappelijk waardevol agrarisch
gebied. Het kasteel Grand Noble en omgeving ligt in parkgebied.
In het zuidwesten is nog een klein gebied aangeduid als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen
en openbaar nut.
Tengevolge van het GRUP Parkbos Gent (zie § 1.5.2.) werden een aantal bestemingen gewij-
zigd, ondermeer rond het Portaal Gent en rond Grand Noble (boskerngebied en kasteelparkge-
bied).

1.5.2 Algemene en bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen

Het plangebied valt binnen het ‘Gewestelijk RUP Afbakening Grootstedelijk gebied Gent’ (initieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 december 2005, en – na een vernietigingsarrest
van de Raad van State – opnieuw goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 juli 2010). In dit
plan geeft de Vlaamse Regering aan binnen welke afbakeningslijn zij het stedelijk gebied Gent
wil zien ontwikkelen. Bovendien voorziet het gewestelijk RUP bestemmingswijzigingen en inrich-
tingsvoorschriften voor maar 32 stedelijke projecten. De ‘Groenpool Parkbos’ (deelproject 6C),
waarbinnen het plangebied valt, is er hier één van.
De groenpool Parkbos (Gent – De Pinte – Sint-Martens-Latem) is een multifunctioneel gebied
met overwegend een open ruimte karakter, in en omringd door een sterk verstedelijkt gebied. De
hoofdrol als groengebied ten behoeve van zachte recreatie staat voorop, met als primaire com-
ponenten bos, stedelijke natuurelementen en landbouw. De groenpool omvat daarnaast veel an-
dere functies die in een ondergeschikte maar niet onbelangrijke bijrol de multifunctionaliteit van
het gebied in beeld brengen.
De benaming ‘Parkbos’ refereert enerzijds naar het bebossingsproject en anderzijds naar de be-
langrijke landschappelijke waarde van het plangebied, de aanwezige kasteelparken en het open
agrarische landschap.
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De visie onderscheidt verschillende deelgebieden. Voor het plangebied is deelgebied 5 Grand
Noblepark – Hoog Laethem relevant. Dit relatief geïsoleerd deelgebied wordt gedomineerd door
de centrale positie van kasteel Grand Noble. De spoorlijn Gent-Kortrijk creëert langs weerszijden
een afscheiding. De aldus ontstane restruimte vormt een onderdeel van de boskern rond Grand
Noble. Dit deelgebied houdt een open relatie met de natte weilanden rond de Nazarethbeek. Er
dient gestreefd te worden naar een vloeiende overgang tussen beide gebieden.
Door het ontbreken van een fysieke begrenzing van het park zijn er portalen voorzien die op stra-
tegische plekken de aanwezigheid van het park markeren en als het ware de ontvangstruimtes
vormen voor de bezoekers van het park. In het plangebied is het portaal noordelijk gelegen, aan
de Kortrijksesteenweg.
Rondom het kasteelpark Grand Noble ligt het boskerngebied. Dit gebied is bestemd voor het be-
houd, de bescherming, de ontwikkeling en het herstel van bos.
De realisatie van deze boskern betreft in hoofdzaak de aanplant van bos en de aanleg van wan-
del- en ruiterpaden. Het kasteelpark zelf (Grand Noble) is bestemd als Kasteelparkgebied. Dit
gebied is bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, cul-
tuurhistorische en ecologische waarde.
De inrichting van de bos- en natuurkernen is gepland binnen de 5 jaar na verwerving en verloopt
gefaseerd in de periode 2011-2018. Op vlak van inrichting en recreatie is er de voorbije jaren al
veel voorbereidend studiewerk gebeurd, in afwachting van de verwerving van de nodige gronden.
Zo werden ondermeer voor de portalen en voor de oude spoorweg inrichtingsvisies en -plannen
uitgewerkt. Naast de inrichting van de boskernen, conform de afgesproken fasering, is de realisa-
tie van een aantal recreatieve routes in het gebied cruciaal. In 2011 werden de voorbereidingen
getroffen om een 5-tal wandelroutes (quick-wins) op het terrein te realiseren. Stapsgewijs wordt
nadien ook het recreatief netwerk uitgebreid tot een gebiedsdekkend netwerk voor het volledige
Parkbos en voor alle gebruikers.
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1.6 Beleidsplannen en -initiatieven
1.6.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Belangrijke doelstellingen in het RSV voor de natuurlijke entiteiten in het buitengebied zijn:

- Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied.
- Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen.
- Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied met be-

trekking tot integraal waterbeheer, rivier- en beekvalleien, het landbouweconomisch sys-
teem en de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en de karakteristieke land-
schapselementen en –componenten.

- Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch sys-
teem. Het fysisch systeem vormt het raakvlak tussen milieubeleid en ruimtelijke orde-
ning. Voorbeelden van gebiedsgerichte afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu
zijn de ondersteuning van de afbakening van stiltegebieden, de afbakening en realisatie
van beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater en van bodembescher-
mingsgebieden.

- Het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.

Het plangebied behoort tot de deelruimte Leiestreek. In het RSV wordt het geheel van de Leie-
vallei en zijrivieren, zoals de Rosdambeek, bestempeld als een structuurbepalende riviervallei in
Vlaanderen. Inzake gewenste ruimtelijke structuur worden rivier- en beekvalleien gezien als be-
langrijke elementen van de natuurlijke structuur. Aanvullend hierop staat de ecologische infra-
structuur, gevormd door vlak-, lijn- en puntvormige elementen, door geïsoleerde natuur- en bos-
gebieden en door parkgebieden.

1.6.2 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen
Op provinciaal niveau worden in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan de natuurverbindings-
gebieden en de ecologische infrastructuur (natuur- en bosgebieden die niet tot het VEN behoren)
van bovenlokaal belang aangeduid. De gedetailleerde afbakening van deze gebieden vormt een
onderdeel van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

In deze verbindingsgebieden stelt de provincie volgende doelstellingen voorop:
- natuurverbindingsgebieden zijn gericht op het versterken van de bestaande natuurwaar-

den met het oog op hun verbindingsfunctie;
- de natuurfunctie wordt bepaald door kleine landschapselementen en kleinere natuurge-

bieden als verbinding;
- de natuurfunctie dient verbeterd te worden door de ontwikkeling (naast herstel en be-

houd) van de kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden welke de verbin-
ding realiseren tussen grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en
natuurverwevingsgebieden (de uitbouw van een netwerk van KLE’s);

- de uitbreiding van bossen en het behoud van de open ruimte;
- het garanderen van de basismilieukwaliteit.

Het plangebied is gelegen binnen de deelruimte ‘het Oost-Vlaams Kerngebied’.
De riviervalleien worden als groene vingers uitgebouwd. Ze worden immers beschouwd als dra-
gers van natuur en recreatief medegebruik binnen de ecologische randvoorwaarden. Plaatselijk
kan het recreatief medegebruik sterker uitgewerkt worden. De steden en een aantal dorpen aan
de riviervalleien worden gezien als poorten voor toerisme en recreatie.

1.6.3 Ruimtelijk structuurplan Sint-Martens-Latem
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Sint-Martens-Latem is goedgekeurd
door de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen op 13 juli 2006 (B.S. 24 augustus 2006). Het
plangebied behoort tot de deelruimte ‘oostelijk landbouwgebied’. Het oostelijke bos- en land-
bouwgebied wordt een gemengd gebied voor landbouw, bos en natuur. Deze deelruimte wordt
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geselecteerd als gemengd gebied. Ze komt in aanmerking voor bosuitbreiding, aansluitend bij de
Kastelensite.

De beekvalleien zullen sterk ruimtelijk structurerend werken. Open ruimten (met hun belangrijkste
functies landbouw, natuur en recreatie) zullen in belangrijke mate hieraan gekoppeld worden,
rekening houdend met de bestaande bebouwing. De Duivebeek, Hooglatembeek en Rosdam-
beek werden geselecteerd als lokale natte natuurverbindingen. Bouwvrije open ruimte gebieden
als natuurlijk overstromingsgebied voor de beken moeten hier voorzien worden. Nevengebruik
van de gronden is mogelijk in functie van waterhuishouding en zachte recreatie (wandel- en fiets-
routes).

1.6.4 Ruimtelijk structuurplan De Pinte
Het gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan De Pinte werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van
1 december 2006.

Dit deel van de gemeente De Pinte wordt uitgebouwd als één van de randstedelijke groengebie-
den binnen het grootstedelijk gebied en is als dusdanig ook opgenomen binnen de afbakening
van het grootstedelijk gebied.
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Doelstellingen zijn:
 Evolutie van akker- en weideland tot gebied met structuurrijke (soortenrijke) vegeta-

ties. Actief beheer van graslanden kan hierbij van belang zijn (onder meer om soor-
tenrijkdom te verhogen).

 Versterken van het waterrijk karakter en herstel van de gunstige waterhuishouding:
concreet bv. herprofilering (spontaan of door ingreep) van de oevers van de grachten
tot meer geleidelijke oevers.

 Zichtbaar houden van de huidige landschapsstructuur (percelen): concreet door be-
houd en herstel van kleine landschapselementen.

 Het Parkbos, waarvan een deel ligt in de gemeente De Pinte wordt uitgebouwd als
één van de randstedelijke groengebieden binnen het Grootstedelijk gebied en is als
dusdanig ook opgenomen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied.

1.6.5 Ruimtelijk structuurplan Gent
Het gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Gent werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 9
april 2003.

Het ruimtelijk structuurplan voor de stad Gent stelt dat de landschapsstructuur zich leent tot be-
bossing en tot een functionele recreatieve ontsluiting. De bebossing kan een meerwaarde bete-
kenen voor de natuur indien dit geschiedt volgens de principes van een ecologische en multifunc-
tionele bosexploitatie en rekening houdt met de bestaande landschapsstructuur. De visie rond
randstedelijke groengebieden is vertaald in de afbakening van het Grootstedelijk gebied Gent.

1.6.6 Afbakening Grootstedelijk gebied Gent
Het plangebied valt binnen de ‘Afbakening Grootstedelijk gebied Gent’. De afbakeningslijn van
het grootstedelijk gebied is beleidsmatig van aard en omvat de as van de N43 tot de bedrijven-
zone in Deurle, het oostelijk landbouwgebied aansluitend op Gent en het woonuitbreidingsgebied
van Hooglatem.
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Binnen de planvorming staat het plangebied deels aangegeven als valleigebied, meer bepaald
als Randstedelijk groengebied buiten de vier groenpolen (Hooglatembeek/Nazarethbeek).
Verder wordt er een boskern ontwikkeld rond het kasteel Grand Noble en worden aan de randen
een ‘randboscomplex’ aangelegd. De drevenstructuur wordt behouden. Noordelijk in het plange-
bied wordt een portaal aangelegd.
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1.6.7 Landinrichtingsproject Leie en Schelde
Bij besluit van 26.10.1994 besliste de Vlaamse regering op grond van een voorstudie tot de op-
maak van een landinrichtingsplan voor het landinrichtingsproject 'Leie en Schelde'. Het landin-
richtingsplan dat in 1996 (goedgekeurd 1998) door de Vlaamse Landmaatschappij werd opge-
maakt, bestaat uit een richtplan en één of meerdere inrichtingsplannen.

De studie geeft aan dat:
 De multifunctionele bosbouw enkel prioritair is in het bosgebied:

Grand Noble (De Pinte)
Nieuwgoed (Gent-Zwijnaarde)
de Ghellinck d'Elsegempark (Gent-Zwijnaarde)
enkele kleinere boscomplexen bij Driekoningen (Sint-Martens-Latem).

 Bosuitbreiding zeer wenselijk is rond:
Grand Noble (De Pinte)
de Ghellinck d'Elsegempark (Gent-Zwijnaarde)

en het best aansluit op grotere boskernen.
 Bosuitbreiding in functie van bosverbindingsgebieden wenselijk is tussen het kasteelpark

van Grand Noble  en de Ghellinck d'Elsegempark.
 Een sterke achteruitgang van vooral lineaire, kleinschalige landschapselementen merk-

baar is.
 Verhoging natuur- en milieukwaliteit Nazarethbeek-Duivebeek

De voorstellen voor landinrichting omhelzen een herstructurering van het landschap zowel in
functie van een natuurherstel als een heroriëntatie van de landbouwactiviteit. De klemtoon ligt
daarbij op de ontwikkeling van een kleinschalige landschapsstructuur die nauw aansluit op het
vroegere, lineair uitgebouwde landschapspatroon met kleine, verspreide bospartijen rond (mo-
numentale) gebouwen.
Er werden verschillende inrichtingsplannen opgesteld in uitvoering van het richtplan van het land-
inrichtingsproject Leie – Schelde. Het inrichtingsplan (opgemaakt door de VLM) werd goedge-
keurd  bij M.B. 30 juni 1998. Het inrichtingsplan Oude spoorwegbedding ligt op het grondgebied
van de gemeente De Pinte en de stad Gent. Het project maakt deel uit van het landinrichtings-
project Leie en Schelde. Het inrichtingsplan is opgemaakt in relatie tot het omgevende parkbos-
gebied. Het inrichtingsplan werd goedgekeurd bij MB van 4 mei 2010.

1.6.8 Ruilverkaveling Schelde-Leie
Het voorlopige plangebied van de ruilverkaveling Schelde-Leie wordt in het noorden bij benade-
ring begrensd door de N43 en in het oosten door een aantal parallelle zijbeken van de Schelde
(Zwarte Kobensbeek, Moerbeek en Coupure). Het zuiden en het westen worden grofweg be-
grensd door de N35.
De eerste doelstelling van het project is een verbetering van de agrarische structuur via het ruilen
en herverkavelen van landbouwgronden. Door de uitbouw van het Parkbos Gent (en in mindere
mate door de realisatie van het stadsbos Deinze en de uitbreiding van de Hospicebossen) zal de
gronddruk in de regio verhogen. De ruilverkaveling wil in deze context een flankerend beleid bie-
den.
Het ruilverkavelingsproject kan ook bijdragen aan een vlottere realisatie van het Parkbos Gent,
het stadsbos Deinze en de Hospicebossen, omdat naar verwachting meer en beter gestructu-
reerde ruilgronden aangeboden kunnen worden aan de landbouwers die dienen te wijken in het
kader van deze drie projecten.
Daarnaast kan via ruilverkaveling een integrale inrichting van de regio gebeuren, waarbij maatre-
gelen kunnen worden uitgevoerd voor natuur- en landschapsontwikkeling, voor onroerend erf-
goed, voor integraal waterbeheer, voor de uitbouw van een recreatief netwerk, voor bodemcon-
servering, ... Tijdens het onderzoek naar het nut worden deze maatregelen verder afgewogen en
geconcretiseerd.
Medio 2014 wordt een beslissing van de minister over het nut van de ruilverkaveling en de blok-
grens verwacht.
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1.7 Speciale beschermingszones
1.7.1 Internationale beschermingszones

Zie voor de afbakening op Kaart 1.5: Beschermingszones.

Er komen geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden in of in de onmiddellijke omgeving van het
plangebied voor.

Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa 3,2 km ten W van het
plangebied. Het betreft de “Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel” (habitatcode
BE2300005, met een totale oppervlakte van 3377 ha).
Daarnaast bevindt het Habitatrichtlijngebied “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek”
(habitatcode BE2300044, met een totale oppervlakte van 1793 ha) zich op 6 km ten ZO.

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden

1.7.2.1 Vlaams Ecologisch Netwerk

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel
van het VEN (B.S. 17/10/2003). De VEN-gebieden aangeduid in de eerste fase zijn allemaal
gebieden die op het gewestplan een groene bestemming hebben. Binnen het VEN kunnen ge-
biedsspecifieke reglementaire maatregelen getroffen worden voor het behoud, de ontwikkeling
en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu. Deze worden opgenomen in een Natuur-
richtplan dat in overleg met alle betrokkenen (o.a. grondeigenaars) wordt opgesteld.

Zie voor afbakening Kaart 1.5: Beschermingszones.

Er komen geen VEN-gebieden in of in de nabije omgeving van het plangebied voor. Meer
noordelijk bevindt zich het VEN-gebied ‘De Vallei van de Benedenleie (Gen-gebied nr. 213),
zuidelijk het Gen-gebied ‘De vallei van de Bovenschelde Noord’ (nr. 216_1).

1.7.2.2 Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten

Er komen geen beschermde landschappen, monumenten of dorpsgezichten voor in het plange-
bied (Kaart 1.6b: Beschermde landschappen & monumenten).

1.7.2.3 Landschapsatlas

Landschapsatlas

De verschillende elementen zijn weergegeven op Kaart 1.6a: Landschapsatlas. Deze atlas geeft
een overzicht van de historisch gegroeide landschapskenmerken van bovenlokaal belang met
relictwaarde.

Er worden relictzones en ankerplaatsen onderscheiden. Een relict is een overblijfsel uit vroegere
tijd dat nog getuigt van de toestand zoals die eertijds was. Concreet worden punt-, lijn- en vlak-
vormige relicten onderscheiden. Sommige relicten van zeer verschillende aard vormen echter
complexen die historisch samen horen en dus best in hun samenhang benaderd worden, deze
worden ondergebracht onder de categorie ‘ankerplaats’. Relictzones zijn gebieden met een hoge
dichtheid aan zowel bouwkundige, landschappelijke als andere types relicten.

De zuidelijke uitloper die het zandig Leie-Schelde interfluvium vormt werd vóór de grote ontgin-
ningen gekenmerkt door sterk aan zandbodems gebonden ‘veld’-gebieden. Ten zuiden van deze
veldgebieden werden vooral bosrijke gebieden aangetroffen. Het noordelijk gedeelte van deze
‘velden’ of ook wel ‘wastina’ werd het Scheldeveld genoemd. Hiertoe behoort de zone van het
Parkbos. De zone Parkbos behelst het half gesloten landschap tussen de bosclusters van het
Parkbos. Deze zone wordt gekenmerkt door een structuur van ontginningsdreven ingevuld met
weiland en bos.
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De zone van de Rosdambeekvallei wordt gekenmerkt door kleinere weilanden omzoomd met
grachten en bomenrijen (knotbomen). Deze dragen bij tot het half gesloten karakter van deze
zone met beperkte verzichten.

Een deel van het plangebied is gelegen in de relictzone ‘Kasteelparken Zwijnaarde’’ en weste-
lijk in de relictzone ‘Drie Koningen’.

Palend aan het plangebied is 1 puntrelict aanwezig, namelijk het ‘Kasteel Grand Noble’.

Ankerplaatsen zijn landschappelijk de meest waardevolle gebieden voor Vlaanderen. De omge-
ving van het kasteel Grand Noble ligt in de ankerplaats ‘Kasteeldomein Grand Noble’ (A40086).

Het bezit de volgende landschapswaarden:

- Wetenschappelijke waarde

Fysisch- landschappelijk betreft het een dekzandgebied dat deel uitmaakt van de door pleistoce-
ne sedimenten opgevulde "Vlaamse Vallei". Het valt grotendeels samen met een lichte depressie
in het micro-reliëf waarvan het laagste gedeelte ingenomen wordt door slibhoudende zandgron-
den.

- Historische waarde:

Het is een gaaf voorbeeld van een middeleeuws bulkengebied. Waarschijnlijk stemt het site van
de kastelen overeen met voorheen belangrijke hofsteden (omwalde sites die zowel een verdedi-
gings- als ontginningsfunctie hadden). De St. Pietersabdij bezat verschillende ontginningscentra
in dit gebied, waarvan de verschillende kasteelsites getuigen. In het perceleringspatroon zijn er
een opvallend aantal vormen bewaard die wijzen op omwalde sites. Deze omwallingen verwijzen
naar de 14e en 15e eeuwse ontginningen. In het landschap zijn er nog talrijke relicten aanwezig
zoals de vele dreven.

- Esthetische waarde:

Het is een unieke, uitzonderlijk gaaf en open landschap aan de zuidrand van de stad Gent en
zeer gewaardeerd door wandelaars. De schoonheid van het gebied wordt vooral bepaald door
het voorname uiterlijk van de kasteelsites. Binnen het gebied is er een sterke visuele relatie tus-
sen de verschillende sites. De architectuur van de gebouwen verloopt er als het ware verder in
het landschap en dit langs ontworpen vergezichten en kasteeldreven. Van de aanwezige relatief
hoge grondwaterstand heeft men in het verleden dankbaar gebruik gemaakt om bij de kasteel-
sites omgrachtingen, vijvers en waterpartijen aan te leggen. Deze bijzondere attractieve elemen-
ten bezorgen het gebied op esthetisch gebied een interessante meerwaarde.

- Ruimtelijk-structurerende waarde:

De kastelen zijn niet alleen historisch en landschappelijk met elkaar verbonden, ook de visuele
band is heel sterk. Samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven en
hovingen zijn deze kastelen een typisch voorbeeld van het voorkomen van een hele reeks kleine
kasteeltjes rond Gent, behorend aan de 19e eeuwse katoenbaronnen.

Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008 geldt er een zorgplicht op alle vast-
gestelde ankerplaatsen. Hierbij moet schade worden voorkomen aan een typisch landschaps-
kenmerk van een ankerplaats en moet door schadebeperkende maatregelen de betekenisvolle
schade die aan de ankerplaats wordt aangebracht zo veel mogelijk beperkt worden, en indien dit
niet mogelijk is, hersteld en gecompenseerd worden. De aanduiding van deze ankerplaatsen is
nog maar voorlopig en kan na advies van verschillende bestuurlijke entiteiten een definitieve
aanduiding krijgen1..

1 Een lijst van de vastgestelde ankerplaatsen is terug te vinden op: http://www.onroerenderfgoed.be
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2 Algemene beschrijving

2.1 Cultuurhistorisch overzicht
2.1.1 Historisch overzicht

2.1.1.1 Onstaan van het landschap en landschapsevolutie

Historisch- landschappelijk sluit het plangebied aan bij het ‘Scheldeveld’. In de 9de eeuw werd dit
nog beschreven als een uitgestrekt bos: het 'Scheldeholt' of ‘Scheldehout’. In tegenstelling tot de
riviervalleien bleef het gebied tussen Leie en Schelde lange tijd onbewoond, vooral omdat de
gronden zich niet echt tot ontginning leenden. Dat betekent echter niet dat van het bos geen ge-
bruik werd gemaakt.

Bosdegradatie

Het bos evolueerde in de daarop volgende eeuwen tot een wastine die zich uitstrekte tussen de
Schelde en de Leie en in het 'Scheldeveld' werd omgedoopt. De wastine bestond uit heidevelden
met verspreid struikgewas en gedegenereerd bos. Het betreft een areaal dat tijdens de grote
middeleeuwse ontginningsperiode niet tot landbouwland kon worden omgezet, maar daarente-
gen in hoofdzaak voor begrazing werd gebruikt.

De eerste ontginingen

In de eerste helft van de 13de eeuw werd door de grootgrondbezitters van die tijd een eerste po-
ging ondernomen om het Scheldeveld op een min of meer systematische wijze te ontginnen om
aan de behoefte voor meer landbouwareaal in het dichtbevolkte Vlaanderen tegemoet te kunnen
komen.
De Gentse Sint-Pietersabdij heeft als een van de voornaamste eigenaars hierbij een belangrijke
rol gespeeld. Het marginaal karakter van de zandgronden was ongetwijfeld een van de oorzaken
die tot een mislukking van veel van deze ontginningen hebben geleid.
Inmiddels was echter het merendeel van het bos gekapt, maar de kern van de wastine bleef wel
gespaard.

Ontstaan van het bulkengebied

De gebiedsontginning had een systematisch karakter wat blijkt uit de oorspronkelijke lange en
smalle perceelstroken (= "repelpercelen") die achterbleven en die achteraf door dwarse verbin-
dingen in kleinere percelen werden verkaveld. De kavels werden naderhand afgesloten met een
houtige begroeiing of een gracht. De aanplanting van houtige begroeiingen op de kavelranden en
de bewerking van de gronden volgens het wissel- of koppelstelsel leidde tot het ontstaan van het
zogenaamde "bulkengebied" en was kenmerkend voor het gesloten landschap van de Vlaamse
Zandstreek. De term "bulk" verwijst dus naar een afgesloten perceel dat afwisselend als grasland
en akker werd gebruikt en dat werd afgesloten met een randbegroeiing onder de vorm van een
houtkant/heg en/of een bomenrij.

De bebouwing werd gegroepeerd in rijgehuchten langsheen een straat die vaak het uitgangspunt
vormde voor de gebiedsontginning. Dat maakt dat de perceelstroken met hun korte zijde op de
weg aansluiten. Een mooi voorbeeld hiervan is nog steeds te zien in het deelgebied Rosdam
langsheen de Keistraat op de gemeentegrens tussen De Pinte en Sint-Martens-Latem te zien.
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De tweede ontginningsgolf

Toen de middeleeuwse ontginningen die het bulkenlandschap tot stand hebben gebracht stilvie-
len, waren nog niet alle "woeste" gronden in cultuur gebracht. Voornamelijk in de kern van het
Scheldeveld bleven tot in de 17de-18de eeuw uitgestrekte deels verboste heiden bewaard waar-
van het merendeel op het grondgebied van de huidige gemeenten De Pinte en Nazareth. Pas in
1769 werd onder impuls van de centrale overheid en wederom door de Gentse Sint-Pietersabdij
de ontginning opnieuw aangevat, zij het ditmaal op veel efficiëntere wijze. Heiden werden omge-
zet in bouwland. Hierdoor daalde het aandeel "woeste" gronden van nog 32% in het midden van
de 18e eeuw tot nauwelijks 2 à 4% in de Franse tijd.

Kortstondige herbebossing

In de tweede helft van de 18e eeuw bleef slechts weinig van het oorspronkelijk bos over. Later
heeft onder impuls van het Oostenrijks bewind en vooral in het westelijke deel van het Schelde-
veld – op Nazareths grondgebied – een herbebossing plaatsgevonden waarbij niet alleen perce-
len werden heraangeplant maar ook bijzonder veel dreven werden aangelegd. Het merendeel
van de bossen ontstond op de as Grand Noble, Scheldevelde en het Gellinck-d’ Elsegempark
(maar daarvan nam Scheldevelde het grooste deel in).
Later is het merendeel van de laatmiddeleeuwse ontginningshoeven tot lusthof of buitengoed van
stedelingen omgebouwd en ontsproten hieruit de kasteelparken.

Kaart Chanlaire-Capitaine (1795)

2.1.1.2 Historiek van het domein Grand Noble

Het kasteel Grand Noble, het voormalige "Goed ten Abeele", was volgens het archief op het ein-
de van de 18e eeuw in het bezit van de Gentse Sint- Pietersabdij en in leen gegeven aan Gerard
de Duivel. In een processtuk van 1670 werd het "Grand Poivre" genoemd. Een kaart van 1676
vertoont een tweeledig omgrachte site, het 'Hoveniershof', door dreven verbonden met de nabije
straten en de Kortrijksesteenweg. Volgens een verkoopsakte van 1763, was er een "huys van
plaisance", vanouds "Grand Noble" genoemd. Dit landhuis bestond uit een eenvoudig rechthoe-
kig landhuis.
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Sinds 1802 kwam het domein in bezit van de familie de Giey. Het park en de vijvers en de koets-
huizen ten westen van het landhuis werden heraangelegd. De nieuwe dreef naar de huidige Ba-
ron de Gieylaan dateert uit de 19e eeuw.
In de jaren 1850 werd het landhuis gesloopt en vervangen door het huidige neoclassicistische
kasteel, dat rond 1860 voltooid werd.
Het huidige kasteeldomein met aangelegd park, koetshuizen en hovenierswoning zijn midden
van de landerijen gelegen die begrensd worden door de Baron de Gieylaan, Keistraat, Klos-
sestraat en spoorweg Gent-Kortrijk. Het kasteel is via drie dreven met straten verbonden. Aan de
toegangsdreef aan de Baron de Gieylaan zijn arduinen paaltjes, verbonden door kettingen, ein-
digend bij het kasteel op een ijzeren hekken. Ten westen van het hek liggen de vroegere koets-
huizen, samen met het kasteel aangepast en ten oosten ligt de vroegere hovenierswoning in vil-
lastijl, van 1900 daterend. In het midden van de vijfhoekige omgrachting, op een verhevenheid,
ligt een gecementeerd en beschilderd kasteel. Het park bestaat uit gras- en bloemenperken bin-
nen de omwalling en omringende bossen en weilanden. In het zuiden ligt de grote vijver en hoog
opgeworpen heuvels, naar verluidt ontstonden deze "Parnasusheuvels" door de aarde van de
uitgegraven vijver. Een gietijzeren brugje leidde over de omwalling. In het park komt een kunst-
matige grot voor en een ijskelder.

2.1.1.3 Historische kaarten (vanaf begin 18de eeuw)

de Ferrariskaart (ca. 1750)

Het plangebied bestond ten tijde van de Ferraris uit een boccagelandschap met veel hagen en
bomenrijen, afgewisseld met natte weilanden langs de Rosdambeek. Verspreid kwamen hier
kleine bosjes voor. Ter hoogte van het huidige kasteel Grand Noble bestond het bodemgebruik
uit akkers, met uitzondering van de noordelijke zone die bos was. Het huidige kasteel Grand No-
ble bestond in die tijd uit een tweeledig omgrachte site, het 'Hoveniershof', door drie dreven ver-
bonden met de nabije straten en de Kortrijksesteenweg. Er was vrijwel nog geen bebouwing
aanwezig, met uitzondering langs de huidige Kortrijksesteenweg.

Uitsnede van de Ferrariskaart.
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Vandermaelen (ca. 1850), Dépot de la Guerre (1863) en MGI (1897)

In de vallei van de Rosdambeek zijn enkele percelen bos omgezet naar grasland. Het aandeel
grasland is licht verminderd ten voordele van akker. Opvallend is het hoog aandeel van kleine
lineaire landschapselementen (knotbomen, houtkanten) in de vallei. De Rosdambeek wordt aan-
geduid met ‘Leebeek’ op de Vandermaelenkaart. In de Rosdambeek watert een netwerk van
kleinere grachten af.
Het aandeel bos is sterk verminderd t.h.v. het kasteelpark, enkel zuidelijk komen enkele bosjes
voor. De rest is omgezet naar bouwland (akker).
De nieuwe dreef naar de huidige Baron de Gieylaan dateert uit de 19e eeuw. Op de kaart van
1863 is ook een weg naar het zuiden en een weg met houtkant (met bomen) in oostelijke richting
aanwezig. Het domein zelf is omgeven door akkers en is vrij bosarm. Enkel in het oostelijk deel is
er bos of opgaande beplanting aanwezig. Zuidelijk is er een tuingedeelte met een circulair wan-
delpad, dat uitgeeft op verschillende paden naar de akkers rondom (zie kaart 1897). Rond het
domein is een halfopen landschap aanwezig met houtkanten.
De spoorweg Gent-Kortrijk werd in 1839 aangelegd.

Uitsnede van de Vandermaelenkaart.
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Uitsnede van de kaart Dépot de la Guerre 1863.

Uitsnede van de kaart MGI 1897.

MGI 1912, 1934

Op de kaart van 1912 is een stijging merkbaar van de bosoppervlakte t.o.v. 1897. Dit is zowel
een feit op de hogere valleigronden lanfgs de Rosdambeek, maar vooral rond het domein Grand
Noble. Vooral noordelijk en westelijk van het domein werden akkers beplant met loofbomen. Ook
verdwenen een aantal paden die vanaf het domein zuidelijk liepen (wellicht door de aanleg van
de spoorweg).
In de vallei van de Rosdambeek werden in 5 à 6 percelen Populieren aangeplant. Er is nog
steeds een dicht netwerk van grachten en houtkanten of (knot)bomenrijen aanwezig.
De vijver van het domein werd ruim uitgebreid in zuidelijke richting, in de voormalige tuin. Het
padenpatroon en de tuin werden hierbij heraangelegd, met enkel nog één weg in zuidelijke rich-
ting. De tuin is aangeduid als grasland met verspreide boomgroepen.De weg die in zuidelijke
richting liep werd beplant over een smalle zone (dit bos is nog steeds aanwezig).
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Ten noorden van Grand Noble is nog steeds een akkergebied aanwezig. Er werd hier een circu-
lair pad in aangelegd, dat aansluiting geeft op de dreef. 1 perceel werd bebost met naaldhout (dit
bodemgebruik is nog steeds hier aanwezig).
In 1857 kwam er een splitsing van de spoorweg richting Oudenaarde waardoor een dubbele
treinverbinding met Gent tot stand kwam.

Uitsnede van MGI 1912.

Uitsnede van MGI 1934.

MGI 1948

Enkele percelen in de vallei van de Rosdambeek werden bebost. Het netwerk van kleine land-
schapselementen is nog dens. Er werden bijkomende grachten aangelegd, zowel in de bosper-
celen als in de weilanden. Verschillende akkers werden omgezet naar grasland.
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Het domein Grand Noble onderging een grote verandering door de reductie van de paden in het
zuidelijk deel. Er werden tevens enkele percelen in het noordoosten en het westen bebost. Ook
aan de noordoostelijke rand is een bijkomende gracht in akkergebied weergegeven.
Enkele percelen van akker rondom het domein werden omgezet naar weiland en in het omge-
vend akkergebied ( zuidelijk deel) verdwenen een klein aantal houtkanten en (knot)bomenrijen.
De twee westelijke paden die doorheen het landbouwgebied naar het domein Grand Noble lie-
pen, lopen nu dood. Er is dus – m.u.v. de westelijke dreef – geen zuidelijke of westelijke toegang
meer tot het zuidelijk deel van het domein.
In het noordelijk akkergedeelte verdween het circulair pad, maar werd een kleiner (tevens circu-
lair) pad aangelegd.

Uitsnede van MGI 1948.

2.1.1.4 Bosleeftijd

De bosleeftijd is weergegeven op Kaart 2.1: Bosleeftijd.
Zoals blijkt uit bovenstaande historische bespreking, is het aandeel oud bos zeer beperkt.
De oudste boskernen bevinden zich rond het kasteel van De Giey en ten westen van de Ros-
dambeek. Deze bestanden werden aangeplant tussen 1850 en 1930.
Alle andere actuele bospercelen zijn aangeplant na 1930.

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer

2.1.2.1 Kap- en hakhoutbeheer

Amerikaanse vogelkers werd begin 2000 gekapt in het portaalgebied. Hierna werd geen nabe-
handeling uitgevoerd.

In Grand Noble werd het nodige hakhoutbeheer uitgevoerd cfr. het bosbeheerplan. Dit betreft het
bestand 3c (nu gelegen in Grand Noble Zuid) (looptijd tot 23/11/2013). Hakhoutbeheer was voor-
zien in 2003.
In het bosbeheerplan werd tevens voorzien om tot eindkap van Populier over te gaan vanaf een
stamomtrek van 170 cm of voor omvorming tot een ander bostype. Volgende kappingen en dun-
ningen gebeurden:
Eindkappingen:

 bestand Grand Noble Zuid 2a (eindkap van Berk en Populier in 1998)
 bestand Grand Noble Zuid 4b (groepsgewijze kap van Populier en Es in 1994 en 2000)
 noordelijk deel van bestand Grand Noble Zuid 3f (eindkap van Populier en Berk in 2000)
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Dunningskappingen:
 bestand Grand Noble Noord 3c (1996, 2004: Boskers, Amerikaanse eik)
 westelijk deel van bestand De Giey 2d (1994: Beuk, Amerikaanse eik)
 bestand De Giey 2b (1995, 2003: Boskers, Amerikaanse eik)

2.1.2.2 Beplantingen

In het kader van de groenpool ‘Parkbos zijn sinds 2009 de volgende plantacties doorgegaan:
 6 maart 2009: plantactie in Hooglatem met de 3 basisscholen van Sint-Martens-Latem
 12 maart 2010: plantactie in Hooglatem met de 3 basisscholen van Sint-Martens-Latem
 25 november 2010: plantactie in de Hemelrijkstraat met de school Nieuwen Bosch
 6 november 2011: Plantactie met Pasar
 6 maart en 16 maart 2012: Plantactie in Hooglatem en Grand Noble met de 4 basisscho-

len van Sint-Martens-Latem.

Verder werden door ANB 50 ha bos en 10 ha bosrand voorzien in de periode 2009-2011 (zie on-
derstaande figuur). Voorwaardelijk was 20 ha bebossing en 4 ha bosrand. Het plantsoen van de
hoofd- en nevenboomsoorten is afkomstig van de Vlaamse zandstreek of het Brabants District
West. Voor Gewone lijsterbes moest ook autochtoon materiaal uit deze streken aangeplant wor-
den. Voor de bosranden werd eveneens plantsoen van deze districten gebruikt.
De beplantingen betreffen loofhoutaanplanten. De hoofdboomsoorten bepalen 80% en de ne-
venboomsoorten 20% van de totale beboste oppervlakte. De onderlinge verhoudingen in de
hoofdboomsoorten zijn: Zomereik (30%), Gewone es (20%), Zwarte els (20%) en Winterlinde
(10%). De verhoudingen tussen de nevenboomsoorten zijn: Gewone lijsterbes (5%), Boskers
(5%), Grauwe abeel (5%) en Beuk (5%). De bosrandsoorten werden in gelijke delen gemengd en
zijn Eenstijlige meidoorn, Gewone lijsterbes, Sporkehout, Hazelaar, Hondsroos, Gladde iep. Bij
de aanplant werden de nevenboomsoorten aangeplant in cirkelvormige groepjes van 300 tot 500
stuks. Er werden ca. 2 groepen per ha aangeplant.

Beplantingsplan in Grand Noble Zuid (2011).
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2.1.2.3 Andere inrichtingswerken

De tracés van het wandelpad zoals voorzien in het Parkbosconcept, werden ingezaaid met gras,
in de ruige bospercelen werd een gangpad gemaakt, er kwam tijdelijke bewegwijzering en over
de grachten werden loopbrugjes gebouwd. Het wandelpad rondom Grand Noble kreeg in 2013
een definitieve aanleg met een nieuwe bedding, meubilair, bewegwijzering en infopanelen.

Verder werden afsluitingen t.b.v. de afscheiding van recreanten of begrazing geplaatst.

In 2014 zijn de werken gestart voor de aanleg van de Quick-Wins.
Vijf wandellussen in het Parkbos zullen duurzaam ingericht worden. De wandelpaden hebben
een breedte van 1,5 m. Ze worden aangelegd in porfiersteenslag.
Naast het bestaand recent aangelegd knuppelpad, wordt in de vallei van de Rosdambeek nog
ca. 400 m bijkomend knuppelpad en een voetgangersbrug over de Rosdambeek aangelegd, om
de verbinding met de Keistraat te maken.

2.1.3 Archeologische waarden
In de loop der jaren is er in de omgeving van het projectgebied heel wat archeologisch onderzoek
verricht (zie figuur). Op de onmiddellijke locatie van het projectgebied werden bij veldprospectie
vondstenconcentraties met materiaal uit de metaaltijden en Romeinse periode aangetroffen. Het
gaat om tegulae en imbrices fragmenten. Verspreid kwamen ook enkele mesolithische klingen en
een neolithische pijlpunt aan het licht (Vermeulen, 1992; vindplaats SDW 3). Het staat bekend als
locatie 32180 in de centraal archeologische inventaris (CAI)
(http://cai.erfgoed.net/cai/locatie.php?l=32180).

Uit recentere periode dateert het kasteel “Grand Noble”. Dit kasteel gaat terug op een 17e eeuws
hoveniershof met opper- en neerhof: het “Goed ten Abeele”. Een kaart van 1676 toont een twee-
ledig omgrachte site, het zogenaamde "Hoveniershof" door dreven verbonden met de nabije stra-
ten en de Kortrijksesteenweg (Sint-Denijs-Westrem). Een verkoopakte van 1763 heeft het over
een "huys van plaisance", vanouds "Grand Noble" genoemd. Dit landhuis is onder meer gekend
door een litho van 1850. In de jaren 1850 werd het landhuis gesloopt en vervangen door het hui-
dige neoclassicistisch kasteel. Deze laatste werd voltooid ca. 1860 en is tevens op heden nog
aanwezig in het landschap (CAI 31515).
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In een archeologisch studie (Deconynck et al., 2012) werd in 2012 t.h.v. het portaal Grand Noble
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Verspreid over het terrein kwamen sporen en vondsten
aan het licht die in de Romeinse periode (2e eeuw n.Chr), de volle tot late middeleeuwen (1100-
1300 n.Chr), de vroeg Moderne (17 - 18e eeuw) en Nieuwste tijden (19 - 20e eeuw) gedateerd
kunnen worden (zie figuur).

De aangetroffen Romeinse sporen kunnen mogelijk gelinkt worden aan een erf of nederzetting.
Dergelijke erven werden reeds uitvoerig gedocumenteerd in de onmiddellijke nabijheid op de site
van The Loop op de terreinen en parkings van Flanders Expo. Ook op de site van The Loop wer-
den sporen uit de vroege (7e - 9e eeuw) en ook volle middeleeuwen (10e - 12e eeuw) aangetrof-
fen. De greppelfragmenten wijzen op een NO-ZW georiënteerd vol- tot laat middeleeuws antro-
pogeen landschap. De sporen en vondsten die werden aangetroffen, wijzen op de aanwezigheid
van een erf dat in de 12e tot 13e eeuw werd bewoond. Door de afdekking met twee ploeglagen is
deze vindplaats daarenboven goed bewaard gebleven. De latere fragmenten betreffen overblijf-
selen van gracht- en greppelpatronen (17e - 20e eeuw).

2.2 Beschrijving van de standplaats
2.2.1 Reliëf
Zoals duidelijk blijkt uit Kaart 2.2: Reliëf, ligt het plangebied in een overwegend vlakke streek. Het
dekzandenlandschap vertoont weinig hoogteverschillen. Wel is de vallei van de Rosdambeek
duidelijk lager gelegen dan de omliggende gronden en is er lokaal microreliëf aanwezig.

De hoogste terreinelementen bevinden zich in het park van De Giey en bij de spoorwegovergangen
van de Baron De Gieylaan en de Hemelrijkstraat. Het noordoosten van het plangebied is globaal
beschouwd het hoogst gelegen.

2.2.2 Bodem en geologie
2.2.2.1 Geologie

Geologisch behoort het plangebied tot de zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei.
Het huidige landschap van de Vlaamse Vallei is een gevolg van plestocene erosie- en sedimen-
tatieprocessen, waarbij grote hoeveelheden materiaal zijn aangevoerd. De uitgeschuurde vallei-
gebieden werden gedurende de interglacialen opgevuld met zandige tot lemige afzettingen. Na-
dien werden tijdens het Boreaal (8700-7800 jaar geleden) de valleien opgevuld met riviersedi-
menten tot het huidig niveau.

Tertiair

De tertiaire geologische kaart van het plangebied en omgeving is weergegeven op Kaart 2.3:
Tertiaire geologie.

Het plangebied behoort geografisch tot Binnen-Vlaanderen en valt geheel binnen het
dekzandlandschap van de Vlaamse vallei. Dit hele reliëfcomplex wordt gekenmerkt door het
dagzomen van zandige tot licht zandlemige gronden en staat daarom ook gekend als zandig
Vlaanderen. Het gebied kende zijn ontwikkeling in een glaciair en periglaciair milieu.
De bovenste bodemlagen bestaan uitsluitend uit het Lid van Egem (Formatie van Tielt). Deze zijn
opgebouwd uit hoofdzakelijk mariene kleiige en zandige sedimenten. De dikte van de laag is ca.
20m.

Quartair

De quartaire formaties werden gevormd gedurende de ijstijden (Pleistoceen) en in de postglacia-
le periode (Holoceen).
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Pleistoceen
De afzettingen uit het Onder- en Midden-Pleistoceen houden verband met de enorme erode-
rende krachten die met de insnijding van het rivierennet te maken hebben. De sterke erosie
ligt aan de oorsprong van de Vlaamse Vallei waarin het plangebied gelegen is. Dit betekent
dat het gebied gedurende het Riss-Würm interglaciaal deel uitmaakte van een diepe en bre-
de vallei die vanaf Gent in noordelijke richting naar de Noordzee liep. Gedurende het Boven-
Pleistoceen (Würmglaciaal) viel het Noordzeebekken droog waardoor stormen eolisch (=
door de wind aangevoerd) materiaal vanuit het Noordzeebekken naar de Vlaamse Vallei
aanvoerden en de vallei volledig met dekzand opvulden.

Epipleistoceen
Op de Würmijstijd volgt een tamelijk gematigde periode waaruit de oude colluviale en alluvia-
le afzettingen dateren, hoewel die moeilijk te lokaliseren zijn. Uit de koude en droge periode
die daarop volgt (Tardiglaciair) dateren de zogenaamde lokale dekzanden - eolische afzet-
tingen die gebonden zijn aan de rivierdalen.

Holoceen
Gedurende het Onder-Holoceen lag de Noordzee nog voor een groot deel droog, waardoor
smalle rivieren diepe dalen in het dekzand uitschuurden die tot de huidige valleien van
Schelde en Leie behoren. Uit de valleien werd zand opgewaaid waarmee zich rivierduinen
vormden (dergelijke stuifzandafzettingen worden momenteel nog in de Leievlakte te Deurle
en Sint-Martens-Latem gevonden). Naarmate in het Boven-Holoceen de zeespiegel stijgt,
overstroomden de valleien en raakten ze geleidelijk aan opgevuld met materiaal dat van de
hoger liggende gronden afspoelde. In vochtige valleien vormden zich ook veenlagen die nog
steeds in de huidige Schelde- en Leievallei aanwezig zijn maar ook in de brede beekvalleien
worden gevonden (o.a. Rosdambeek).

2.2.2.2 Bodemtextuur, -drainage en -profiel

De voorkomende bodemtypes zijn weergegeven op Kaart 2.4: Bodemkaart.

Qua bodemtypes zijn er twee grote zones te onderscheiden:
 In vallei van de Rosdambeek vinden we eerder natte zandleemgronden, in het zuiden

van de beekvallei zijn minder natte zandleemgronden aanwezig.
 In de rest van het plangebied zijn vochtige tot natte zandgronden aanwezig. Lokaal ko-

men antropogene bodems voor.

2.2.3 Hydrografie en hydrologie
Kaart 2.5: Hydrografie en hydrologie en § 1.4.2 geven een overzicht van de waterlopen in het
plangebied. Op de kaart staan ook de overstromingsgevoelige zones aangeduid.

Het gebied behoort tot het Leiebekken. De afwatering gebeurt via verschillende sloten en water-
lopen die naar de Leie afwateren (zie § 1.4.2).

Overstromingsgebieden

De vallei van de Rosdambeek is gelegen binen een recent overstroomd gebied. De Rosdam-
beekvallei vormt het natuurlijk overstromingsgebied van de Leie. Bij hoge waterstanden dringt het
water van de Leie via de Rosdambeek-Nazarethbeek Hooglatem binnen. Bovendien wordt het
water van de omvangrijke pleistocene dekzanden, de kouters en het duingebied voor een groot
deel via Hooglatem naar de Leie afgevoerd. Hier worden ook uitgebreide netwerken van grach-
ten gevonden die meestal op de perceelscheiding gelegen zijn. Rond lokale depressies kunnen
de grachten (tijdelijk) langwerpige poelen vormen.
Een nieuwe afsluitconstructie op de Rosdambeek aan de monding in de Leie zal de invloed van
de hoge Leiepeilen in het stroomgebied beperken. Tegelijkertijd wordt de waterafvoer gegaran-
deerd door de bouw van een pompgemaal om de afwatering van de Rosdambeek bij hoge Leie-
peilen te verzekeren.
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Grondwaterstanden

Gronden met een min of meer permanent hoge grondwatertafel bevinden zich hoofdzakelijk in de
vallei van de Rosdambeek. De waterhuishouding in de bodem wordt sterk bepaald door de rela-
tieve hoogteligging. De vallei ligt lager dan de Leie en het verval van de Rosdambeek is klein,
zodat het ontvangen water niet gemakkelijk wordt afgevoerd naar de rivier. Het gebied heeft dan
ook een hoge grondwaterstand en overstroomt gemakkelijk bij hoge neerslag.
De zandleem- en kleigronden in de meersengebieden zijn gleyig met reductiehorizont. Dit wijst
op een permanente grondwatertafel. De drainageklassen zijn hier e (gemiddelde hoogste grond-
waterstand tussen 20 en 50 cm onder maaiveld) en f (0 tot 20 cm onder maaiveld).

Grondwaterdynamiek

In graslanden en sloten langs de Rosdambeek komt plaatselijk kwel voor. Deze gebieden vallen
onder een discharge-systeem, dit wil zeggen dat ze onderhevig zijn aan de aanvoer van kwelwa-
ter dat grotendeels neutraal of lichtjes basisch is (VLM, 2000). Kwelwater is hier afkomstig uit de
omringende infiltratiegebieden.

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu
2.3.1 Bestandenkaart

Het overzicht van de bestanden wordt weergegeven in Tabel 2.2 en op Kaart 2.6: Bestanden-
kaart.

Er worden in het plangebied 6 bosplaatsen en 55 bestanden onderscheiden met een gemiddelde
bestandsoppervlakte van 2,6 ha. De bestandsgrenzen zijn afgestemd op de grenzen van de ka-
dastrale percelen, met lokaal een kleine wijziging op basis van terreinkenmerken of (potentiële)
ontwikkelingen.

Tabel 2.2: Overzicht van de bestanden.
Beheer Fase Bosplaats Bestand Opp. (ha) Type

fam. de Giey Grand Noble De Giey 1a 1,3 Loofbos
fam. de Giey Grand Noble De Giey 1b 1,62 Loofbos
fam. de Giey Grand Noble De Giey 1c 0,60 Dreef
fam. de Giey Grand Noble De Giey 1d 0,51 Dreef
fam. de Giey Grand Noble De Giey 2a 0,22 Droge ruigte
fam. de Giey Grand Noble De Giey 2b 0,51 Droge ruigte
fam. de Giey Grand Noble De Giey 2c 1,14 Loofbos
fam. de Giey Grand Noble De Giey 2d 1,53 Loofbos
fam. de Giey Grand Noble De Giey 2e 0,33 Hooiland
fam. de Giey Grand Noble De Giey 2f 1,66 Loofbos
fam. de Giey Grand Noble De Giey 2g 0,57 Natte ruigte
ANB Grand Noble Grand Noble Noord 1a 6,75 Aanplant
ANB Grand Noble Grand Noble Noord 1b 1,08 Boomgaard
ANB Grand Noble Grand Noble Noord 1c 5,02 Aanplant
ANB Grand Noble Grand Noble Noord 2a 1,33 Dreef
ANB Grand Noble Grand Noble Noord 3a 2,55 Akker
te verwerven Grand Noble Grand Noble Noord 3b 7,47 Aanplant
te verwerven Grand Noble Grand Noble Noord 3c 0,29 Akker
te verwerven Grand Noble Grand Noble Noord 3d 4,67 Gemengd bos
ANB Grand Noble Grand Noble Noord 3e 0,71 Droge ruigte
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 1a 3,03 Aanplant
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 1b 0,65 Loofbos
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 2a 2,61 Loofbos
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 2b 4,32 Aanplant
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 3a 6,3 Aanplant
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Beheer Fase Bosplaats Bestand Opp. (ha) Type
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 3b 0,83 Gemengd bos
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 3c 0,71 Loofbos
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 3d 5,13 Aanplant
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 3e 7,54 Droge ruigte
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 3f 0,96 Loofbos
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 4a 5,58 Halfopen
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 4b 1,86 Loofbos
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 4c 3,98 Aanplant
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 4d 0,83 Hooiland
ANB Grand Noble Grand Noble Zuid 4e 4,84 Halfopen
te verwerven Hooglatem Rosdam Noord 1a 2,71 Halfopen
te verwerven Hooglatem Rosdam Noord 1b 1,33 Hooiland
te verwerven Hooglatem Rosdam Noord 2a 4,6 Halfopen
te verwerven Hooglatem Rosdam Noord 2b 4,15 Halfopen
te verwerven Hooglatem Rosdam Zuid 1a 1,62 Loofbos
te verwerven Hooglatem Rosdam Zuid 1b 1,77 Akker
te verwerven Hooglatem Rosdam Zuid 1c 1 Akker
ANB Hooglatem Rosdam Zuid 1d 1,21 Plas-dras
te verwerven Hooglatem Rosdam Zuid 1e 1,14 Weiland
ANB Hooglatem Rosdam Zuid 1f 0,62 Dreef
ANB Hooglatem Rosdam Zuid 2a 2 Weiland
ANB Hooglatem Rosdam Zuid 2b 6,33 Halfopen
ANB Hooglatem Rosdam Zuid 2c 2,33 Weiland
ANB Hooglatem Rosdam Zuid 3a 2,27 Loofbos
ANB Hooglatem Rosdam Zuid 3b 2,18 Natte ruigte
ANB Hooglatem Rosdam Zuid 3c 6,08 Loofbos
ANB Hooglatem Rosdam Zuid 4a 4,21 Halfopen
ANB Hooglatem Rosdam Zuid 4b 2,27 Weiland

te verwerven Spoorbosje Spoorbosje 1a 5,74 Complex van akker
en weiland

te verwerven Spoorbosje Spoorbosje 1b 0,18 Weiland
Totaal: 142,76

In totaal bestaat op heden slechts 17% van het plangebied uit loofbos. Het belangrijkste aandeel
wordt uitgemaakt door recente aanplanten op akkers en braakliggende terreinen (29%), gevolgd
door 23% halfopen terrein (afwisseling van bossen met open plekken onder de vorm van ruigten
of weilanden) Verder wordt er nog onderscheid gemaakt tussen o.a. akker, hooiland, boomgaard,
natte of droge ruigte, dreven, enz. (zie Grafiek 2.1).
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Grafiek 2.1: Overzicht bestandstypes.

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometische gegevens

Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van de bosbestanden werd in 2013 een bosinventarisatie
uitgevoerd waarbij een deel van de bestanden aan de hand van cirkelvormige proefvlakopnames
werd opgemeten. De inventaris is zowel kwantitatief als kwalitatief georiënteerd en dient om
enerzijds het stamtal en grondvlak en anderzijds de bestandssamenstelling te bepalen. De lig-
ging van de dendrometrische proefvlakken is terug te vinden op Kaart 2.7: Bestandstype.

De dendrometrische gegevens werden verzameld om:

1. inzicht te verkrijgen in de mengverhouding tussen hoofd- en mengboomsoorten;
2. het aandeel van de soorten en leeftijden in de bestandsopbouw te kennen;
3. het aanwezige stamtal (houtvolume) te weten alsook de oppervlakte (grondvlak) die door

de belangrijkste soorten wordt ingenomen;
4. een duidelijke kijk te krijgen op de bestandenstructuur;

Door Grontmij werden er in 2013 10 bosbouwopnames gemaakt in de openbare bestanden. Bij-
komend zijn er in 2013 nog 3 bosbouwopnames uitgevoerd in de private bestanden, dus in totaal
zijn er 13 bosbouwopnames in het projectgebied uitgevoerd.

Alle gegevens zijn ingevoerd in de Acess-databank “Bosbeheerpakket” van ANB, die digitaal aan
dit beheerplan is toegevoegd en waar de dendrometrische gegevens per bosplaats en per be-
stand zijn op te vragen.

De oppervlakte van niet-bosbestanden (permanente open plek, infrastructuur, e.d.) werd in de
bosbouwdatabank aan 0,0001 ha gelijkgesteld2, zodat ook betekenisvolle uitspraken kunnen be-
komen worden op het niveau van het projectgebied en de bospercelen. Concreet betekent dit dat
onderstaande cijfers en grafieken betrekking hebben op het volledige projectgebied met uitzon-
dering van de permanente open plekken. Alle berekende waarden onder deze paragraaf doen
dus enkel uitspraken over de beboste percelen.

Het overzicht van de algemene kenmerken van alle bestanden wordt weergegeven in Bijlage 3.

2 Bij het berekenen van de parameters worden alle bestanden in rekening gebracht, ook open plekken en water. Hierdoor
treedt onderschatting op bij de cijfers van het gemiddeld bosbestand. Dit kan me oplossen door deze bestanden een
oppervlakte te geven van 0,0001 ha, dit geldt niet voor bv. jonge aanplanten.
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2.3.2.1 Bestandsopbouw

Leeftijd

Het overgrote deel van de bosbestanden is ongelijkjarig opgebouwd. Dit wil in de meeste geval-
len zeggen dat er naast de hoofdboomsoort een andere soort in de hoofdetage staat die van een
ander plantjaar is dan de hoofdboomsoort (doorgaans natuurlijke verjonging). Als voorbeeld hier-
van kunnen de populierenbestanden langsheen de Rosdambeek worden aangehaald, met in-
menging van bv. Zwarte els en Gewone es.

Daarnaast is er een relatief groot aandeel van de bestanden recent aangeplant en deze zijn bij-
gevolg gelijkjarig.

Hoofdboomsoort

Zoals blijkt uit Grafiek 2.2, maakt Cultuurpopulier op heden het grootste aandeel van alle boom-
soorten uit binnen de bosbestanden van het beheerplan. Dit wordt gevolgd door veeleer ge-
mengde bestanden o.a. Zomereik met Amerikaanse vogelkers of Cultuurpopulier met berk/els.
Het overgrote deel van de actuele bosbestanden bestaat echter nog uit jonge aanplanten, waar-
bij geen bosbouwkundige metingen werden uitgevoerd en dus nog geen hoofdboomsoort be-
paald kon worden.

Grafiek 2.2: Aandeel hoofdboomsoorten.

Herkomst en menging
Volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer dient tenminste 20% van de totale oppervlakte van
het bos te bestaan uit of in omvorming zijn naar gemengde bestanden op basis van inheemse en
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standplaatsgeschikte boomsoorten (binnen een bosbouwtechnisch verantwoorde termijn). In de
Beheervisie openbare bossen ligt dit aandeel zelfs op 80%.

Bij inheemse bestanden moeten inheemse boomsoorten minstens 90% van het grondvlak van
het bestand innemen. Vermits Cultuurpopulier als een uitheemse soort wordt beschouwd, is het
aandeel exoten zeer hoog. Uitsluitend inheemse bosbestanden zijn op heden afwezig (jonge
aanplanten niet meegerekend). Indien echter de recente bebossingsinspanningen in rekening
worden gebracht, brengt dit het aandeel van de inheemse bosoppervlakte op 55% (zie Tabel 2.3
en Grafiek 2.3).

Tabel 2.3: Overzicht van de herkomst van de bosbestanden.
Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%)
Geen resultaat3 42,0004 55
Exoot Gemengd 23,2201 30,5
Exoot/Inheems Gemengd 4,22 5,5
Inheems/Exoot Gemengd 5,45 7
Inheems/Exoot Homogeen 1,3 2

Grafiek 2.3: Herkomst4.

Onder de mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van ver-
schillende soorten binnen eenzelfde bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of
groepsgewijs gemengde bestanden, als homogene bestanden met één enkele boomsoort.

Groepsgewijs gemengde bosbestanden nemen binnen het plangebied het overgrote deel van de
bosoppervlakte in (Tabel 2.4 en Grafiek 2.45). Dit gaat veelal om de jonge bosaanplantingen. De
oudere boskernen zijn eerder homogeen qua soortenverdeling of zijn stamsgewijs gemengd.

Tabel 2.4: Overzicht van de menging van de bosbestanden.
Mengingsvorm Som van oppervlakte Percentage

Niet van toepassing 0,00 0,00%
Stamsgewijs 12,70 16,67%
Homogeen 15,21 19,96%
Groepsgewijs 48,28 63,37%

3 Geen resultaat = jonge aanplanten.
4 Geen resultaat = jonge aanplanten.
5 Tabel 2.4 geeft alle bosbestanden weer, terwijl Grafiek 2.4 geen resultaat toont voor de jonge aanplantingen.
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Grafiek 2.4: Menging van de bosbestanden.

Bedrijfsvorm
Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is vrijwel de enige bedrijfsvorm die wordt
toegepast in de bosbestanden (nagenoeg 100% van de bosoppervlakte). Lokaal zijn er enkele
delen van bosbestanden met oud hakhout, doch dit is op heden veelal niet meer in gebruik. Bij
andere bosbestanden is daarentegen de bedrijfsvorm (nog) niet gekend (zoals jonge aanplanten
of kapvlakten).

Sluitingsgraad
Vanwege het hoge aandeel jonge aanplanten, is de sluitingsgraad van de boomlaag overwegend
<25% (zie Grafiek 2.5). Ook zijn er bestanden met recente groepenkappen of open plekken (al
dan niet ten gevolge van bv. windval), waardoor de sluitingsgraad onder 3/4 ligt.

Grafiek 2.5: Verdeling van de sluitingsgraad van de bosbestanden.
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2.3.2.2 Dendrometrische gegevens
Het algemeen gemiddelde van stamtal, grondvlak en volume van het volledige projectgebied
werd berekend als het gewogen gemiddelde op basis van de bosbestandsoppervlaktes (zonder
permanent open plekken, te bebossen bestanden en dreven). Het gemiddeld stamtal voor de levende
bomen bedraagt slechts 257 bomen/ha. Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 9,4 m²/ha
en het gemiddeld bestandsvolume 70 m³/ha. Het lage stamtal, grondvlak en houtvolume is
hoofdzakelijk te wijten aan de aanwezigheid van de vele jonge aanplanten.

Hieronder zijn de gegevens weergegeven op niveau van het volledige projectgebied (privaat +
openbaar).

Zaailingen

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte van minder dan 2 meter.

In totaal werden binnen deze hoogteklasse 11 houtige plantensoorten aangetroffen en het ge-
middelde stamtal voor het volledige projectgebied bedraagt slechts 2.832 zaailingen per hectare
(zie Tabel 2.5 en Grafiek 2.6).

Gewone esdoorn, Amerikaanse vogelkers en Gewone vlier zijn de belangrijkste soorten en dan
vooral in de hoogteklasse van minder dan 0,5 m.

Tabel 2.5: Soortenverdeling (per hoogteklasse) van de zaailingen.
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Grafiek 2.6: Soortenverdeling van de zaailingen (som van de hoogteklassen).

Struiklaag

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en met een
omtrek kleiner dan 20 cm.

Gemiddeld wordt binnen het plangebied in deze laag een stamtal bereikt van 451 levende strui-
ken per hectare, verdeeld over 11 boomsoorten. Ook staan er gemiddeld 58 dode struiken per
hectare binnen de bosbestanden van het plangebied.

Ook hierbij zijn Gewone esdoorn, Amerikaanse vogelkers en Gewone vlier de voornaamste
boomsoorten (zie Tabel 2.6, Grafiek 2.7 en Grafiek 2.8).

Tabel 2.6: Soortenverdeling (per hoogteklasse) van de struiklaag.
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Grafiek 2.7: Soortenverdeling van de levende struiken (som van de hoogteklassen).
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Grafiek 2.8: Soortenverdeling van de dode struiken (som van de hoogteklassen).

Boomlaag

De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter.

Uit Grafiek 2.9, Grafiek 2.10, Grafiek 2.11 en Tabel 2.7 is de relatieve verhouding tussen de 21
verschillende boomsoorten af te leiden. Op basis van het stamtal is de belangrijkste boomsoort
van het projectgebied duidelijk Amerikaanse vogelkers (22%). Gewone esdoorn is met 15% ook
een belangrijke boomsoort, gevolgd door Ruwe berk (12%) en Zwarte els (11%). Voor het grond-
vlak en het volume zijn de verhoudingen duidelijk anders. Cultuurpopulier neemt daarbij een zeer
groot aandeel in met respectievelijk 31% en 37%. Zomereik vertegenwoordigt 18% van het
grondvlak en 22% van het houtvolume. Gewone esdoorn blijft matig belangrijk met respectievelijk
11% versus 9%.
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Grafiek 2.9: Verhouding stamtal voor het volledig projectgebied
(enkel de 10 meest voorkomende soorten staan opgesomd).

Grafiek 2.10: Verhouding grondvlak voor het volledig projectgebied
(enkel de 10 meest voorkomende soorten staan opgesomd).
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Grafiek 2.11: Verhouding volume voor het volledig projectgebied
(enkel de 10 meest voorkomende soorten staan opgesomd).

Tabel 2.7: Soortenverdeling van de boomlaag.
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Uit Grafiek 2.12 blijkt dat de meeste bomen zich in de lage omtrekklassen (minder dan 0,5 m)
bevinden en dan sterk afnemen naargelang de bomen dikker worden. Echter, in de omtrekklas-
sen rond 100 cm en 180 cm is er een “afwijking” zichtbaar in de grafiek. Dit is grotendeels te wij-
ten aan het groot aandeel Cultuurpopulieren in deze omtrekklassen.

Ook uit Grafiek 2.13 blijkt nogmaals de dominantie van (het volume van) Cultuurpopulier in de
verschillende omtrekklassen, zeker deze rond 180 cm. De piek bij de omtrekklasse rond 100 cm
is mede te verklaren door enkele naaldhout- en Zomereikbestanden van deze dikte.

Grafiek 2.12: Stamtalverdeling, met aanduiding aandeel belangrijkste boomsoort.

Grafiek 2.13: Volumeverdeling, met aanduiding aandeel belangrijkste boomsoort.
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Uitheemse soorten
De voonaamste uitheemse soorten die in de bosbestanden voorkomen zijn natuurlijk de Cultuur-
populier, maar ook Amerikaanse vogelkers en divers naaldhout.
Grafiek 2.14 geeft de aanwezigheid weer van Amerikaanse vogelkers binnen het hele plangebied
(incl. niet-bosbestanden). Hierbij valt het op dat voornamelijk de zaailingen het meest abundant
zijn.

Grafiek 2.14: Aanwezigheid Amerikaanse vogelkers in boom-, struik- en kruidlaag.
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Dood hout
De hoeveelheid liggend dood hout in de bosbestanden is eerder gering. In Grafiek 2.15 wordt
de verdeling van liggend dood hout weergegeven. Daaruit blijkt dat – ondanks het hoge aandeel
oude populierenbestanden – vnl. de zeer dikke dode bomen vrijwel ontbreken.

Grafiek 2.15: Overzicht verdeling liggend dood hout.

Het staand dood hout omvat alle staande dode bomen met een omtrek van meer dan 20 centi-
meter. Tabel 2.8 geeft een overzicht van het aanwezige staand dood hout.
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De verhouding tussen staand dood en levend hout bedraagt zo’n 4,7% voor het stamtal, 8,5%
voor het grondvlak en 12% voor het volume (vnl. te danken aan aftakelende populierenbestan-
den).
De hoeveelheid dood hout valt daarmee binnen de vooropgestelde richtlijn van de Criteria Duur-
zaam Bosbeheer, die een richtwaarde van 4% van het bestandsvolume als dood hout voorop
stelt. Hierin zit zowel staand als liggend dood hout vervat, gespreid over alle omtrekklassen.

Tabel 2.8: Overzicht van het staand dood hout en hun procentueel aandeel.

Overzichten De Giey

Gezien de (bos-)historiek, eigendomssituatie en de sterk verschillende bestandsopbouw, wordt
hierbij een afzonderlijke bespreking gegeven van de private bosbestanden van De Giey.
Voornamelijk het hoge stamtal bij de zaailingen is opmerkelijk (13.295 t.o.v. 2.832, cfr. Tabel
2.9). Dit wordt naar beneden gehaald indien het gehele plangebied wordt beschouwd (incl. jonge
aanplanten). Ook belangrijk is het ontbreken van staand dood hout in de private bosbestanden.

Tabel 2.9: Dendrometrische gegevens private bosbestanden.
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Ook de hoofdboomsoort verschilt sterk van de overige bosbestanden (zie Tabel 2.9, Grafiek 2.16 en
Grafiek 2.17). Zomereik maakt hier namelijk de hoofdmoot uit i.p.v. Cultuurpopulier.
De hogere aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers en enkele hakhoutstukken, maakt dat in de
grafiek van de stamtalverdeling de lagere dikteklassen sterk vertegenwoordigd zijn.
De grafiek van de grondvlakverdeling, toont de verhoogde abundantie van de Zomereik bij een
omtrek rond 180 cm. De hogere omtrekklassen zijn te danken aan enkele typische oude parkbomen
en restanten van Populieraanplantingen.

Grafiek 2.16: Stamtalverdeling bosbestanden De Giey.
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Grafiek 2.17: Grondvlakverdeling bosbestanden De Giey.

2.3.3 Vegetatie

In mei-augustus 2013 zijn er 22 opnames volgens de Braun-Blanquet methode gemaakt. Elk van
deze opnamen is gelokaliseerd d.m.v. GPS. Dit maakte het mogelijk de opnamepunten op kaart
nauwkeurig te lokaliseren. De ligging van de proefvlakken is terug te vinden op Kaart 2.6: Be-
standenkaart.

De situering van de aanwezige bos- en vegetatietypes is weergegeven op Kaart 2.8: Vegetatie-
kaart.

2.3.3.1 Bostypes

Methodiek

De sterdiagrammen presenteren de gemiddelde scores van de berekeningen die werden uitge-
voerd op basis van de ANB bosbouwdatabank. Door de bosbouwdatabank worden vier verschil-
lende parameters berekend. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘TP’-waarden en
‘TPab’-waarden. Terwijl de eerste enkel aan- of afwezigheid van soorten in rekening brengt, zijn
bij TPab-waarden ook de abundanties meegerekend. Voorts houden de ‘TP..._K’-waarden enkel
rekening met de soorten in de kruidlaag, terwijl de ‘TP…_BSK’-waarden rekening houden met de
soorten in zowel boom-, struik-, als kruidlaag. Deze opdeling is zinvol omdat de kruidlaag vaak
de enige natuurlijke component van de vegetatie is waarover gegevens beschikbaar zijn. De
boom- en struiklaag zijn in vele gevallen aangeplant en kunnen dus niet altijd als natuurlijk be-
schouwd worden. Niet zelden geven deze parameters tegenstrijdige resultaten en de interpretatie
wordt aldus een subjectief gegeven, vooral te wijten aan het feit dat nogal wat bossen onverza-
digde gemeenschappen zijn met weinig ken- of differentiërende soorten. Over het algemeen
wordt het meeste waarde gehecht aan die parameter die het meest eenduidige resultaat presen-
teert. Om het (soms geringe) onderscheid tussen de verschillende bestanden te achterhalen,
werd voor de bepaling van de actuele vegetatie ook gekeken naar de classificatie volgens Corne-
lis et al. (2009).
Op basis van de presentie, karakteristieke bedekking en indicatorwaarde (= product van trouw en
presentie) worden (bos)plantengemeenschappen bekomen. In een sterdiagram wordt de ver-
wantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. Hoe meer het sterdiagram
uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie met dit bostype.



Algemene beschrijving

Pagina 49 van 165

De actuele vegetatie op basis van de bostypologie volgens Cornelis et al. (2009) is weergege-
ven op Kaart 2.8: Vegetatiekaart.

Biotische typering bossen

In Tabel 2.10 en Grafiek 2.18 wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen bostypes in het
projectgebied volgens de indeling volgens Cornelis et al. (2009).

Tabel 2.10: Aangetroffen bostypes.
Cornelis et al. (2009)

D1: Essen-Elzenbos met Moerasspirea
D3: Essen-Elzenbos met Gewone braam
E1: Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid
G3: Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie
I1: RG (Dennen-Eikenbos) met Gewone braam
I3: RG (Dennen-Eikenbos) met Amerikaanse vogelkers

Grafiek 2.18: Relatieve verhouding verscheidene bostypes6.

Groep D: Essen-Elzenbos

D1: Essen-Elzenbos met Moerasspirea
Algemeen: De Essen-Elzenbostypes komen voor op jonge voedselrijke gronden met een goede
vochtvoorziening en een permanent hoge basenbezetting. De bodem kan er periodiek onder wa-
ter staan. Het Essen-Elzenbos onderscheidt zich van de meeste andere bostypegroepen door de
aanwezigheid van een groot aantal stikstofminnende soorten: niet alleen Grote brandnetel en
Hondsdraf, maar ook Gewone vlier, Kleefkruid, Ruw beemdgras, Gewone hennepnetel, Gewone
berenklauw, Kruipende boterbloem, enz. Naast stikstofminnende soorten vindt men in het Essen-
Elzenbos ook vochtminnende soorten (Speenkruid, Moerasspirea, Pinksterbloem, …) en enkele
oud-bossoorten (Bosanemoon, Gele dovenetel, Gewone salomonszegel, Gevlekte aronskelk).
We kunnen dit bostype aantreffen in de vallei en de komgronden.

Plangebied: Het bostype komt voor in de vallei van de Rosdambeek. Dit bosttype mist de nodige
structuur en abundantie van kensoorten van het Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea en het
Essen-Elzenbos met Bloedzuring. Wat wel blijven zijn meer algemene soorten: Gewone braam,
Moerasspirea, Grote brandnetel, Pitrus, Leverkruid, Gewone engelwortel, Wolfspoot, e.d. Lokaal
komt abundant Watermunt voor. Op de drogere en ruigere delen komt o.m. Akkerdistel en Ge-
wone braam voor. Zwarte bes komt lokaal voor. Voorjaarssoorten zijn o.m. Pinksterbloem, Grote
keverorchis en Gewone dotterbloem.

6 Jonge aanplanten worden weergegeven in grafiek van open bestandstypes.
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Als struiken komen o.m. Meidoorn, Gelderse roos, Gewone vlier en Zwarte els voor.

Grafiek 2.19: Gemiddeld bostypespectrum voor de bestanden van het type
Essen-Elzenbos met Moerasspirea.

D3: Essen-Elzenbos met Gewone braam
Algemeen: de rompgemeenschap van deze bossen wordt in de kruidlaag gedomineerd door Ge-
wone braam. Soms kan Grote brandnetel aspectbepalend zijn.

Plangebied: In het plangebied komt het Essen-Elzenbos met Gewone braam beperkt voor, na-
melijk in het bestand 3f in Grand Noble Zuid. Het bestand wordt sterk gedomineerd door Gewone
braam. In de boomlaag is ruwe berk aspectbepalend, naast Zwarte els, Canadapopulier en
Grauwe els. De struiklaag is arm en bestaat uit Sporkehout, Ruwe berk en Gewone vlier.

Groep E: Iepen-Essenbos

E1: Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid
Algemeen: Het Iepen-Essenbos uit Cornelis et al. 2009 stemt overeen met de toenmalige Bos-
en Groen classificatie van Elzenrijk en Droog Iepen-Essenbos. Dit bostype omvat voornamelijk
jonge bossen die incidenteel onder water kunnen komen te staan. Dit is minder het geval bij het
Droog Iepen-Essenbos. In de zomer zakt de watertafel onder maaiveld. Hoofdboomsoorten zijn
voornamelijk Zomereik, Esdoorn en Es met een rijke struiklaag van Iep, Gewone vlier, Hazelaar
en Eénstijlige meidoorn, soms zijn ook Populieren ingeplant. De kruidlaag wordt gedomineerd
door Robertskruid, Aalbes, Geel nagelkruid en Groot heksenkruid. Daarnaast komen heel wat
nitrofiele planten voor als Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid en Zevenblad. Klimop is as-
pectbepalend.

Plangebied: In het plangebied komt het Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid voor
in de vallei van de Rosdambeek (bestand Rosdambeek Noord 1a) en op de westrand van Grand
Noble. Soorten die we er in de kruidlaag aantreffen zijn o.m. Aalbes, Robertskruid, Gevlekte
aronskelk en Geel nagelkruid. In de boomlaag werd veelal Populier aangeplant, maar ook Gewo-
ne esdoorn en Gewone es komen voor. In de struiklaag komen o.m. Gewone vlier, Zwarte els en
Gewone esdoorn voor.
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Grafiek 2.20: Gemiddeld bostypespectrum voor de bestanden van het type
Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid.

Groep G: Essen-Eikenbos

G3: Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie

Algemeen: dit type komt vooral voor op matige zure loess met zandige bijmenging. Zeer mooi
ontwikkelde voorbeelden zijn er onder meer aanwezig in het Meerdaalwoud, Bertembos, Jon-
genbos en Herenbossen (Hulsthout). Het is een vrij zeldzaam en ecologisch zeer waardevol bos-
type. Vaak zijn het zeer structuurrijke bossen met een rijke kruidvegetatie die vooral bestaat uit
oud-bosplanten en hebben dergelijke bosbestanden een hoge belevingswaarde. Regulier bos-
beheer zal streven naar structuurrijke gemengde hooghoutbestanden van Zomereik en zijn bege-
leiders (Es, Haagbeuk, Esdoorn, Zoete kers, Grauwe abeel), waarbij zaaghout van hoge kwaliteit
wordt nagestreefd. Gezien de bodemverzurende eigenschappen van Eik en Beuk is een vol-
doende bijmenging van soorten met mild strooisel zowel in boom- als onderetage een belangrijk
aandachtspunt.

Plangebied: dit bostype komt maar erg beperkt voor in het plangebied, namelijk in de bosplaats
De Giey (Grand Noble) is dit type in matig ontwikkelde vorm aanwezig in 3 bestanden. Oud-
bosplanten en voorjaarssoorten zijn kenmerkend, met soorten als Gewone salomonszegel, Lelie-
tje-van-dalen, Bosviooltje en Gevlekte aronskelk.

Groep I: Dennen-Eikenbos

I1: RG Dennen-eikenbos met Gewone braam
Algemeen: het is een algemeen type op voedselarme gronden met slechts weinig karakteristieke
soorten en veelal ontstaan door bebossing met naaldhout van heidegebieden in de Kempen en
op de Vlaamse zandrug. Naast Gewone braam zijn Brede en Smalle stekelvaren de meest
abundante soorten. Het is een minder waardevol type met vaak soortenarme en structuurarme
bestanden die vrij recent van oorsprong zijn.

Plangebied: De RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam is één van de weinige types die voor-
komt in het Grand Noble Zuid, met name in bestand 3b. De kruidlaag is zeer soortenarm, met als
dominante soort Gewone braam.

I3: RG Dennen-eikenbos met Amerikaanse vogelkers
Algemeen: deze rompgemeenschap wordt gedomineerd door Amerikaanse vogelkers. Toch doet
Wilde lijsterbes het nog goed in de struiklaag. Qua opbouw en structuur is dit type vergelijkbaar
met I1.
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Plangebied: deze rompgemeenschap komt maar voor in 4 bestanden, waarvan twee bestanden
in de Giey en twee bestanden in Grand Noble Zuid. In de boom- en struiklaag is Amerikaanse
vogelkers dominant aanwezig, naat soms Tamme kastanje, Wilde lijsterbes en Zomereik. Grote
Brandnetel, gewone vlier en Amerikaanse vogelkers zijn daarnaast als constante soorten in de
kruidlaag aanwezig.

Grafiek 2.21: Gemiddeld bostypespectrum voor de bestanden van het type
RG Dennen-eikenbos met Amerikaanse vogelkers.

Andere:

 Jonge aanplant
Heel wat percelen (>50 ha) werden recent beplant met jong plantgoed. Hoewel kan worden inge-
schat naar welk bostype de bewuste bestanden zullen evolueren, is tot nog toe geen sprake van
een verzadigde gemeenschap. Illustratief werden enkele opnames uitgevoerd in deze jonge aan-
planten maar de geïnventariseerde soorten vormen geen indicatie voor een welbepaald bostype.
De meeste aanplanten bevinden zich op voormalige landbouwgronden waarbij de kruidlaag
voornamelijk gedomineerd wordt door ruderale soorten (Paardebloem, Kleefkruid, Grote brand-
netel), pionier- en tredplantsoorten (bv. Herderstasje, Varkensgras, Fijnstraal, Klein bronkruid,
Muizenstaartje, Schijfkamille, Basterdwederik) en soortenarme grazige vegetaties (bv. Gestreep-
te witbol, Ruw beemdgras, Kropaar).
Er is wel een duidelijk onderscheid in aanplanten op drogere, armere bodem of nattere en rijkere
bodem. De aanplanten in het Grand Noble Noord worden gekenmerkt door een drogere, ruige
ondergroei met een aantal soorten die indicatief zijn voor schralere drogere grond zoals Gewoon
biggenkruid, Brem en Vogelpootje (bestand Grand Noble Noord 1a), Hazenpootje, Schapenzu-
ring (bestand Grand Noble Noord 3b). Ook in het noordelijk deel van bestand 3a in Grand Noble
Zuid is het droge type in de kruidlaag aanwezig, met o.m. droogte-indicerende soorten als Ge-
woon biggenkruid, Fijnstraal, Gewone braam. Meer zuidelijk (Grand Noble Zuid) zijn de aanplan-
tingen gesitueerd op rijkere grond. De soorten die we hier in de kruidlaag aantreffen zijn o.m.
Waterpeper, Biezeknoppen, Wolfspoot, Speerdistel en op de natste delen (bestand 4c) ook soor-
ten als Geknikte vossenstaart en Kale jonker.

Abiotische bostypering

Om deze typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de proef-
vlakken te karakteriseren qua biotische parameters, werd ook een mF/mR.mN-ecogram (Rogis-
ter, 1985) gemaakt en geïnterpreteerd. Voor de classificatie van de bosgemeenschappen vol-
gens Rogister (1985) werd gebruik gemaakt van de verwachtschap op basis van de Ellenbergge-
tallen (Ecologische VerwantschapsCoëfficiënt of EVC). De ecogrammen worden opgesteld op
basis van de gemiddelde Ellenberggetallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN)
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voor elk bostype. Deze parameters geven een indicatie van de vochttoestand en de humuskwali-
teit of de snelheid waarmee de humus wordt afgebroken zodat de ecologische plaats van elke
plantenopname ten opzichte van deze twee omgevingsfactoren duidelijk wordt.

Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bodem-
vocht, geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de Vlaam-
se bostypes (Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de begrenzing van
de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze afgebakende zones
mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er een over-
gangszone tussen het ene en het andere bostype. Voor sommige opnames met een belangrijk
aandeel aan storingssoorten – waarvoor geen gewogen Ellenbergwaarden berekend kunnen
worden – kan het voorkomen dat de punten in de grafiek een uitbijter vormen en buiten de ecolo-
gische zones (volgens de bostypologie) terechtkomen.

De begrenzing van de ecologische gebieden in het ecogram komt overeen met de volgende bos-
types:

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

In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt
bekomen uit het product van de zuurtegraad (mR7) en de stikstofgraadklasse (mN8) of dus voed-
selrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar mull als volgt:

De Y-as komt overeen met de vochtklasse als volgt, deze gaat van soorten die gebonden zijn
aan zeer droge omstandigheden (xerofielen) naar soorten die gebonden zijn aan natte stand-
plaatsen (hygrofielen):

7 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.
8 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.
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In Grafiek 2.22 wordt het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van alle vegetatie-
opnames in het plangebied.

Grafiek 2.22: Rogister diagram van de bostypes in het plangebied9.

Het ecogram toont een sterke variatie wat niet alleen te wijten is aan de spreiding van de opna-
mes over verschillende bosplaatsen maar ook aan abiotische en biotische (o.a. boomsoortensa-
menstelling) binnen de bosplaatsen zelf.

Op basis van de zuurtegraad vallen de meeste opnames (8) binnen de klasse neutroclien, ook
binnen de acidiclien-neutrocliene klasse vallen veel opnames (7). De zuurdere types vallen bin-
nen acidofiel-acidoclien of neutroclien-acodofiel. acidoclien of acidofiel-acidoclien. Dit komt logi-
scherwijs overeenkomt met de bodemtypering die zowel (zure) zandgrond als op basischer zand-
leem is.

De voedselrijkdom van de bodem van de meeste proefvlakken is matig tot hoog (sterke nitrifica-
tie tot uiterst sterke nitrificatie), dus de bodems in het plangebied zijn vnl. voedselrijk (vnl. zand-
leemgronden) tot (zeer) voedselrijk, de zandgronden zijn voedselarmer (matige of normale tot
sterke nitrificatie).

Uit bovenstaande moet blijken dat de strooiselafbraaksnelheid (oplopend volgens de X-as) in
de proefvlakken van behoorlijk slecht tot uitstekend verloopt waarbij het humustype varieert van
moder tot aktieve mull. Deze parameter is uiteraard niet enkel bepaald door de bodemtoestand

9 Groene driehoek: Grand Noble Zuid, Rood vierkant: Grand Noble Noord, Zwart kruis: Rosdam Zuid, Oranje bol: Spoor-
bosje, Lichtblauwe ster: Rosdam Noord, Blauwe ruit:: De Giey.
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maar tevens door de samenstelling van de boomlaag. Traditioneel zullen soorten met een sneller
verterend bladstrooisel dus ook weerspiegelen in onderliggende kruidlaag en bijgevolg een hoge-
re afbraaksnelheid hebben.

De vochtklasse in ca. de helft van de proefvlakken is matig vochtig (mesofiel, de mF waarde op
de Y-as ligt grotendeels tussen 5 en 6), de andere helft is vochtiger (ligt tussen 6 en 8).

In grote lijnen kunnen de bossen in het plangebied gekarakteriseerd worden als matig vochtig
tot zeer vochtig, matig tot sterk voedelrijke voedselrijke bossen op zure tot neutrale bo-
dems met een moder tot aktieve mull-humus.
Indien we de spreiding van de bostypes over de bosplaatsen beoordelen, dan blijkt dat de voch-
tige bostypes (rechts in het diagram) duidelijk voorkomen in de vallei van de Rosdambeek. De
andere bosplaatsen vertonen een grote spreiding over het vochtgehalte en de zuurtegraad of
stikstofrijkdom. Wel merken we een trend naar zuurdere en stikstofarmere bostypes op in Grand
Noble Noord, daar waar in Grand Noble Zuid een grotere spreiding aanwezig is.

Biotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:

Er is een grote spreiding in bostypes in het plangebied. Zowel de drogere als nattere bostypes
komen voor.
Een eerste set van de opnames situeren zich rond het type van de Vochtige Eiken-
Haagbeukenbossen (PC - Pruno-Carpinetum), een tweede rond het Moesdistel-Elzenbroek
(Kalk-Elzenbroek) (CA - Cirsio-Alnetum). Een andere, kleine groep is gelegen binnen het type
van het arme Eiken-Haagbeukenbos (SC - Stellario-Carpinetum). Een andere kleine cluster ligt
binnen de zone van het Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (EC - Endymio-Carpinetum). Een an-
dere groep behoort tot de Elzen-Essenbossen (PF - Pruno-Fraxinetum). Een klein aantal opna-
mes ligt in Ruigt-Elzenbos (FA - Filipendulo-Alnetum).

2.3.3.2 Vegetatie van open plekken

De situering is weergegeven op Kaart 2.8: Vegetatiekaart en in Grafiek 2.23.

De opnames werden syntaxonomisch geplaatst volgens de typologie van Schaminée (Vegetatie
van Nederland, 1999). In verschillende opnames zijn ken- of differentiërende soorten afwezig.
Daarom kon voor deze opnames geen typering worden gedaan tot op associatieniveau of wor-
den ze getypeerd als rompgemeenschap (RG).

Grafiek 2.23: Relatieve verhouding open vegetatietypes.



Algemene beschrijving

Pagina 56 van 165

Graslanden

12BA: Lolio-Potentilion anserinae: RG Poa trivialis-Lolium perenne (Zilverschoonverbond)

Bestanden: Rosdam Noord 2a, Rosdam Noord 2b, Rosdam Zuid 2a, Rosdam Zuid 2b, Rosdam
Zuid 2c, Spoorbosje 1b.

Deze graslanden liggen hoofdzakelijk in de vallei van de Rosdambeek en zijn momenteel nog in
landbouwgebruik en worden begraasd door koeien. Engels raaigras en Witte klaver zijn er domi-
nant aanwezig. Delen van de graslanden zijn minder voedselrijk met Fioringras, Gewoon struis-
gras, …
Er zijn er in de vallei van de Rosdambeek enkele natte zones aanwezig met o.a. Pitrus, Geknikte
vossestaart, … Hoewel deze graslanden floristisch minder interessant zijn, ligt hun natuurwaarde
nog wel in de slootranden en de knotbomenrijen of houtkanten.

Weiland in bestand Rosdam Zuid 2c.

12BA: Lolio-Potentilion anserinae: RG Agrostis stolonifera (Zilverschoonverbond)
Bestand: Rosdam Zuid 4b.

Dit grasland in de Rosdambeekvallei bevindt zich op natte grond. Het zijn graslanden die 's win-
ters veelal gedurende langere tijd onder water staan, maar 's zomers oppervlakkig kunnen uit-
drogen. De soorten die we hier aantreffen zijn dan ook indicerend voor nattere grond, zoals Ge-
knikte vossestaart. Het grasland wordt begraasd door koeien.

16BB: Arrhenatherion elatioris (Glanshaververbond)
Bestand: Rosdam Noord 1b, Grand Noble Zuid 4d, De Giey 2e.

Bij de hooilanden onderscheidt zich een groep door zijn soortenarme status. In de opname wer-
den relatief weinig kruiden aangetroffen.
Toch heeft deze groep algemene dicotylen als Kruipende boterbloem, Witte klaver, Paarden-
bloem, e.d gemeen met de soortenrijkere hooilanden. Grassoorten overheersen echter de vege-
tatie.
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Hooiland in bestand Rosdam Noord 1b.

16BC: RG Cynosurion cristati (Kamgrasverbond)
Bestand: Rosdam Zuid 1e.

Dit grasland is zeer nat en soortenrijk. Als grassoorten domineren Ruw beemdgras, Gestreepte
witbol en Geknikte vossestaart.
Naast een hoog aantal grassoorten komen er ook frequent kruiden voor.
De laagste delen van het grasland behoren tot de Bosbies-associatie (onderdeel van het Dotter-
bloem-verbond Calthion) en zijn er verschillende kensoorten aanwezig zoals Lidrus. Tevens komt
ook Pijptorkruid, Watermunt, Moerasmuur, … voor. De (beperkte) aanwezigheid van Mannagras
wijst op het voorkomen van oevervegetatie-fragmenten van de rompgemeenschap Beekpunge-
Mannagras (Sparganio-Glycerion).

Ruigten

Natte ruigte: 32AA: Filipendulion (Moerasspireaverbond)
Bestand: Rosdam Zuid 3b.

Deze natte ruigte wordt gekenmerkt door ruigtekruiden als Moerasspirea, Kattenstaart, Lever-
kruid, Akkerdistel, Grote brandnetel. Hier en daar zijn er plekken waar grote zeggen domineren,
voornamelijk Scherpe zegge en zijn bastaarden met Moeraszegge. Deze vegetaties sluiten, ook
op het terrein, nauw aan bij het vorige vegetatietype.
Naast de vermelde soorten zijn ook nog Watermunt, Liesgras en Rietgras abundant aanwezig.

Natte ruigte: Pitrusweide
Bestand: De Giey 2g.

Deze ruigte is het gevolg van het tijdelijk onderbreken van een regulier beheer. Gezien de bo-
demcondities en lokale waterhuishouding, is hier op korte tijd een dense Pitrusvegetatie ver-
schenen. Andere kensoorten in dit bestand zijn bv. Kattenstaart en Watermunt.
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Droge ruigte: 31 RG Artemisieta vulgaris (Ruderale gemeenschappen)
Bestanden: Grand Noble Noord 3e, De Giey 2a (kapvlakte), De Giey 2b, Grand Noble Zuid 3e,
Grand Noble Zuid 4a.

De droge ruigtes werden getypeerd op de droge, braakliggende gronden. Het gaat meestal om
restpercelen, alhoewel we bijvoorbeeld een grotere zone aantreffen in het zuiden van het Grand
Noble Zuid (bestand 3e). Vermits we hier hier te maken hebben met braakliggende grond (met al
dan niet houtopslag), is het aantal ruigte- en pioniersoorten er hoog.

Droge ruigte langs de spoorweg (Grand Noble Zuid 3e).

Boomgaard
De recent aangeplante boomgaard in het Grand Noble Noord (bestand 1b) vertoont enkele plan-
tensoorten die wijzen op verstoring, zoals Rudderzuring en Grote brandnetel.
Er bevindt zich tevens een kleine, oude boomgaard met vnl. Peervariëteiten in de bosplaats
Rosdam Zuid (bestand 2a).

Hoogstamboomgaard in bestand Grand Noble Noord 1b.
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Bermen van dreven

Dreef Grand Noble Noord 2e

De berm bestaat uit schrale begroeiingen met een bescheiden aandeel van soorten.
Kenmerkende soorten zijn Valse salie en Wilde kamperfoelei als zoomsoorten, Pijpenstrootje,
Schapenzuring en Gewoon biggekruid. De vegetatie van de berm is te typeren als ‘14B: Struis-
gras-orde (Trifolio arvensis-Festucetalia ovinae)’.
In deze dreef komen er beperkt oud-bosplanten voor (Bleeksporig bosviooltje). De aanwezigheid
van Valse salie wijst op het zandig karakter van de bodem. De vegetatie in de dreef is te typeren
als ‘Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met Gladde witbol en Valse salie’ (H3c).

Dreef Rosdam Zuid 1f

De dreef in de bosplaats Rosdam Zuid bestaat uit Gewone es (ziek). Als interessante soorten in
de ondergroei komen o.m. Veldlathyrus voor. Gelderse roos werd tevens aangetroffen.

Dreef De Giey 1c

Deze dreef bestaat uit Beuk, met een schrale grazige ondergroei. In de rand staan nog een aan-
tal relictbomen van hakhout van Tamme kastanje.

Dreef De Giey 1d

Deze dreef bestaat uit Amerikaanse eik, met relatief veel natuurlijke verjonging van deze soort in
de dreefberm. Bij de kruidachtige vegetatie zijn volgende soorten vermeldenswaardig: Lelietje-
van-dalen, Valse salie, Gewone salomonszegel en Eikvaren.

Houtkanten

Houtkanten zijn hoofdzakelijk aanwezig in de bosplaatsen van de vallei van de Rosdambeek, in
De Giey en het Grand Noble Zuid. Soorten die er in de struiklaag voorkomen zijn Tamme kastan-
je (in hakhout), Zwarte els (al dan niet in hakhout), Gewone es, Eenstijlige meidoorn, en in min-
dere mate Boswilg en Grauwe els (voor het voorkomen van de houtige soorten zie § 2.3.8.3.).
In de kruidlaag komen naast vrij ruderale en algemene soorten ook soorten voor die indicerend
zijn voor schralere (voedselarme en droge) bodem zoals Gewone veldbies en Sint-Janskruid
(houtkant in bestand 3a in Grand Noble Zuid). Ook komen soorten voor zoals Speenkruid.

Waterpartijen

In sommige greppels is nog veel Waterviolier aanwezig (bv. gracht ten westen van bestand Ros-
dam Zuid 2b). In sommige plassen of smalle ondiepe greppels groeit Moerasmuur, Sterrenkroos,
Waterpunge, Waterperper, Rietgras, …(bv. bestand Grand Noble Zuid 4a).
Enkele poelen zijn in weiland aanwezig, met o.m. Hoge cyperzegge, Pitrus, Gele lis (Kaart 2.5:
Hydrografie en hydrologie). Poelen zijn aanwezig in de bestanden Grand Noble Zuid 4a, Grand
Noble Zuid 4e, Spoorbosje 1b, Rosdam Noord 2b.

2.3.4 Biologische waarderingskaart
De Biologische Waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse bioto-
pen. De “biologische waardering” is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biologi-
sche kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid.

Op Kaart 2.9: Biologische waarderingskaart (versie 2.2, INBO, digitale versie 2010) is ecotoopty-
pering voor het plangebied weergegeven. Een overzicht van de BWK-typering per bestand is
terug te vinden in Bijlage 3.

In het plangebied zijn verschillende bestanden als biologisch waardevol tot zeer waardevol aan-
geduid (of complex van beide). Het gaat daarbij in hoofdzaak om moerasvegetaties, het kasteel-
park en de natte bossen. Een belangrijk deel van de bestanden is evenwel als biologisch minder
waardevol bestempeld. Het gaat daarbij om intensief bewerkte akkers en weilanden (al dan niet
recent bebost).
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2.3.5 Potentieel Natuurlijke Vegetatie
Om de samenstelling van het natuurlijk bos te kennen, moet men teruggaan tot de periode voor
de grote ontginningen. Gedetailleerde gegevens hierover ontbreken evenwel. Zeker is alleen dat
de huidige oude boskernen geen overblijfsel zijn van het middeleeuwse bos vermits het door de
eeuwen heen wezenlijke veranderingen heeft ondergaan. Uitgaande van de geografische ligging
en fysische factoren wordt aangenomen dat eik op de zandgronden destijds een vooraanstaande
plaats in het bos innam, al werd de eigenlijke bossamenstelling lokaal mede beïnvloed door het
bosgebruik (o.a. hakhout, begrazing). In het eikenbos kwamen allicht nog verscheidene bosdiffe-
rentiërende boomsoorten voor. Vegetatiekundig ging het waarschijnlijk om een Eiken-Beukenbos
dat enkel in de valleien door een Elzen-Essenbos werd afgewisseld.

Volgens Kaart 2.10: Potentiële natuurlijke vegetatie kunnen zich op de drogere gronden in het
plangebied bossen van het type ‘Arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, droge variant’, ‘Typisch
Eiken-Beukenbos, natte variant of ‘Typisch Eiken-Beukenbos, droge variant’ ontwikkelen. In de
vallei van de Rosdambeek kunnen zich voornamelijk ‘Elzen-Vogelkersbos’ en langs de randen
‘Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant’ ontwikkelen.

2.3.6 Flora
De voornaamste soorten zijn terug te vinden op Kaart 2.11a: Bijzondere fauna & flora (west) en
Kaart 2.11b: Bijzondere fauna & flora (oost).

2.3.6.1 Rodelijstsoorten

Rode lijsten zijn een belangrijk instrument in het hedendaagse soortgerichte beleid van het
Vlaamse natuurbehoud. Deze lijsten geven voor elke soort van een groep organismen een indi-
catie over haar status in Vlaanderen, gaande van niet bedreigd tot uitgestorven in Vlaanderen.
De recentste Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt et
al. (2006).

De Rode lijst in strikte zin omvat de planten van de categorieën uitgestorven, met verdwijning
bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Binnen de categorie achteruitgaand worden soorten gegroe-
peerd die het risico lopen op korte termijn op de Rode lijst terecht te komen. In het plangebied
komt slechts één Rodelijstsoorten voor: Eikvaren (Polypodium vulgare L. sensu lato), met als
status “achteruitgaand”.

De bijzondere plantensoorten (waaronder Rodelijstsoorten) zijn weergegeven op Kaart 2.11a:
Bijzondere fauna & flora (west) en Kaart 2.11b: Bijzondere fauna & flora (oost).

2.3.6.2 Beschermde planten

Van de verspreid in het gebied voorkomende Grote keverorchis en Brede wespenorchis zijn de
ondergrondse delen beschermd.

2.3.6.3 Oud-bosplanten

Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites (= min of meer
onafgebroken bebost sinds tenminste 1775 (de Ferrariskaart)) en die zich slechts traag vestigen in
jonge bossen. Soorten kunnen echter, afhankelijk van de regio en haar specifieke (abiotische)
kenmerken meer of minder aan oud bos gebonden zijn.

Gezien er in het plangebied weinig tot geen oud bos aanwezig is, zijn er ook maar weinig echte oud-
bosplanten (Cornelis et al., 2009) aanwezig. De meeste oud-bossoorten komen voor in de bosplaats
De Giey (zie Kaart 2.11a oost).
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Tabel 2.11: Aangetroffen oud-bosplanten in het plangebied (naar Cornelis, 2009).
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Gebonden aan oud bos

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum sterk
Bleek-/donkersporig bosviooltje Viola riviniana/ reichenbachiana matig
Gevlekte aronskelk Arum maculatum sterk
Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum sterk
Gladde witbol Holcus mollis matig
Groot heksenkruid Circaea lutetiana sterk
Ijle zegge Carex remota matig
Klimop Hedera helix sterk
Lelietje–van–dalen Convallaria majalis sterk
Valse salie Teucrium scorodonia matig
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum matig

2.3.6.4 Autochtone bomen en struiken

In het kader van het onderzoek naar autochtone bomen en struiken in Vlaanderen (Maes et al.,
2005), werd ook in de streek gezocht naar autochtone genenbronnen.
Langs de westzijde van de Rosdamstraat, werden daarbij enkele oude (hak-)houtkanten
geïnventariseerd (zie Kaart 2.12: KLE, Tabel 2.12 en onderstaande figuur).

Salix (×) meyeriana10 in houtkant van bestand RZ4a.

Tabel 2.12: Overzicht inventarisatie autochtone genenbronnen.
Locatie Opp.

(ha) Element Type Morf. Bodem Hydro Beheer Opmerking

33 0,1428 houtkant beekdal lemig
zand sloot knotbeheer

Oude
elzenhakhoutkant
met Salix
alba. Salix spec.

34 0,2555 bosrand Alno-
Padion beekdal lemig

zand
Greppel
/sloot

hakhout/
productie

Rand
populierenaanplant,
hakhout els.

10 Salix (×) meyeriana  is een kruising tussen Laurierwilg (S. pentandra) en Kraakwilg (S. euxina).
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Locatie Opp.
(ha) Element Type Morf. Bodem Hydro Beheer Opmerking

35 0,4991 bosje Alno-
Padion beekdal leem

rondom
met
sloten

hakhout

Oud
elzenhakhoutbos
met veel Cornus
sanguinea. Salix
spec. Salix x
meyeriana

86 0,5537 houtkant Alno-
Padion beekdal lemig

zand
langs
sloot

hakhout/
knotbeheer

Houtkanten van els
en es; els en es als
lage knotbomen.
Salix*me*= Salix x
meyeriana

87 0,0605 Houtkant
/heg Prunetalia beekdal lemig

zand sloot hakhout/
snoeien

2.3.6.5 Overige bijzondere soorten

Enkele soorten dragen in het bijzonder bij tot de biodiversiteit van het plangebied. In hoofdzaak gaat
het hier om soorten van vochtige graslanden en soortenrijke (vochtige) ruigtes.

Op droge wegbermen en bosranden komt ook frequent Vogelpootje, Valse salie en Pijpenstrootje
voor. Ook open terreinen maken een aanzienlijk deel van het plangebied uit; met o.a. Muizen-
staartje (foto onder), Klein bronkruid, Winterpostelein, Rood guichelheil (foto rechts) en Eénjarige
hardbloem (foto links).

Eénjarige hardbloem Rood guichelheil

Muizenstaartje
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Overige bijzondere soorten zijn:

Gewone dotterbloem (Caltha palustris)
Gewone dotterbloem heeft een ideale standplaats op vochtige of uitgesproken natte plaatsen, langs
waterkanten, in vochtige weilanden waar grondwater horizontaal beweegt (bron of kwel), in bos,
struweel, ruigte, rietlanden en graslanden van zeer natte en voedselrijke gronden. Watervervuiling is
nefast voor Gewone dotterbloem. Verdroging is de grootste oorzaak van achteruitgang. Oude
planten kunnen jaren na het optreden van verdroging nog stand houden, hoewel ze zich niet meer
kunnen verjongen omdat de kiemomstandigheden zijn verdwenen. De rijpe zaden worden
meegenomen via het water, waardoor de plant zich langs heldere waterlopen bijzonder snel kan
vermeerderen. Nabeweiding en ontstane trapgaten bieden het kiembed voor de soort als de
omstandigheden daarvoor nog goed zijn.
Gewone dotterbloem komt sporadisch voor in de moeraszones en bosbestanden in de vallei van de
Rosdambeek, meer bepaald in het noordwestelijk deel van het plangebied.

Gewone dotterbloem (rechtsboven) en Grote keverorchis (linksonder)

Grote keverorchis (Neottia ovata)
Grote keverorchis is een soort van matig voedselarme tot matig voedselrijke, basenrijke, meestal
kalkhoudende, humeuze grond. Ze komt voor in bossen, bosranden (grazige plaatsen), struwelen en
in grasland.
Grote keverorchis komt voor in het westelijk bosje in de vallei van de Rosdambeek.

Pinksterbloem (Cardamine pratensis ssp. pratensis)
Pinksterbloem is een typische plant van weinig bemeste, tamelijk voedselrijke, (matig) vochtige
graslanden en wegbermen. Ook in vochtig loof- en gemengd bos op lemige grond is Pinksterbloem
te vinden. De oorzaken van achteruitgang zijn: scheuren, ontwateren en te zware bemesting.
Pinksterbloem komt nog vrij talrijk voor langs de Rosdambeek in de valleigraslanden en langs de
perceelsranden, maar ook t.h.v. het Grand Noble gebied langs de sloten en perceelsranden in het
zuidoosten.
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Pijptorkruid (Oenanthe fistulosa)
Pijptorkruid komt voor in moerassen, sloten en drassige weilanden in ondiep voedselrijk water. De
vegetatie moet open zijn, want deze soort wordt reeds snel door andere planten verdrongen. Deze
vegetaties kunnen worden open gehouden door betreding door vee, maaiactiviteiten of
(na)begrazing.
In het plangebied komt Pijptorkruid abundant voor in een hooiland in het zuidwestelijk deel langs de
Rosdambeek (bestand 1e).

Poelruit (Thalictrum flavum)
Poelruit groeit op plaatsen met natte tot zeer vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, en vaak
kalkhoudende grond. Ze komt voor in moerassige rietlanden, natte tot zeer vochtige ruigtes en ruige
(vochtige) graslanden. Door verdroging gaat de soort achteruit.
Poelruit werd aangetroffen langs een slootrand in de vallei van de Rosdambeek.

Muskuskruid (Adoxa moschatellina)
Muskuskruid komt voor op beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke,
zwak zure tot kalkrijke grond in bossen, struwelen en bosranden.
Muskuskruid komt in het plangebied voor in de bossen van Grand Noble.

2.3.6.6 Niet-inheemse soorten

Een probleemsoort is een soort die nadelig kan zijn of is voor de toekomstige bos- en natuuront-
wikkeling. Het kan zowel gaan om uitheemse als inheemse soorten en vaak is het storend karak-
ter vooral afhankelijk van de populatiegrootte van die soort. In veel gevallen gaat het om soorten
die door hun dominant en/of invasief karakter andere soorten geen groei- of vestigingkans gun-
nen, natuurlijke bosverjonging verhinderen, de groei verstoren, enz. De soorten die als pro-
bleemsoort kunnen optreden, worden hierna opgesomd. Deze zijn ook terug te vinden op Kaart
2.17: Knelpunten en meer informatie hieromtrent is tevens te verkrijgen via www.alterias.be.

Amerikaanse vogelkers is een uit oostelijk Noord-Amerika afkomstige boomsoort die tot 20
m hoog kan worden. Ze werd in Europa massaal aangeplant in bossen op zandgrond voor
het hout en omdat de snelverterende bladeren de arme zandgronden vruchtbaarder konden
maken. De soort komt hier echter vrijwel uitsluitend in struikvorm voor, zodat het hout
onbruikbaar is. Bovendien blijkt de soort sterk te woekeren en een probleem te vormen voor
inheemse flora, vooral op zandgronden maar ook op andere bodemtypes, wat haar de
bijnaam “bospest” heeft opgeleverd.

Amerikaanse eik is een boomsoort, eveneens afkomstig uit Noord-Amerika, die in het
verleden massaal werd aangeplant voor de houtproductie. Ze vermenigvuldigt zich zeer
agressief in de Europese bossen en haar verjonging domineert de kruid- en struiklaag. Ook
belemmeren de stugge, leerachtige bladeren in belangrijke mate de overige plantengroei.
Robinia: deze soort wordt in kleine aantallen verspreid over het plangebied aangetroffen.
Lokaal manifesteert deze soort een beperkt invasief karakter d.m.v. worteluitlopers (vnl. bij
gekapte bomen).
Paplaurier: deze soort wordt frequent als groenblijvende haag aangeplant. Vanuit tuinen
en/of uit groenafval gebeurt dan de “kolonisatie” van de bosbestanden.

Rododendron: lokaal is deze soort zeer veel aangeplant als afboording van de percelen.
Door massale groei en d.m.v. lichtconcurrentie worden tal van natuurlijke plant- en
diersoorten verdrongen uit de bosbestanden.

Bamboe: Voornamelijk nabij de bebouwing in het westelijk deel langs de Rosdambeek is de
aanwezigheid en uitbreiding d.m.v. wortelstokken nefast.
Sneeuwbes: Deze hebben hun oorsprong “te danken” aan het storten van tuinafval of
aanplantingen op aanpalende percelen.

Andere uitheemse soorten zijn Krentenboomje, Japanse duizendknoop, Spirea spec., Portugese
laurierkers (Prunus lusitanica) en Veelbloemige roos.
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2.3.7 Fauna
2.3.7.1 Avifauna

Binnen de vallei van de Rosdambeek komen volgende minder algemene broedvogels voor
(Tabel 2.13).

Tabel 2.13: Minder algemene broedvogels binnen de Rosdambeekvallei
(Vermeersch, 2000 en eigen waarnemingen).

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijststatus
Boomvalk Falco subbuteo Momenteel niet bedreigd
Bosrietzanger Acrocephalus palustris Momenteel niet bedreigd
Braamsluiper Sylvia curruca Momenteel niet bedreigd
Dodaars Tachybaptus ruficollis Momenteel niet bedreigd
Houtsnip Scolopax rusticola Momenteel niet bedreigd
Patrijs* Perdix perdix Kwetsbaar
Scholekster Haematopus ostralegus Momenteel niet bedreigd
Spotvogel Hippolais icterina Momenteel niet bedreigd
Veldleeuwerik* Alauda arvenis Kwetsbaar
Waterral Rallus aquaticus Momenteel niet bedreigd
Wespendief* Pernis apivoris Momenteel niet bedreigd11

*: recent niet meer broedend.

Rietvogels
Het rietland beperkt zich in het plangebied tot rietkragen langsheen waterlopen en als onderdeel
van waterpartijen (bv. RN2b) en natte ruigten in de vallei van de Rosdambeek. Het aandeel riet-
vogels is dan ook beperkt.
Waterral is een zeldzame broedvogel in de natte ruigten in de vallei van de Rosdambeek.

Vogels van oude (knot)bomenrijen en houtkanten
Er komen nog heel wat bomenrijen voor in het meersengebied; het aandeel knotbomen en haag-
kanten is echter sterk verminderd.
Vogels die in hogere bomen broeden, zoals Torenvalk, gedijen relatief goed.

Weidevogels
Ondanks het grote aandeel valleigraslanden in het plangebied komen er maar weinig typische
broedvogels voor. Dit heeft te maken met de intensieve uitbating van het grasland, waarbij gras-
land door zware bemesting en drainage zeer vlug en uniform uitgroeit (weinig broedplaatsen) en
vroeg gehooid wordt (nestverstoring).
Opvallend is dat heel wat weidevogels (ook Scholekster) hun broedbiotoop verlegden naar het
omringende kouter-bulkengebied, perceelsranden en bermen. Kievit broedt er op de open delen.
Zo is ook de Veldleeuwerik een vrijwel verdwenen broedvogel in de alluviale vlakte. Van Patrijs
zijn broedpopulaties aanwezig op de omringende kouters.

Bosvogels
Veel vogels zijn afhankelijk van de combinatie bos (broedplaats) en meersen (foerageergebied).
Dit is het geval voor verschillende roofvogels zoals Sperwer, Buizerd en Bosuil. Vooral de vallei-
bosjes in de valei van de Rosdabeek zijn voor deze soorten van belang. Buizerd broedt tevens in
de bosplaats De Giey.
Voor soorten zoals Boomvalk en Houtsnip heeft de vallei van de Rosdambeek tevens een be-
langrijke waarde. Wespendief komt niet meer voor (er is tevens een historische waarneming in
bosplaats De Giey). Kleine bonte specht werd eveneens recent waargenomen in de vallei van de
Rosdambeek. Verder komen ook Grote bonte specht en Groene specht voor.

11 Opgenomen in Bijlage I van de EU Vogelrichtlijn.
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Water
Ijsvogel gebruikt de waterlopen en beken in de vallei van de Rosdambeek als migratieweg en
foerageergebied.
Dodaars profiteert dan weer van het voedselaanbod en de rust in bestand RN2b.

2.3.7.2 Zoogdieren
Recente zoogdierwaarnemingen zijn afkomstig van eigen veldwaarnemingen en
waarnemingen.be12.
De meest voorkomende soorten zijn Konijn, Haas, Egel, Eekhoorn en Mol. Tevens komen
meer algemene muizen-, spitsmuizen- en woelmuizensoorten, waarbij ook de beschermde soor-
ten zoals Gewone bosspitsmuis, Dwergspitsmuis en Huisspitsmuis
Wezel en Bunzing komen ook zeker voor binnen het gebied. Steenmarter is tevens een bijzondere
soort in de vallei van de Rosdambeek. In het plangebied komt tevens Vos voor. Van Ree werden
sporen waargenomen.

Vleermuizen

Het gebied is van belang voor foeragerende vleermuizen13, koloniegebied en als winterverbijf-
plaats. De ijskelder in het domein Grand Noble in bestand 2f is een winterverblijfplaats voor on-
dermeer Baardvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Franjestaart en Watervleermuis.
Ook de omgeving is belangrijk voor vleermuizen. Het bosrijke woonparkgebied en het bos van
Ooidonk herbergen heel wat soorten vleermuizen en in de aanwezige holle bomen vinden ver-
schillende soorten een (zomer)verblijfplaats. Verschillende soorten gebruiken het open valleige-
bied als jachtgebied. De Ruige dwergvleermuis komt voor; in de ijskelder van Ooidonk overwinte-
ren ook Gewone baardvleermuis en Grootoorvleermuis. Verder komen ook de meer algemene
soorten Rosse vleermuis, Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis en Watervleermuis voor.

Tabel 2.14: Waargenomen vleermuizen in en in de omgeving van het plangebied tussen
2000-2013 (data Daan Dekeukeleire, Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep Oost-Vlaanderen).

Soort Rode lijst Habitat-
richtlijn Ecologie

Gewone dwergvleermuis niet bedreigd bijlage IV boom- en gebouwbewo-
nend

Ruige dwergvleermuis vermoedelijk bedreigd bijlage IV boombewonend

Watervleermuis niet bedreigd (met huidige kennis
van zaken eerder bedreigd) bijlage IV boombewonend

Baardvleermuis niet bedreigd bijlage IV boom- en gebouwbewo-
nend

Franjestaart vermoedelijk bedreigd bijlage IV boombewonend

Rosse vleermuis niet bedreigd (met huidige kennis
van zaken eerder bedreigd) bijlage IV boombewonend

Gewone grootoorvleer-
muis vermoedelijk bedreigd bijlage IV boom- en gebouwbewo-

nend
Laatvlieger niet bedreigd bijlage IV gebouwbewonend

2.3.7.3 Herpetofauna

Amfibieën
Binnen het plangebied komen Bruine kikker, Groene kikker, Kleine watersalamander,
Alpenwatersalamander en Gewone pad voor.
Geen enkele soort behoort tot de Rode lijst van amfibieën (Bauwens & Claus, 1996).

Reptielen
Er zijn geen gegevens van reptielen in het plangebied gekend.

12 Bron: www.waarnemingen.be, een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie.
13 De meeste soorten zijn opgenomen in Bijlage II en/of IV van de EU Habitatrichtlijn.
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2.3.7.4 Invertebraten

Dagvlinders
De meeste algemene vlindersoorten (Oranjetipje, Bont zandoogje, Dagpauwoog, enz.) kunnen in
het plangebied waargenomen worden.
Enkele soorten worden bijna overal waargenomen. Het betreft meestal trekvlindersoorten als
Distelvlinder en Dagpauwoog, soorten van (verruigde) graslanden zoals Bruin zandoogje en
cultuurvolgers (witjes). De laatste jaren is echter bij veel vlindersoorten, waaronder ook de meer
algemene soorten, een duidelijke neerwaartse trend waar te nemen (zie ook Tabel 2.15).

Tabel 2.15: Waargenomen dagvlindersoorten in het plangebied.
Nederlandse naam Rode lijst (Maes et al. 1999) Statuut (Maes et al. 2011)

Bont zandoogje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Boomblauwtje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Bruin zandoogje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Citroenvlinder Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar
Dagpauwoog Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Distelvlinder Niet opgenomen Momenteel niet in gevaar
Gehakkelde aurelia Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Groot koolwitje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Hooibeestje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Icarusblauwtje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Klein geaderd witje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Klein koolwitje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Kleine vos Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar
Kleine vuurvlinder Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Landkaartje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Oranjetipje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Oranje luzernevlinder Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Zwartsprietdikkopje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar

Kleine vos

Libellen

Specifiek voor het plangebied zijn geen systematische data gekend van libellen. Tijdens de ter-
reinbezoeken in het kader van het beheerplan, werden bv. wel Grote keizerlibel, Paardenbijter,
diverse heidelibellen, Houtpantserjuffer, enz. waargenomen.
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Wel zijn van de omgevende (meersen)gebieden data voorhanden. Geen enkele soort is opge-
nomen in de Rode lijst van libellen (De Knijf et al., 2006).

Tabel 2.16: Waargenomen libellen (databank Gomphus).

Paardenbijter

Kevers

Er zijn geen gegevens gekend van een gericht onderzoek naar kevers.
Het valt te verwachten dat de variatie aan potentiële habitats ook een rijke keverfauna met zich
zal meebrengen, met een variatie aan soorten tussen de open delen, de broekbossen, en de
drogere en nattere bossen.

Sprinkhanen

Er zijn geen gegevens gekend van een gericht onderzoek naar sprinhanen. Er zijn tijdens de di-
verse terreinbezoeken in het kader van de opmaak van het beheerplan wel enkele (abundante)
sprinhaansoorten vastgesteld (o.a. Gewoon doorntje, Krasser, Grote groene sabelsprinkhaan en
Gewoon spitskopje). Het valt te verwachten dat de variatie aan potentiële habitats ook een rijke
sprinkhaanfauna met zich zal meebrengen, met een variatie aan soorten tussen de open delen,
de broekbossen, alsook de drogere en nattere bossen.
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Overige ongewervelden

Het plangebied wordt gekenmerkt door een zeer rijk aanbod aan invertebraten (zoals de zeldza-
me Platte zweefvlieg (Xanthandrus comtus)). Dit is o.a. te danken aan een grote diversiteit aan
habitats, voldoende zonnige plekken en ruigtestroken. Een selectie is te zien op onderstaande
foto’s.

Kattenstaartdikpoot Platte wielwebspin

Steenhommel -uil

Gewone barnsteenslak Gewone rode bladloper
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2.3.8 Bosdifferentiërende elementen

2.3.8.1 Natte zones en poelen

Een overzicht van de belangrijkste elementen is terug te vinden op Kaart 2.5: Hydrografie en hy-
drologie.

2.3.8.2 Solitaire bomen, bomenrijen en dreven

Het plangebied wordt gekenmerkt door diverse bomenrijen (vnl. wilg en populier) in het open
landbouwgebied en door enkele (historische) dreven. De bijzondere kleine landschapselementen
worden weergegeven op Kaart 2.12: KLE en in Tabel 2.17.

Tabel 2.17: Overzicht van de aanwezige bomenrijen.
Nr. Type Soort Lengte (m)

B1 Bomenrij dubbel xPo 77
B2 Bomenrij dubbel xPo/Hb 96
B3 Bomenrij enkel kers + zE 67
B4 Bomenrij enkel knotWi 88
B5 Bomenrij enkel zE/sWi 132
B6 Bomenrij enkel Li 32
B7 Bomenrij enkel Sp 120
B8 Bomenrij enkel sWi 182
B9 Bomenrij enkel sWi 187
B10 Bomenrij enkel sWi 152
B11 Bomenrij enkel sWi 253
B12 Bomenrij enkel conif 403
B13 Bomenrij enkel sWi 275
B14 Bomenrij enkel sWi 123
B15 Bomenrij enkel sWi 78
B16 Bomenrij enkel sWi 52
B17 Bomenrij enkel sWi 93
B18 Bomenrij enkel xPo 79
B19 Bomenrij enkel sWi 236
B20 Bomenrij enkel sWi 237
B21 Bomenrij enkel sWi 105
B22 Bomenrij enkel sWi 46
D1 Dreef enkel zE 611
D2 Dreef enkel B 390
D3 Dreef enkel B 282
D4 Dreef enkel Li 75
D5 Dreef enkel Li 105
D6 Dreef enkel zEl imperialis 116
D7 Dreef enkel zE 105
D8 Dreef enkel wE 510
D9 Dreef enkel es 474
D10 Dreef enkel Li 313

Beeldbepalende of markante solitaire bomen of bomengroepen zijn vrijwel afwezig in het plange-
bied (zie Tabel 2.18). Dergelijke exemplaren zijn bv. wel abundanter in het kasteelpark van De
Giey (zie onderstaande foto).

Tabel 2.18: Overzicht van de aanwezige solitaire bomen en bomengroepen.
Type Soort Bestand

Bomengroep Sp (gAb) DG1b
Hakhoutstoof Ed DG2c
Hakhoutstoof tKa DG2c
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Type Soort Bestand
Bomengroep Li NN3b
Bomengroep Li NN3b
Bomengroep Sp NZ2a
Bomengroep xPo NZ4a
Bomengroep vAc NZ4a
Bomengroep xPo NZ4a
Bijzon. boom Mirabel of kerspruim RN1a
Bomengroep vAc RN2a
Bomengroep 3 knot xPo RZ2c
Bijzon. boom zE Zie foto

2.3.8.3 Houtkanten, bosranden en overige KLE

De overige bijzondere kleine landschapselementen worden weergegeven op Kaart 2.12: KLE en
in Tabel 2.19. Hierbij worden nog diverse houtkanten, bosranden en een graft14 onderscheiden.

Tabel 2.19: Overzicht van de houtkanten en bosranden.
Nr. Type Soort Lengte (m)

Graft 110
H1 Houtkant HA tKa 271
H2 Houtkant HA tKa 268
H3 Houtkant HA zEl 55
H4 Houtkant HA bWi 70
H5 Houtkant HA bWi 61
H6 Houtkant zEl/Wi 106
H7 Houtkant 107
H8 Houtkant 136
H9 Houtkant 49
H10 Houtkant zEl 85
H11 Houtkant 142
H12 Houtkant zE, Es, Mei, zEl 380
H13 Bosrand HA zEl + gEl 187

2.4 Beschrijving van de boswegen en andere
bosinfrastructuur

2.4.1 Boswegen
Onder de boswegen worden alle wegen of gedeelten van wegen begrepen die gelegen zijn in het
bos, met uitzondering van de openbare wegen die ingericht zijn voor het gewone, gemotoriseer-
de verkeer en die in hoofdzaak bestemd zijn als doorgangsweg. De (on)toegankelijkheid van de-
ze wegen wordt geregeld via art. 10 §2 van het Bosdecreet.

In principe zijn alle boswegen steeds toegankelijk voor voetgangers. Paden waarop slechts één
voetganger tegelijkertijd kan passeren worden niet als boswegen beschouwd. Deze paden zijn in
principe niet toegankelijk, tenzij deze paden in een goedgekeurd beheerplan als toegankelijk
worden aangeduid.

Het plangebied beschikt over een vrij uitgebreid netwerk van boswegen. Deze boswegen (aan-
gevuld met enkele exploitatieroutes) zijn terug te vinden op Kaart 2.13: Wegen.

14 Het betreft hier een steilrand aan de NW-zijde van bestand RN1a, t.g.v. bouwwerken op het aanpalende perceel (met
belangrijke impact op ondermeer de lokale waterhuishouding in dit bestand).
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2.4.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur
Een overzicht van de recreatieve en educatieve infrastructuur wordt hierna gegeven en is aange-
duid op Kaart 2.14: Infrastructuur.

Parkings
Parkeergelegenheid is aanwezig langs de N43 (Kortrijksesteenweg) en in de aanpalende straten.

Borden
Naast de borden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toegangsborden), wor-
den ook nog infoborden teruggevonden. Op infoborden worden meestal aanwijzingen gegeven
voor de te volgen wandelroutes.

Barelen en poorten
Om de toegankelijkheid van een aantal (deel-)gebieden te regelen, werden op een aantal plaat-
sen barrières geplaatst. Afhankelijk van de locatie zijn deze bedoeld om alle recreanten, dan wel
een selecte groep (bv. ruiters of motorvoertuigen) te weren van het specifieke pad of deelgebied.

Bruggen
Diverse houten bruggen verzekeren de goede toegankelijkheid doorheen het gebied bij het krui-
sen van beken of om drassige zones te overbruggen.

Zitbanken
Er zijn slechts een aantal zit- en picknickbanken aanwezig in het plangebied. Deze zijn door-
gaans opgesteld op strategische landschapspunten.
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Afsluitingen en hekwerken
Naast de schrikdraadafsluitingen rond de begraasde weilanden, zijn tevens afsluitingen aanwezig
rond de boomgaard in bestand 1b (Grand Noble Noord). Er is tevens een afsluiting van gladde
draad aanwezig rond bestand 4d in Grand Noble Zuid.

2.4.3 Infrastructuur t.b.v. het beheer
Er zijn enkele exploitatiewegen in het gebied aanwezig (zie Kaart 2.13), in de vallei van de Ros-
dambeek, Grand Noble Noord en Zuid en De Giey.

2.4.4 Openbare nutsvoorzieningen
Er zijn geen gasleidingen of hoogspanningslijnen doorheen het studiegebied gekend. Langsheen
de openbare wegen zijn natuurlijk wel drinkwater-, telefoon- en electrciteitsvoorzieningen aanwe-
zig.

2.5 Recreatieve functies en toegankelijkheid
Binnen de ruime omgeving van het plangebied van het Parkbos zijn 4 portalen aangeduid, waar-
van Portaal Grand Noble één van de portalen zal uitmaken.
Het portaal zal fungeren als toegangszone tot de boskern Grand Noble van het parkbos. Vanuit
het portaal kan het toekomstige recreatieve netwerk worden verkend.

Het portaal Grand Noble situeert zich in de zone tussen de Baron de Gieylaan de N43 (Kortrijk-
sesteenweg) en de Kasteeldreef. Aan de overzijde van de Baron de Gieylaan ligt het Kasteeldo-
mein van Grand Noble.
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2.5.1 Wandelroutes
Er werden geen bovenlokale wandelroutes uitgestippeld. Wel werd een nieuw wandelpad aange-
legd in het kader van het Portaalbos. Doorheen de Rosdambeekvallei loopt een knuppelpad
vanaf de Rosdamstraat tot op een open plek. Dit wordt doorgetrokken tot de Keistraat.

2.5.2 Fietsroutes
Er lopen enkele bovenlokale fietsknooppuntennetwerken langs het gebied, met name langs de
Kortrijksesteenweg, de Rosdamstraat en de Hemelrijkstraat (zie Kaart 2.16: Fiets- en wandelrou-
tes).

Verder zijn er nog bewegwijzerde, thematische fietsroutes aanwezig, met name de Leiestreek-
route (51 km) (loopt deels langs het fietsknooppuntennetwerk) en de Kastelentocht (36 km) (op-
genomen in het fietsknooppuntennetwerk).

De Vlaamse Landmaatschappij maakte een inrichtingsplan op voor het gedeelte van de Oude
Spoorweg tussen het station van De Pinte en de E40.
Over de volledige lengte van de oude spoorwegbedding worden inrichtingsmaatregelen voorzien,
die ervoor moeten zorgen dat er een volwaardige recreatieve as tot stand komt. De oude spoor-
wegbedding wordt de hoofdroute voor zowel functioneel als recreatief wandel-, fiets- en ruiterver-
keer. Er wordt een gescheiden fiets- en voetgangerspad aangelegd.

2.5.3 Ruiterroutes
Er wordt sporadisch geruiterd in het gebied, doch niet op een georganiseerde basis. Er zijn dan
ook geen ruiterroutes doorheen het gebied aangeduid en zowel de paden als de bestanden zijn
niet toegankelijk voor ruiters (m.u.v. de officiële buurtwegen). Langs het plangebied loopt wel een
ruiterroute t.h.v. Klossestraat en Putstraat.
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In het kader van de inrichting van het Parkbos worden er ruiterroutes voorzien. Voor de ruiters
wordt een zandpad voorzien. De ruiterroutes die later in het Parkbos worden voorzien, zullen hier
op aansluiten.

2.6 Opbrengsten en diensten
2.6.1 Houtverkoop en vergunde kappingen

In 2008 werd in Hooglatem in de bestanden 1a en 1b Grove den (4,04 m3), Zwarte els (7,12 m3

en 1,17 m3), Canadapopulier (46,39 m3 en 14,30 m3) en Gewone es (0,43 m3) gekapt.

In 2010 werd van de domeinbossen in het Parkbos voor een totaal volume van 255 m3 loofhout
(Populier en Zwarte els) gekapt.

2.6.2 Jacht

Het jachtplan wordt weergegeven op onderstaande figuur.
Enkel in de private percelen die binnen de gekleurde vlakken vallen mag door de jachtrechthou-
der (of zijn/haar afgevaardigde) gejaagd worden (tenzij anders overeengekomen in de verkoop-
overeenkomst).

2.6.3 Huur/pacht

Voor het overzicht van de pachten verwijzen we naar § 1.2.2.
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2.7 Knelpunten
Tijdens de terreinbezoeken en bij diverse gesprekken met vooraanstaande getuigen en gebieds-
experten werden een aantal knelpunten genoteerd.
De knelpunten worden aangeduid op Kaart 2.17: Knelpunten.

Brandplekken

Her en der worden binnen de (private) bosbestanden brandplekken aangetroffen. Deze zijn het
gevolg van het bosbeheer, met een risico op bosbranden (zie foto) en dienen dus strikt opge-
volgd te worden.

Ziektes

Verspreid in de bestanden is de Essenziekte aanwezig. Deze schimmel zorgt voor sterfte bij de
Essen (vnl. bij jonge scheuten, doch ook bij volwassen bomen).
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Invasieve exoten

In het plangebied zijn verschillende invasieve exoten aanwezig (zie § 2.3.6 en 2.3.7).

Lokaal komt Japanse duizendknoop massaal voor.

Vervuiling

Sluikstort komt op verschillende locaties voor. Het gaat daarbij zowel om zwerfvuil, als om huis-
houdelijk en groenafval. Dit geeft o.a. aanleiding tot bijkomend sluikstort, verruiging en vernieti-
ging van de lokale bosstructuur.
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Vertuining

Deels door de recente verwerving van een aantal percelen en deels door het zich onrechtmatig
toe-eigenen van enkele randzones, treedt er vertuining op in enkele (deel)bestanden.

Naast het storten van bv. groenafval uit zich dit o.a. door het betreden van de percelen, het wijzi-
gen van de waterhuishouding of het voorkomen van gebiedsvreemde soorten/constructies.

Dit resulteert op zijn beurt in het degraderen van de bosstructuur en het verstoren van de natuur-
lijke bosfuncties.

Beheer

Een aantal knel- en/of aandachtspunten zijn toe te wijzen aan achterstallig beheer of ondoor-
dachte beheerkeuzes uit het verleden.

Als voorbeeld hiervan kan de bebouwing langsheen de N43 aangehaald worden (foto boven),
alsook de met planten overdekte constructies in DG2d of in RN2b (foto onder).



Algemene beschrijving

Pagina 79 van 165



Visie en doelstellingen

Pagina 80 van 165

3 Visie en doelstellingen

3.1 Globale doelstellingen
De verschillende gebiedsfuncties en de beheervisie voor het plangebied zijn gebaseerd op een
aantal basisprincipes en criteria. Hoe deze concreet zullen worden ingevuld, hangt o.a. af van
waargenomen knelpunten of potenties en de geldende (juridische) randvoorwaarden (zie hoger).

3.1.1 Criteria duurzaam bosbeheer en beheervisie openbare bossen
In het Bosdecreet wordt uitgegaan van multifunctioneel bosbeheer waarbij de diverse functies die
een bos vervult (economische, ecologische, sociaal-recreatieve, milieubeschermende, ...) zoveel
mogelijk op elkaar worden afgestemd, zonder de draagkracht van het bosecosysteem te over-
schrijden. In 2003 werd dit verder concreet vertaald door het vaststellen van de Criteria voor
Duurzaam Bosbeheer (CDB)15 die gelden voor alle openbare bossen en de bosgebieden in het
VEN. Deze criteria gelden dus in principe niet voor de privé-bestanden die deel uitmaken van het
bosbeheerplan (niet gelegen binnen VEN). Ook werd er in 2001 door het Vlaams Gewest al een
beheervisie voor openbare bossen opgesteld die een leidraad is voor duurzaam bosbeheer in
alle Vlaamse openbare bossen. De bosbestanden van ANB voldoen reeds aan de meeste van
deze criteria16. In Tabel 3.20 worden de belangrijkste elementen uit de visie rond duurzaam bos-
beheer opgesomd in relatie tot het plangebied.

Tabel 3.20: Belangrijke elementen uit de beheervisie rond duurzaam bosbeheer in openba-
re bossen en de criteria voor duurzaam bosbeheer (tevens in openbare bossen).
Doelstelling – criteria Actuele toestand in plangebied Mogelijke maatregelen

Sociale en culturele functies

Het bosbeheer houdt rekening met
sociale en culturele belangen van
bevolking en omgeving

Diverse bevolkingsgroepen maken
reeds (beperkt) gebruik van het
bos en de aanpalende terreinen.

 Een specifieke toegankelijk-
heidsregeling wordt uitgewerkt
met respect voor de draagkracht
van het gebied en de wenselijk-
heden van de verschillende ge-
bruikers.

 Bij de uitwerking van de
maatregelen zal rekening ge-
houden worden met de historiek
op vlak van o.a. soortensamen-
stelling, gebruik, landschaps-
beeld en beheervormen.

Economische functies

Efficiënt gebruik van de verscheidene
bosproducten en -diensten, waarbij
een breed scala aan ecologische en
maatschappelijke functies wordt ge-
waarborgd.

Opbrengsten zijn op heden in
hoofdzaak beperkt tot (beperkte)
houtverkoop en gras-/ beweidings-
contracten.

 Bij o.a. kappingen en andere
terreinwerkzaamheden zal een
mogelijke opbrengst steeds
overwogen worden (bv. brand-
houtverkoop).

15 BVR 27/6/2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest.
16 Hiernaast zijn ook nog de code voor goede natuurpraktijk (omzendbrief 10/11/1998), zorgplicht, e.d. te vermelden.
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Doelstelling – criteria Actuele toestand in plangebied Mogelijke maatregelen

Aandacht voor een structuurrijk en
gevarieerd bos, met kleinschalige
kappingen (< 1ha) en voorrang voor
inheemse, autochtone en stand-
plaatsgeschikte boomsoorten.

Het grootste deel van het bos be-
staat reeds uit inheems loofhout.
De belangrijkste uitheemse boom-
soort is Canadese populier, dewel-
ke in veel gevallen reeds de laat-
ste levensfase bereikt heeft.

 Door een afwisseling in de
bestandstypes (water, hooiland,
rietland, struweel, hooghout, …)
en het gevoerde beheer, kan
een aantrekkelijk landschaps-
beeld bekomen worden en tege-
lijkertijd wordt op/over lange ter-
mijn een economische meer-
waarde gegenereerd.

Milieubescherming

Omgevingsschade beperken, vaste
ruimingspistes gebruiken, niet exploi-
teren in kwetsbare boszones, aange-
paste schoontijd, erkende bosexploi-
tanten, lastenboek, milieuvriendelijke
oliën en brandstoffen, …

Het grootste deel van de
(bos)bestanden wordt gekenmerkt
door vochtige tot natte omstandig-
heden.

 Vaste ruimingspistes indien
machinaal geëxploiteerd wordt.

 Gebruik van aangepast (licht)
beheermaterieel en kleinschalige
kappingen gebeuren bij voorkeur
manueel (door particulieren).

 Schoontijd houdt rekening
met o.a. amfibieën, vleermuizen
en bodemgesteldheid.

Waar mogelijk bijdragen tot het inte-
graal waterbeheer

Het gebied is van nature zeer wa-
terrijk en wordt gekenmerkt door
tal van beken en waterpartijen.

 Extra aandacht zal gaan naar
het watermilieu, met nadruk op
zowel de biodiversiteit, als de
waterberging/ -buffering/-
zuivering.

Ecologische functies

Ten minste 20% van de totale bosop-
pervlakte moet bestaan uit of in om-
vorming zijn naar gemengde bestan-
den17 o.b.v. inheemse en stand-
plaatsgeschikte boomsoorten. Om-
vorming homogene exotenbestanden
tot gemengde bestanden met min.
30% van de bedekkingsgraad of het
grondvlak uit inheemse loofboom-
soorten.

Het overgrote deel van de bosop-
pervlakte bestaat reeds uit in-
heemse bestanden.

 Waar mogelijk/opportuun,
wordt uitgekeken naar de om-
vorming van uitheemse bosbe-
standen en het verhogen van de
structuurvariatie en boomsoor-
tensamenstelling.

Een aandeel van 5 à 15% van de
totale bosoppervlakte (indiv. opp.
max. 3 ha) wordt beoogd om te reali-
seren als open plekken in bosver-
band.

De oppervlakte permanent open
plekken bedraagt momenteel
reeds >40% (inclusief kapvlaktes,
infrastructuur, dreven en boom-
gaard). Het aandeel open plekken
in de bossfeer is echter gering.

 Creëren van mantel-zoom-
vegetaties en interne bosranden.

 Door een variatie in
(kap)beheer ervoor zorgen dat
constant een deel van het bos
wordt ontwikkeld als tijdelijke
open plek in de bossfeer.

Minimum een aantal oude bomen
behouden in bestanden18.

Er zijn in de bestanden heel wat
oudere bomen aanwezig. Dit zijn
echter vnl. Canadapopulieren,
waardoor de langetermijnperspec-
tieven eerder beperkt zijn.

 Een deel van de (homogene)
populierenbestanden zullen niet
gerooid worden ter verhoging
van het aandeel oude bomen.

 In kwalitatief hoogstaande
(jonge) bestanden zal een deel
van de bomen aangeduid wor-
den om te behouden.

17 Gemengde bestanden = bestaan uit min. 2 boomsoorten en de hoofdboomsoort neemt max. 80% van het grondvlak in
(dus min. 20% inheemse boomsoorten) of minder (of 80% van totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar)
18 Richtinggevend: 1 groep van 500 m² in bestanden tot 2 ha, 1 groep van 1.000 m² in bestanden van 2-4 ha. Min. 10
bomen/ha.
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Doelstelling – criteria Actuele toestand in plangebied Mogelijke maatregelen

Het totale volume dood hout (staand
+ liggend) moet voldoende hoog zijn
(richtcijfer min. 4%).

Het aandeel staand dood hout is in
het plangebied 8,5%.

 Een deel van de (homogene)
populierenbestanden zullen niet
gerooid worden ten bate van het
aandeel (staand) dood hout.

 Actief verhogen van het aan-
deel liggend dood hout door het
ter plaatse stapelen van het tak-
hout19 van (een deel van) het
hout dat vrijkomt bij beheerwer-
ken (vnl. in jonge aanplanten).

Maximaal natuurlijke verjonging sti-
muleren.

Het gebied is reeds in grote mate
beplant d.m.v. kunstmatige verjon-
ging (doch, dit met streekeigen en
autochtoon materiaal ten voordele
van toekomstige spontane bosevo-
lutie).

 Een deel van de resterende
te bebossen zones spontaan
laten ontwikkelen.

 Door het lichtrijker maken van
de bosbestanden (vnl. populier)
kan spontane bosverjonging
gestimuleerd worden.

Aanplantingen met plantsoen van
lokale autochtone herkomst 20.
Gebruik van erkende zaadbestanden
voor meer algemene bossoorten.

Er zijn in het recente verleden
reeds heel wat aanplantingen ge-
beurd. Hierbij werd reeds maxi-
maal rekening gehouden met er-
kende herkomsten en autochtoon
plantmateriaal.

 Bij kunstmatige(her-) aanplant
zal gebruik gemaakt worden van
streekeigen plantgoed van au-
tochtone herkomst.

Aandacht voor bosdifferentiërende
elementen (dreven, poelen, open
plekken, rand- en overgangsituaties),
alsook zeldzame en/of bedreigde
soorten.

Er zijn tal van (historische) waar-
nemingen gekend van bijzondere
plant- en diersoorten. Ook herbergt
het gebied een groot aantal diffe-
rentiërende elementen zoals wa-
terlopen, poelen, bomenrijen,
houtkanten en dreven.

 Habitatherstel en aangepast
biotoopbeheer t.v.v. bijzondere
soorten.

 Onderhoud van bosranden,
open plekken, waterlopen, … en
waar mogelijk verder uitbreiden.

3.1.2 Algemene visie
De globale visie voor het plangebied kan in een aantal basisprincipes worden samengevat. Deze
leggen de link tussen de verschillende functies of potenties en de criteria voor duurzaam bosbe-
heer.

Het betreft volgende basisprincipes:
1. Verhogen van de globale ecologische waarde van het gebied door:

a. herstel van diverse moeras- en graslandvegetaties,
b. omvorming van uitheemse bosbestanden,
c. aandacht voor oude bomen, dood hout en licht in het bos,
d. verhoging van de structuurvariatie,
e. een gericht beheer rond open plaatsen, water en bosranden

2. Streven naar een duurzame houtoogst met aandacht voor inheemse boomsoorten en
met respect voor de natte/gevoelige gebiedscondities.

3. Maximale maar duurzame invulling van de maatschappelijke vraag naar recreatief en
educatief medegebruik van het complex.

4. Behoud van de specifieke schermfunctie die het bos vervult.

19 Omtrek >30cm.
20 Categorie 1: autochtone herkomst niet primordiaal voor o.a. Zomereik, Beuk, Gewone es en Zwarte els; Categorie 2:
gebruik van autochtone Vlaamse herkomsten aangewezen: Eénstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes, Wintereik, Sporkehout,
…Categorie 3: zeldzame soorten waarvan geen aanplantingen meer worden uitgevoerd in de toekomst: o.a. Iep sp. Wil-
de appel, Mispel, Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts en Europese vogelkers.
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5. Instandhouding (en waar mogelijk uitbreiding) van de verschillende habitattypes en zeld-
zame soorten. Extra aandacht gaat daarbij naar de connectiviteit tussen de verschillende
deelgebieden en met andere groengebieden in de directe omgeving.

6. Behoud en versterking van de cultuurhistorische waarde (o.m. valleigraslanden, waterrij-
ke biotopen, dreven, kasteelsite met zichtassen, aanleg en beheer boomgaarden).

In het plangebied worden de verschillende functies maximaal gecombineerd en wordt het multi-
functionele karakter beklemtoond. De ecologische en recreatieve functie zijn de belangrijkste
functies, de economische functie is ondergeschikt.

Op de Kaart 3.1a: Visie is de terreintypering voor het plangebied weergegeven.

Tabel 3.21: Visie op bestandsniveau21.
Bosplaats Bestand Opp. (ha) Type Visie

De Giey 1a 1,3 Loofbos Loofbos
De Giey 1b 1,62 Loofbos Loofbos
De Giey 1c 0,60 Dreef Dreef
De Giey 1d 0,51 Dreef Dreef
De Giey 2a 0,22 Droge ruigte Loofbos
De Giey 2b 0,51 Droge ruigte Loofbos met fauna-akker
De Giey 2c 1,14 Loofbos Loofbos
De Giey 2d 1,53 Loofbos Loofbos
De Giey 2e 0,33 Hooiland Hooiland
De Giey 2f 1,66 Loofbos Loofbos
De Giey 2g 0,57 Natte ruigte Hooiland
Grand Noble
Noord 1a 6,75 Aanplant Loofbos

Grand Noble
Noord 1b 1,08 Boomgaard Boomgaard

Grand Noble
Noord 1c 5,02 Aanplant Loofbos

Grand Noble
Noord 2a 1,33 Dreef Dreef

Grand Noble
Noord 3a 2,55 Akker Speelzone

Grand Noble
Noord 3b 7,47 Aanplant Speelzone

Grand Noble
Noord 3c 0,29 Akker Parking

Grand Noble
Noord 3d 4,67 Gemengd bos Speelzone

Grand Noble
Noord 3e 0,71 Droge ruigte Speelzone

Grand Noble
Zuid 1a 3,03 Aanplant Loofbos

Grand Noble
Zuid 1b 0,65 Loofbos Loofbos

Grand Noble
Zuid 2a 2,61 Loofbos Loofbos

Grand Noble
Zuid 2b 4,32 Aanplant Loofbos

Grand Noble
Zuid 3a 6,3 Aanplant Loofbos

Grand Noble
Zuid 3b 0,83 Gemengd bos Loofbos

Grand Noble
Zuid 3c 0,71 Loofbos Loofbos

Grand Noble
Zuid 3d 5,13 Aanplant Loofbos

Grand Noble 3e 7,54 Droge ruigte Loofbos

21 De bestandstypes die wijzigen t.o.v. de actuele toestand staan cursief weergegeven.
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Bosplaats Bestand Opp. (ha) Type Visie
Zuid
Grand Noble
Zuid 3f 0,96 Loofbos Loofbos

Grand Noble
Zuid 4a 5,58 Halfopen Weiland

Grand Noble
Zuid 4b 1,86 Loofbos Loofbos

Grand Noble
Zuid 4c 3,98 Aanplant Loofbos

Grand Noble
Zuid 4d 0,83 Hooiland Weiland

Grand Noble
Zuid 4e 4,84 Halfopen Mozaiek van loofbos en

grasland
Rosdam Noord 1a 2,71 Halfopen Loofbos
Rosdam Noord 1b 1,33 Hooiland Hooiland
Rosdam Noord 2a 4,6 Halfopen Loofbos

Rosdam Noord 2b 4,15 Halfopen Mozaiek van loofbos en
grasland

Rosdam Zuid 1a 1,62 Loofbos Loofbos
Rosdam Zuid 1b 1,77 Akker Speelbos
Rosdam Zuid 1c 1 Akker Boomgaard
Rosdam Zuid 1d 1,21 Water met moeras Water met moeras
Rosdam Zuid 1e 1,14 Weiland Weiland
Rosdam Zuid 1f 0,62 Dreef Dreef
Rosdam Zuid 2a 2 Weiland Weiland
Rosdam Zuid 2b 6,33 Halfopen Loofbos
Rosdam Zuid 2c 2,33 Weiland Weiland
Rosdam Zuid 3a 2,27 Loofbos Loofbos
Rosdam Zuid 3b 2,18 Natte ruigte Natte ruigte
Rosdam Zuid 3c 6,08 Loofbos Loofbos
Rosdam Zuid 4a 4,21 Halfopen Loofbos
Rosdam Zuid 4b 2,27 Weiland Weiland
Spoorbosje 1a 5,74 Complex van akker en weiland Loofbos
Spoorbosje 1b 0,18 Weiland Water met moeras

Grafiek 3.24: Verdeling van het streefbeeld voor de verschillende bestandstypes.
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3.2 Ecologische doelstellingen
3.2.1 Natuurgetrouw bosbeheer

3.2.1.1 Uitbreiding bosareaal

In de loop van de planperiode, wordt een aanzienlijke uitbreiding van het bosareaal beoogt. Dit
behelst zowel de verdere groei van recente aanplanten tot volwaardig bos, als de bebossing van
nog meer dan 20 hectaren open terreinen t.v.v. bosontwikkeling (cfr. Grafiek 3.24).
De bostypes zullen afgestemd worden op de PNV, de bodemcondities, de (potentiële) biodiversi-
teit en de diverse gebruiksfuncties (bv. speelzone).

3.2.1.2 Ontwikkeling van structuurrijkere bosbestanden

Een belangrijke meerwaarde van het gebied wordt gevormd door de afwisseling van open en
meer gesloten bestand(sdel)en. Om dergelijke habitats te behouden, is een gepast beheer nodig
dat de instandhouding bewerkstelligt (zie ook Kaart 3.1b: Visie KLE).
Zo zal er o.a. binnen de bosbestanden gestreefd worden naar structuurrijkere bestanden door
het toepassen van een hakhoutbeheer (zie § 3.2.1.6), de omvorming naar inheemse loofbossen
(zie § 3.2.1.5) of het behouden/creëren van open plekken in bosverband.

3.2.1.3 Ontwikkeling van bosranden

Geleidelijke bosovergangen zijn momenteel reeds in beperkte mate aanwezig, doch zullen verder
uitgebouwd worden. Op verschillende plaatsen worden – bij voorkeur externe – bosranden ge-
creëerd (mantel-zoomvegetaties). In het geval van externe bosranden, wordt een strook gren-
zend aan bestaand bos omgevormd tot een zone waarin, via aangepast beheer en lokale aan-
planting of spontane boomopslag, een structuurrijke vegetatie ontwikkelt met overgangen van
een kruidige zoom (al dan niet met pionierssituaties), over een struiklaag, naar de bosrand toe.
Geleidelijke bosovergangen naar aangrenzende open ruimtes zijn bijzonder aantrekkelijk voor
zangvogels, vlinders, etc. en zeker als ze zuidgericht zijn, zijn het geschikte biotopen voor warm-
teminnende dieren (invertebraten en reptielen).
Voornamelijk op bestandsovergangen bevinden zich enkele potenties voor het creëren en/of be-
houden van structuurrijke biotopen. Hier kunnen ook interne bosranden (open plek/corridor in de
bossfeer) gecreëerd worden door het toepassen van bv. hakhoutbeheer (zie § 3.2.1.6).

3.2.1.4 Dood hout en dikke bomen

De meeste bosbestanden zijn nog relatief jong, zodat er hier maar weinig oude bomen aanwezig
zijn (die al dan niet hun aftakelingsfase hebben kunnen bereiken). Om het aandeel oude en/of
dode liggende bomen te verhogen (o.a. t.v.v. spechten, paddenstoelen, e.d.), zullen een aantal
maatregelen genomen worden zoals het laten staan van oudere en dode bomen in de bosbe-
standen en het laten liggen van enkele gekapte bomen. Ook het voeren van een nulbeheer in
sommige bestanden zorgt voor een verhoging van het aandeel dood hout.

3.2.1.5 Bosomvorming

Waar de mogelijkheid zich aanbiedt en dit niet indruist tegen andere doelstellingen (zoals het
behoud spelelementen in speelzones of nestbomen voor roofvogels), zal getracht worden om
een belangrijk deel van de uitheemse bosbestanden om te vormen naar inheemse loofbossen
gedurende de loop van de planperiode.
Zo wordt een betere uitgangssituatie bekomen voor de verdere spontane ontwikkeling van de
natuurlijke bostypes zoals bv. het Elzenbos en de Eiken-(Beuken)bostypes.
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De Zwarte bes (Cassis) is een typische soort van het Elzenbroekbos.

Gezien de bijzondere groeicondities in de Rosdamvallei, zal de nadruk hier op het broekbos lig-
gen. De bosbestanden van de andere bosplaatsen kunnen omgevormd worden naar inheemse
loofhoutbossen van het type voedselarme, natte of droge Eiken(-Beuken)bos.

3.2.1.6 Hakhout

Ten behoeve van de instandhouding van cultuurhistorische bostypes en landschapsbeelden,
evenals ten voordele van bosverjonging, biodiversiteit en het behoud van een dynamisch milieu,
is op enkele plaatsen een hakhoutbeheer aangewezen.
Hierbij worden op geregelde tijdstippen alle bomen (m.u.v. eventueel enkele overstaanders) tot
tegen de grond afgezet. Deze kunnen dan opnieuw uitlopen tot ze een zekere omvang bereikt
hebben, waarna de cyclus opnieuw wordt doorlopen.

Figuur 3.2: Voorbeeld van een hakhoutcyclus (bron: www.rllk.be).



Visie en doelstellingen

Pagina 87 van 165

3.2.2 Open en halfopen plekken
De open plekken in het studiegebied zijn in hoofdzaak ruigten en hooi- of weilanden.
Het beheer van deze percelen zal toegespitst zijn op de optimalisatie van deze biotopen en dat
ten voordele van de (potentieel) aanwezige bijzondere soorten, met aandacht voor de connectivi-
teit met andere (deel)gebieden. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om het aandeel open en half-
open plekken in de bossfeer uit te breiden of te bestendigen.

3.2.2.1 Natte ruigte

De op heden reeds aanwezige natte ruigte zal verder als dusdanig beheerd worden. Deze wordt
omgeven door bosbestanden en vorm het foerageer-, rust- en broedgebied van tal van soorten.
Als voorbeeld hiervan kan het grote aandeel aan bloemrijke kruidachtigen worden aangehaald,
dewelke een voedselbron zijn voor diverse insecten. Deze vormen op hun beurt goed pollinato-
ren voor diverse planten binnen en buiten het studiegebied. Ook dienen ze tevens als voedsel-
bron voor tal van andere diersoorten uit de omliggende bospercelen (bv. de lokaal broedende
Boomvalk jaagt hier op libellen).

3.2.2.2 Fauna-akker

In bestand DG2b, NZ3e en NZ4e worden drie kleine fauna-akkers ingericht. Deze zullen een
breedte van 5 tot 50m innemen op de grens met aanpalende percelen (zie Kaart 3.1b: Visie
KLE).
Eens per jaar of per 2 jaar wordt hier de bodem dan bewerkt en ingezaaid met enkele ak-
ker(on)kruiden en –gewassen of wordt de mogelijkheid gelaten om de natuurlijke kieming van de
aanwezige zaadbank te laten groeien.

3.2.2.3 Graslanden

Reeds 8% van het plangebied bestaat momenteel uit grasland (boomgaard niet meegerekend)
en nog eens 27% bestaat uit een complex van grasland met akker, water of boskernen. In de
toekomst zal getracht worden om de ca. 30 ha te behouden open terreinen verder te optimalise-
ren (verhogen soortenrijkdom door aangepast beheer).

Hooilanden
De hooilanden bieden heel wat potenties om bijzondere (planten)soorten te herbergen. Het be-
heer zal gefocust zijn op een goede waterhuishouding en het gepast maaien en afvoeren van de
vegetatie ter bekoming van een bloemrijker grasland (type Dotterbloemgrasland of Glanshaver-
grasland, zie ook Kaart 3.2: Visie vegetatie en Figuur 3.3).
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Figuur 3.3: Schema van de belangrijkste graslandtypen, waarbij de positie in het schema
verwijst naar de meest karakteristieke standplaatseigenschappen22.

Weilanden
Lokaal wordt begrazing behouden of zelfs uitgebreid, ter verrijking van de (lokale) soortenrijkdom
en ter verhoging van de structuurvariatie.
Zo zullen de boomgaarden begraasd worden (bij voorkeur met schapen of runderen).
Voor het halfopen bestand RN2b wordt een extensieve seizoensbegrazing voorgesteld (type
wastine) en dit bij voorkeur door kleine runderen.
In halfopen bestanden RZ4a, 4d en 4e zijn begazingsblokken uitgerasterd voor een extensieve
begrazing met runderen.
De weilanden RZ1e en 2a blijven begraasd, doch met een op optimale biodiversiteit (o.a. Pijptor-
kruid), afgestemde veedichtheid en beweidingsperiode.
Het weiland RZ2c wordt omgevormd tot bos (deels door inbreng van enkele kleine bomengroe-
pen en deels door natuurlijke verjonging), met aandacht voor houtkanten, bomenrijen en poelen.

3.2.2.4 Halfopen vegetaties en struweel

De halfopen bestanden NZ4a en 4e blijven als dusdanig behouden, aangezien zij een potentieel
leefgebied vormen voor tal van soorten – zoals vlinders, kleine zoogdieren, Zomertortel, Nachte-
gaal en Spotvogel – die gebaat zijn bij dergelijk mozaïeklandschap.
Ook de plas-draszones zullen dergelijk halfopen karakter vertonen en ook de reeds eerder ver-
melde hakhoutzones, de wastine en de bomenweide dragen bij tot de biodiversiteit.

22 De omkaderde typen worden hier tot het bloemrijke grasland gerekend. De pijlen geven aan welke ontwikkelingen theo-
retisch op kunnen treden bij verschraling van een Raaigrasweide. In de bovenste helft van het schema staan de grond-
waterafhankelijke vegetaties en in de onderste helft de minder of niet-grondwaterafhankelijke vegetaties. Binnen die bei-
de groepen staan de kalkminnende vegetaties bovenaan en zuurminnende onder. Van links naar rechts zijn de typen
nader gerangschikt naar het gehalte aan voedingsstoffen: voedselrijk links, voedselarm rechts (Bron: natuurkennis.nl).
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3.2.2.5 Boomgaard

De hoogstamboomgaard in bestand NN1b wordt verder aangeplant en dit met streekeigen en
plaatsgebonden soorten (zie Tabel 3.22). De bomen worden wel beschermd tegen eventuele
vraatschade aangezien hier begrazing zal plaatsvinden.
In een deel van bestand RZ2a bevindt zich eveneens een oude boomgaard, dewelke zal open-
gesteld worden voor het publiek d.m.v. een nieuw wandelpad.
Aanvullend zal in bestand RZ1c eveneens een – publiek toegankelijke – hoogstamboomgaard
ingericht worden.

Tabel 3.22: Beplanting voor bestand NN1b.
Soort-ras Visie Aantal

Appel-Court pendu Reeds geplant 3
Appel-Dubbele Bellefleur Gepland voor eind 2014 10
Appel-Eijsdener Klumpke Reeds geplant 2
Appel-Eijsdener Klumpke Gepland voor eind 2014 5
Appel-Essing Gepland voor eind 2014 5
Appel-Jozef Mush Gepland voor eind 2014 5
Appel-Kattekop Reeds geplant 5
Appel-President van Dyvoet Gepland voor eind 2014 5
Appel-Radoux Gepland voor eind 2014 5
Appel-Reinette de Waleffe Gepland voor eind 2014 5
Appel-Reinette étoilée Gepland voor eind 2014 5
Appel-Trezeke Meyers Reeds geplant 5
Appel-Trezeke Meyers Gepland voor eind 2014 5
Kers-Bigarreau Blanc Reeds geplant 2
Kers-Bigarreau Noir(zwarte kraker) Reeds geplant 2
Kers-Early rivers(bestuiver) Reeds geplant 1
Kriek-Noordkriek Reeds geplant 5
Peer-Bruine kriekpeer Reeds geplant 3
Peer-De Curé (pastoorspeer) Reeds geplant 3
Peer-Jefkespeer Reeds geplant 4
Totaal 90

3.2.3 Dreven- en bomenbeheer

3.2.3.1 Dreven

Het aantal dreven binnen het plangebied is vrij laag, doch ook hier zal toegezien worden op het
maximaal behoud en optimaal beheer ervan. Dreven vormen namelijk geschikte geleidingsstruc-
turen voor tal van diersoorten en kunnen tevens broed- en foerageermogelijkheden bieden.
De holten van oude bomen bieden o.a. nest- en schuilplaats voor vleermuizen, spechten en ho-
lenbroeders. Het in stand houden en onderhouden van de dreven zal deze organismen ten goe-
de komen.
De overgang van de dreef naar de aanpalende bestanden zal – waar mogelijk – ook natuurlijk
beheerd worden. Zo zal om de landschappelijke en natuurwaarde van bestand NN2a te verster-
ken, een mantel-zoombeheer gevoerd aan beide zijden van de dreef. Dit zal de ontwikkeling van
schrale (droge graslandvegetaties met heide-elementen verhogen.
De Essen in bestand RZ1f zijn aangetast door de Essenziekte en dienen vervangen te worden.
Gezien de ligging in open landbouwgebied, heeft deze dreef – naast een recreatieve functie –
een belangrijke rol als ecologische corridor.
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3.2.3.2 Bomen en bomenrijen

De reeds aanwezige KLE’s zullen maximaal behouden worden en waar mogelijk versterkt (zie
Kaart 2.12: KLE). Voornamelijk knotwilgen-/populierenrijen zijn typerend voor het plangebied en
zullen prioritair worden uitgebreid. Daarnaast worden enkele solitaire bomen of kleine bomen-
groepen ingepland ter versterking van het landschapsbeeld. Ook ter afboording van bv. de spoor-
lijn worden “bufferstroken” aangeplant.

3.2.4 Waterbeheer
Veel natuurwaarden in het gebied (Dotterbloemgraslanden, Elzenbroekbossen) zijn afhankelijk
van een goede waterhuishouding, zowel wat kwaliteit als wat kwantiteit betreft.
De beïnvloedingsmogelijkheid op de waterkwaliteit en kwantiteit van bv. de Rosdambeek is
beperkt. Anderzijds zal wel getracht worden de (grond-)waterschommelingen te beperken en in
de betreffende bestanden een minimale waterstand te garanderen.
Daarnaast zullen enkele kleinere poelen en waterpartijen ingericht worden. Ook het onderhoud
van de kleinere waterlopen in of langs de bestanden en de begroeiing van de grachtkanten zal
specifieke aandacht krijgen.

3.2.5 Habitat- en soortgerichte doelstellingen

3.2.5.1 Europese habitattypes en soorten

Zoals beschreven bij § 1.7.1, bevindt het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied zich op circa
3,2 km ten W van het plangebied. Het betreft de “Bossen en heiden van zandig Vlaanderen:
oostelijk deel” (habitatcode BE2300005, met een totale oppervlakte van 3377 ha). Daarnaast
bevindt het Habitatrichtlijngebied “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek”
(habitatcode BE2300044, met een totale oppervlakte van 1793 ha) zich op 6 km ten ZO.
Het plangebied kan dus uitstekend dienst doen als stapsteen voor tal van soorten die in beide
gebieden (potentieel) voorkomen. Er zullen binnen de bestanden dan ook inspanningen geleverd
worden ten bate van onderstaande soorten en habitattypes.

Soorten

Triturus cristatus – Kamsalamander
Luronium natans – Drijvende waterweegbree
Apium repens – Kruipend moerasscherm

Habitats

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-

vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030 Droge heide (alle subtypen)
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)
9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae)
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3.2.5.2 Vegetatietypes

Op basis van bovenstaande doelstellingen en Kaart 2.8: Vegetatiekaart, worden de doelstellin-
gen m.b.t. de beoogde vegetatietypes voor de verschillende bestanden weergegeven op Kaart
3.2: Visie vegetatie.
Daaruit blijkt dat o.a. ingezet wordt op de bestrijding van invasieve exoten (bv. omvorming van
Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers tot Dennen-Eikenbos met braam) en de floristi-
sche verrijking van de diverse graslanden.

3.2.5.3 Vogels

Algemeen
De verschillende voorgestelde ingrepen en ontwikkelingen komen de algehele biodiversiteit en
dus ook die van de avifauna ten goede. Als voorbeeld kan verwezen worden naar struweelont-
wikkeling, bosrandbeheer en behouden van dood hout en oude bomen.
Het (opnieuw) aanbieden van voldoende broed-, pleister- en/of foerageerplaatsen voor tal van
specifieke soorten is dan ook een doelstelling (o.a. Nachtegaal, Zomertortel, Sprinkhaanzanger,
Matkop, Spotvogel, Braamsluiper, Patrijs, enz.). Dit gaat zowel om bosvogels, maar ook weide-
vogels en soorten van bv. ruigten en houtkanten zullen hiervan kunnen profiteren.

Kunstnesten
Bij het vernoemen van kunstnesten, wordt in de eerste plaats gedacht aan nestkasten voor bv.
mezen. Door het verhogen van het aandeel dood hout en oude bomen, zal tevens het aanbod
aan natuurlijke nestholten toenemen (cfr. vleermuizen) en is de plaatsing van dergelijke kunst-
nesten dus niet opportuun.
Een andere soortengroep die baat kan hebben bij de plaatsing van kunstnesten zijn de zwalu-
wen. Gezien de ligging in zowel stedelijk als agrarisch milieu, zijn er echter ook genoeg alterna-
tieven voor deze soorten.
Een typische soort voor meersen en valleien, dewelke in de omgeving diverse foerageermoge-
lijkheden heeft en wél gebaat kan zijn bij het aanbieden van een kunstnest is de Ooievaar. Het
plaatsen van een nestplatform voor Ooievaars in de Rosdamvallei wordt dan ook voorgesteld in
voorliggend beheerplan. Gelijkaardige projecten zijn op tal van soortgelijke plaatsen in binnen- en
buitenland terug te vinden (zie onderstaande figuren23).

3.2.5.4 Vleermuizen

Aangezien ook vleermuizen beschermd zijn volgens de bijlagen II en IV van de Habitatrichtlijn,
zal er tevens extra aandacht gaan naar deze soortengroep.

Holle bomen

23 Bron: www.durmevallei.be
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Het plangebied is nu relatief arm aan dikkere bomen. Het maximaal behoud van holle bomen is
dan ook zeker noodzakelijk. Hierbij is zowel aandacht nodig voor levende bomen met holtes
(spechtengaten, rottingsholtes) als voor staand dood hout (met losse schors).
Een vleermuiskolonie kan tot 50 verschillende bomen per seizoen gebruiken en ook diverse an-
dere dieren (vogels, marters, eekhoorns) maken gebruik van holle bomen. Om voldoende ver-
blijfplaatsen te verzekeren, wordt daarom een streefcijfer van 10 bomen met holtes per hectare
vooropgesteld.
Enerzijds kunnen bepaalde percelen met veel oude en dikke bomen een nietsdoen beheer krij-
gen, zodat ‘eilanden’ met veel dood hout en holle bomen ontstaan. Anderzijds is ook het behoud
van holle bomen in beheerde percelen en dreven belangrijk.
Naast het behoud van holle bomen is ook het selecteren van jongere bomen die in de toekomst
oud en hol mogen worden belangrijk.

Kapwerken
De gunstigste periode (eigenlijk de minst ongunstige) om zaag- of kapwerk aan mogelijke vleer-
muisbomen te verrichten, is tussen 1 september en 15 oktober. De jonge vleermuizen zijn dan
vliegvlug, de kolonies zijn meestal uiteengevallen in kleinere groepen en de winterslaap moet
nog beginnen.

Connectiviteit
Naar connectiviteit toe is het behoud van de dreven, bomernrijen en bosranden belangrijk. Ook
de diverse waterlopen kunnen een functie als migratiecorridor vervullen.

Structuurdiversiteit en open plekken
Als jachtgebied hebben vleermuizen vooral veel variatie nodig. Ongelijkjarige percelen met een
hoge structuurvariatie genieten de voorkeur bij de typische bossoorten (bv. grootoorvleermuizen).
Andere soorten (bv. Laatvlieger) verkiezen eerder open percelen met een ijle boomlaag.
Ook kleinschalige open plekken, poelen, hooilandjes en graasweiden hebben een grote insec-
tendiversiteit en zijn sterk in trek als jachtgebied bij vleermuizen. Hierbij is ook een geleidelijke
overgang naar het bos, met een soortenrijke mantel- en zoomvegetatie belangrijk. Dit gebeurt in
het plangebied door het bevorderen van bosranden.

Lichthinder
Diverse vleermuissoorten die in het gebied (potentieel) voorkomen, zijn zeer gevoelig voor kunst-
licht. In dit opzicht is het belangrijk de duisternis in het gebied te behouden en geen extra verlich-
ting aan te brengen. Donkere verbindingen met nabijgelegen gebieden moeten behouden blijven.

Verblijfplaatsen
In de woongebieden die het plangebied omgeven, zullen naar alle waarschijnlijkheid wel enkele
verblijfplaatsen en/of (kraam-)kolonies aanwezig zijn.
Ook bij het beheer van bestand DG2f, zal de nodige aandacht besteed worden aan de aanwezi-
ge ijskelder en de alhier overwinterende vleermuizen.

3.3 Sociale, educatieve en cultuurhistorische
doelstellingen

3.3.1 Recreatie
Het plangebied heeft niet alleen een grote ecologische waarde. Ook voor recreanten is het ge-
bied een sterke aantrekkingspool. Om te vermijden dat beide in conflict komen, is een duidelijk
onderscheid tussen gebieden waar recreatie gewenst is en waar niet, absoluut noodzakelijk.
Rustzones zijn belangrijk en daartoe worden de gebruikers zo gestuurd dat de meest kwetsbare
zones van het gebied gevrijwaard blijven van verstoring. Een overzicht van de voorziene recrea-
tieve ontwikkelingen is weergegeven op Kaart 3.3: Visie recreatie.
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De inrichting van portaal Grand Noble kadert in de ontwikkeling van het Parkbos en zal fungeren
als toegangszone tot het parkbos.
De portalen hebben binnen de beleving van het toekomstige Parkbos een belangrijke rol. Ze
vormen de eerste indruk van het Parkbos voor de bezoeker. De ligging, bereikbaarheid en de
landschappelijke kwaliteiten bepalen mede de recreatieve faciliteiten die aangeboden worden.
Elk portaal heeft een speci ek pro el waarin een functionele strategie vervat zit die de rol van het
portaal binnen het integrale Parkbos aangeeft.

De algemene uitgangspunten zijn:

-  Portaal met onthaal gericht op fietsers (wandelaars), gebruikers van openbaar vervoer en ge-
meenschappelijk vervoer; in mindere mate voor automobilisten.
-  Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit eerder dan parkatmosfeer.
-  Herkenbaarheid door ‘nieuwe’ eigenheid van de plek.
-  Aantrekkelijke onthaal- en verblijfsplek picknickplaatsen met spelaanleidingen.
-  Zichtvensters vanuit N43.
-  Versterken landschappelijke kenmerken: Dreef naar Grand Noble, drie lindes en parkrelicten.
-  Ruimte creëren voor spontane vegetatieontwikkeling voor het ontwikkelen van het natuurlijke
landschap.

Deze elementen kunnen als volgt verder toegelicht worden:

• Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit eerder dan parkatmosfeer
- Centraal in het portaal, ligt een langgerekte vochtige zandzone. Deze zone wordt gevrij-
waard voor spontane vegetatie. De bovenste vegetatielaag wordt geplagd.
- De zandzone is helemaal omgeven door bos. De vorm en oriëntatie van de zandzone,
zorgen ervoor dat er brede, structuurrijke zuidgerichte bosranden gevormd kunnen worden die op
termijn een aanzienlijke natuurwaarde zullen krijgen (bos-mantel-zoom). De op het noorden geo-
riënteerde bosranden zijn minder breed.
- In de natuurrijke beboste zones worden drie graszones voorzien. Een grote grasvlakte
(lichte helling op het zuiden) vormt de onthaalzone. Hier komen verschillende paden van verschil-
lende orde op uit. Ook het ruiterpad vindt aansluiting bij het onthaal (er is eveneens een paar-
denhalte voorzien). Het onthaal is zichtbaar vanuit de verschillende toegangswegen (vanop N43:
dreef naar Grand Noble, Drie Linden, parking, toegang t.h.v. Klossestraat). De twee kleinere
graszones fungeren als zonnige verblijfsplekken. De meest oostelijke sluit aan bij de kenmerken-
de cirkel met negen lindes en geeft zicht op de dreef, de meest westelijke geeft een mooi zicht op
de zandzone.
- Binnen de wens om ieder portaal een duidelijke identiteit en karakter te geven, is het ui-
teraard wenselijk om de relatie tussen het portaal en het kasteeldomein zo optimaal mogelijk aan
te halen.

• Gericht op etsers en openbaar vervoer, met beperkte toegankelijkheid voor auto’s
- Het portaal richt zich voornamelijk op de etser en het openbaar vervoer. Voor de etser
worden onder andere etsenstallingen voorzien nabij de toegangswegen.
- Om de toegankelijkheid met het openbaar vervoer te versterken wordt de bestaande
bushalte op de N43 Kortrijksesteenweg verplaatst tot aan het portaal Grand Noble.
- Omdat niet elke recreant met fiets of openbaar vervoer het parkbos kan bereiken wordt
een parking voorzien voor bezoekers, die via de N43 wordt ontsloten (NN3c).
- De recreatieve padeninfrastuctuur bestaat uit:

o fiets- en wandelpaden (3m breed in porfiersteenslag) aan de randen van het por-
taal (dreef Grand Noble, Duiverstraat, Klossestraat richting fietsroute)
o wandelpaden die parallel lopen met de fietspaden en verbinding geven met de
Klossestraat (1,5m breed in porfiersteenslag)
o een wandelpad dat, ten noorden van de zandzone van oost naar west loopt en
de dreef verbindt met de parking (tertiair, aarden pad). De wandelpaden vormen twee
lussen (cfr. Padennetwerk op Kaart 3.3: Visie recreatie).
o Er zullen spontane indianenpaadjes ontstaan.

- De paden hebben een grote belevingswaarde. Ze leiden de bezoekers door de dreef,
bossen, graslanden en langs bosranden en de zandvallei. Het zachte reliëf zorgt voor extra bele-
vingswaarde. Het beeld is heel afwisselend: lange zichtassen (in het verlengde van de zandval-
lei), beschut wandelen aan de rand van het koele bos met zicht op de zonovergoten zandvallei,
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uitnodigende verblijfsplekken, bloemrijke zomen en hooilanden, kenmerkende punten (cirkel met
9 lindes, pleintje met drie oude lindes).
- Er is extra aandacht besteed aan de belevingswaarde bij aankomst aan het portaal:
voorbijgangers krijgen vanop de N43 thv de dreef Grand Noble een zicht op de zandvallei. Fiet-
sers en wandelaars die via de Borluutdreef komen, worden op een pleintje rond de drie oude lin-
den onthaald. Het pleintje met de drie linden vormt ook een duidelijk herkenningspunt voor voor-
bijrijdende auto’s. Ook voor bezoekers die met de bus of auto toekomen, is er een mooi uitzicht
weggelegd. Aansluitend met het ovale plein wordt een zone gereserveerd voor bijen.

• Een open picknick- en speelruimte
- Naast de faciliteiten voor etsers en autobestuurders wordt ook een picknickruimte geïn-
tegreerd.
- Meubilair: volgens de huisstijl van de portalen. Aan alle toegangen komen infobanken en
aan de centrale verblijfsplek wordt een infozuil voorzien. Elke verblijfsplek krijgt een nisvormige
haag conform de huisstijl van het parkbos waarbinnen parkbanken en stoelen en picknicktafels
staan. Er worden eveneens fietsenstaanders voorzien bij elke verblijfsplek. Aan het ruiterpad
komt een halteplaats met een paardenaanbindkruis.
- Er wordt een hondenloopweide voorzien die aansluit bij de woonwijk.
- Natuurwaarde: Het afplagen van de zandzone, de zachte glooiingen in het terrein en de
ontwikkeling van een structuur- en soortenrijk bos met goed ontwikkelde mantel en zoom staan
garant voor een grote biodiversiteit (groot verschil aan standplaatseigenschappen) en een grote
belevingswaarde.
- Herkenbaarheid: De materialisatie van de infrastructuur en het meubilair is in overeen-
stemming met de andere portalen.

De volledige portaalzone wordt doorweven met recreatieve paden van primaire en secundaire
orde. Deze recreatieve route is bedoeld voor een kleine wandeling waarin de verschillende sfe-
ren van bos aan bod komen. Langsheen de routes zijn diverse zit- en picknickplaatsen gesitu-
eerd. De verschilende paden en gebruikers zijn:

-  Fietsers/wandelaars:
o  vanuit Borluutdreef
o  vanop N43, via dreef naar Grand Noble
o  vanop N43, via doorgetrokken Duiversstraat
o  vanuit woonwijk aan de Klossestraat
o  via fiets-/wandelroutes in het parkbos (veilige oversteekplaats op Baron De Gieylaan)
o  fietsenstalling t.h.v. parking

-  Ruiters:
o  via ruiterroute in het parkbos (halte voor paarden aan de onthaalzone)

-  Parking voor 32 wagens aansluitend met de N43 en 10 auto’s voor mensen met beperking.
o  eveneens parkeerplaats langs N43

3.3.2 Cultuurhistorische waarden
Het plangebied wordt gekenmerkt door een rijke voorgeschiedenis (zie § 2.1.1).
Getuige hiervan zijn ondermeer de historische dreven, het kasteelpark van De Giey en de per-
ceelstructuur in de vallei van de Rosdambeek.

Extra aandacht zal dan ook gaan naar:

 Het behoud, onderhoud en de versterking van de bomenrijen, houtkanten en dreven en
dit waar mogelijk op locaties waar deze van oudsher stonden (cfr. Kaart 3.1b: Visie KLE).

 Het landschap Scheldeveld (wastine en heiderelicten) wordt zo mogelijk hersteld.
 Zichtassen in het landschap behouden en/of benadrukken.
 Beheer van oude bomen in Grand Noble, met aandacht voor verjonging om de continuï-

teit van het bos in het kasteelpark te kunnen verzekeren.
 Herstel van historische boomgaarden binnen het landschap en dit met streekeigen soor-

ten en rassen.
 Aanleg van bijkomende poelen in de graslanden en meer moeraszones creëren door bv.

de verbreding van grachten.
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 Behoud van cultuurhistorische elementen (bv. grot in domein Grand Noble; hiervoor
moet de grot vrijgesteld worden van begroeiing rond de grot)

3.4 Wetenschappelijke doelstellingen
Het gebied herbergt tal van zeldzame plant- en diersoorten en vervult daardoor een belangrijke
wetenschappelijke functie op het vlak van het behoud van de populatie.

Om de genetische diversiteit te verbeteren is het daarom aangewezen om de connectiviteit met
naburige groengebieden te verbeteren. Door de aanplant van autochtone bomen en struiken,
versterkt dit ook het areaal van deze (beperkte) genenpool en zorgt dit voor een betere afstem-
ming met andere streekeigen of inheemse plant- en diersoorten.

Om de lokale staat van instandhouding te kunnen beoordelen, is het aangewezen om verschil-
lende soortengroepen op regelmatige basis te monitoren en waar nodig kan dan de gebiedsvisie
eventueel op termijn worden bijgestuurd op basis van nieuwe vondsten.

3.5 Milieubeschermende doelstellingen
Het volledige plangebied vervult een functie als groene long binnen (voor-)stedelijk gebied. Ook
buffering van de diverse woonzones t.o.v. de spoorlijn, de N43, de N60 en de E17 is een belang-
rijke milieubeschermde functie van het Parkbos.

De bossen en graslanden hebben bovendien een sterk regulerende functie voor de waterhuis-
houding. Ze zorgen ervoor dat het neerslagwater tijdelijk opgehouden wordt en geleidelijk aan
terug de vrije loop krijgt. Dankzij deze bufferende werking regelen de bossen – samen met de
vele (voorziene) waterpartijen en kleinere grachten – het debiet van de diverse waterlopen. Waar
mogelijk zal de waterbergende, -bufferende en -zuiverende functie van het gebied verder geop-
timaliseerd worden.

3.6 Economische doelstellingen
De economische gebiedsfunctie is in het Parkbos van ondergeschikt belang. De op heden nog
aanwezige restanten van de oude populierenaanplanten zullen behouden blijven ter verhoging
van het aandeel oude bomen en dood hout.
Een financiële meerwaarde kan bv.wel bekomen worden uit de (particuliere) verkoop van brand-
hout uit bv. hakhoutbeheer of exotenbestrijding en bosomvorming.
Bij de keuze van aanplant van nieuwe bomen, wordt wel maximaal geopteerd voor soorten die
kwaliteitsvol hout kunnen opbrengen.

De fruitopbrengst van de kleinschalige boomgaarden zal ook eerder beperkt zijn (hoogstens de
verkoop van ter plaatse geperst fruitsap aan buurtbewoners) en ook andere inkomsten zullen
nagenoeg afwezig zijn. De uitgaven voor onderhoud aan bv. de graslanden zullen evenwel be-
perkt zijn aangezien hier gewerkt kan worden met inscharings- en/of grasverkoopcontracten.

Daarnaast dient wel vermeld te worden dat de ecosysteemdiensten van dergelijk gebied bijna
niet te schatten zijn en deze zeker ook vernoemd of gevaloriseerd mogen worden t.o.v. de pu-
blieke opinie.

3.6.1 Subsidiemogelijkheden
Voor de private bestanden zijn er verschillende mogelijkheden tot een financiële tussenkomst
van de overheid bij het uitvoeren van diverse beheermaatregelen. Ook voor de opmaak van het
beheerplan en voor bv. openstelling van privaat bos zijn er vergoedingen voorzien.
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Bij de uitwerking van de maatregelen en de vertaling van de visie in concreet beheer, zal er ook
rekening gehouden worden met eventuele economische meerwaarde onder de vorm van subsi-
dies voor o.a. ecologisch bosbeheer en (her-)bebossing24.

Enkele voorbeelden:
Ecologische bossubsidie (wordt toegekend wanneer het grondvlak van inheemse bomen op
bestandsniveau tenminste 90% bedraagt): 50 €/ha/jaar
Tot 125 €/ha/jaar voor instandhouding natuur(bos)doeltype
75 €/ha/jaar extra voor onderhoud open plek/bosrand/mantel-zoomvegetatie
Subsidie herbebossing: 1500 – 3700 €/ha (bedrag afhankelijk van boomsoort, zie Tabel 3.23)
Soorten van aanbevolen/autochtone herkomst: supplement 250 €/ha
Aanleg nevenetage: 500 €/ha
…

Tabel 3.23: Subsidiebedragen per boomsoort en met minimum stamtal.
Boomsoort Basissubsidie (per ha) Minimaal stamtal per ha

Winter-/Zomereik €3700/ha 2000
Es

Beuk €3000/ha 1600
1600

Boskers
Haagbeuk

Linde
Zwarte Els

Berk

€2500/ha

1600
2000
2000
2000
2000

Gewone esdoorn
Wilg

Ratelpopulier
Grauwe abeel

Grove den

€2000/ha

1600
2000
1600
123

2500
Walnoot
Abeel €1500/ha 625

123

Plantverbanden:

2500 = plantverband: 2m*2m
2000 = plantverband: 2m*2,5m
1600 = plantverband: 2,5m*2,5m
625 = plantverband: 4m*4m
123 = plantverband: 9m*9m

Ook voor éénmalige of projectmatige ingrepen, kan eventueel beroep gedaan worden op de fi-
nanciële ondersteuning van de overheid (bv. “Quick Wins”). Om de meest actuele voorwaarden
en mogelijkheden te kennen25, wordt er verwezen naar de desbetreffende website van het ANB:
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/natuurbeleid/bos/subsidies

Ook via andere kanalen zijn er mogelijkheden voor prijsreducties van beheerwerken of subsidies
voor bv. onderhoud van kleine landschapselementen, exotenbestrijding of het specifiek beheer
van perceelsranden.
Meer informatie hierover kan bekomen worden op www.vlm.be en bij de lokale Bosgroep (Mid-
den Oost-Vlaanderen)26 of wildbeheerseenheid.

24 Noot: Grontmij kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het al dan niet verkrijgen van bepaalde
subsidies of voor het al dan niet tijdig uitbetalen van vergoedingen voor ecologisch bosbeheer, e.d..
25 Aangezien medio 2014 een nieuwe natuurwetgeving van kracht is gegaan, wordt er verwacht dat ook de bestaande
subsidieregeling vanaf 2015 aangepast zal worden en dus eventueel kan verschillen van bovenstaande voorbeelden.
26 Contact: PAC Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, 09 267 78 60, bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be
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4 Beheermaatregelen

4.1 Woord vooraf
De opmaak van voorliggend bosbeheerplan werd voorafgegaan door een grondige voorberei-
dingsperiode en is het resultaat van een intense samenwerking, met als belangrijkste partners de
private stichting Grand Noble en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Ondanks het feit dat er op sommige vlakken een mogelijk tegengesteld belang of verschillende
visie bestaat, is dit rapport een goede weergave van de te realiseren wenselijkheden. Het is dan
ook de gezamenlijke betrachting van de betrokken partijen om tot een uniform landschapsbeeld
te komen en om de verschillende gebiedswaarden optimaal tot hun recht te laten komen. Zo gaat
de aandacht ondermeer naar cultuurhistorische aspecten (conservering en uitbouw kastelensite),
alsook naar de synergie tussen ecologische en economische waarden.
Onderstaande beheermaatregelen zijn een vertaling van deze intenties naar effectieve beheer-
maatregelen en hebben een adviserend karakter om de vooropgestelde doelen te kunnen berei-
ken (afhankelijk van bv. financiële mogelijkheden). Er zal in de toekomst ook steeds ingespeeld
kunnen worden op nieuwe opportuniteiten of gewijzigde visies/belangen, maar een eventuele
wens tot uitvoering van andere – niet opgenomen – ingrepen zal dan ook steeds het onderwerp
zijn van een afzonderlijke vergunningsprocedure.
De in dit rapport behandelde maatregelen zijn – binnen het geldende wettelijke kader en na
goedkeuring van het beheerplan – vergund om uitgevoerd te worden. Zo dient bij het uitvoeren
van de geplande kappingen, wel het vooropgestelde jaartal gerespecteerd te worden (met 2 jaar
speling om te kunnen inspelen op bv. terreincondities en marktvoorwaarden). Het realiseren van
de voorgestelde maatregelen is echter niet afdwingbaar, m.u.v. reeds bestaande regelgeving (bv.
herbebossing na eindkap en bescherming van bijzondere plant- en diersoorten) en afhankelijk
van eventuele subsidieaanvraag.

4.2 Beheer in de tijd27

De uit te voeren kappingen en de overige beheermaatregelen kunnen met hun respectievelijke
spreiding in de tijd teruggevonden worden in Bijlage 4 (kaptabel) en Bijlage 5 (beheermaatrege-
len).

4.2.1 Eenmalige beheermaatregelen
Dit zijn omvormingsingrepen die natuurherstel of natuurontwikkeling tot doel hebben en slechts 1
keer dienen te gebeuren. De beschrijving geeft aan hoe en wanneer de geplande maatregelen
worden uitgevoerd (rekening houdend met lokale terreinomstandigheden, behoud en bescher-
ming van specifieke vegetaties of soorten, enz.). Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van poelen,
houtkanten, bosranden, bebossingen, e.d.

27 Vanwege aankoopbeleid, zijn op het ogenblik van het afsluiten van het beheerplan niet alle bestanden die in de hoofd-
stukken hiervoor besproken werden in eigendom. Zo worden bestanden RZ1a, 1b, 1c, 1d en 1e pas op een later tijdstip
verworven en zijn deze niet opgenomen in de uitgewerkte beheermaatregelen (kaartenbundel). Een aanzet wordt wel
reeds gegeven in de kap- en beheertabel om een idee te kunnen hebben van de nodige ingrepen vanaf het moment van
aankoop.
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4.2.2 Beheermaatregelen op korte termijn
Deze omvatten in vele gevallen tijdelijke beheervormen (bv. frequenter maaien voor versnelde
verschraling, bestrijding van exoten met nabehandeling, …). De lengte van deze beheerperiode
zal variabel zijn en afhangen van het tijdstip van omvorming. In de meeste gevallen zal ze echter
beperkt blijven tot de eerste jaren van het beheerplan. Anderzijds kan ze ook in een aantal geval-
len totaal ontbreken, omdat direct op omvormings- of eindbeheer kan overgestapt worden.

4.2.3 Beheermaatregelen op lange termijn
Hiermee wordt het beheer bedoeld dat gevoerd wordt na de omvorming, m.a.w. de methode om
het bereikte natuurtype op langere termijn te behouden of eventueel nog te verbeteren (regulier
of eindbeheer). Voorbeelden hiervan zijn een (extensief) maaibeheer of nulbeheer.

4.3 Beheer per thema
4.3.1 Bosomvorming
Grootschalige omvormingen door middel van eind- of groepenkappen blijven – bij gebrek aan
grote oppervlakten bos – in het plangebied uit.
De belangrijkste bosomvormingen zullen plaatsgrijpen in bestanden met Amerikaanse vogelkers,
naaldhout of populier, doch dit eerder door selectieve dunning (eindkap soort) of door kleinscha-
lige groepenkappen. Ook de Amerikaanse eikendreef van bestand DG1d zal in de loop van de
planperiode worden vervangen door inheems loofhout (Beuk). Een kleine groep Sparren in be-
stand DG1b zal selectief gedund worden ten voordele van inheems loofhout.

4.3.2 Bosverjonging
Een aantal bestanden zullen door hakhoutbeheer continu worden verjongd. Het betreft een tien-
tal (deel)bestanden met een totale oppervlakte van circa 6,27 ha.
Door het voeren van een hakhoutbeheer in enkele bestanden, zal meer licht gecreëerd worden
om zo de natuurlijke bosverjonging te bespoedigen.

4.3.3 Bebossingswerken
In de komende 20 jaar is er een bebossing (= creëren van bos waar er voordien geen bos was)
gepland of spontane verbossingen voorzien op zo’n 14,6 ha. Een groot deel hiervan zal kunstma-
tig verjongd worden, teneinde op korte termijn een resultaat te bekomen (zie Tabel 4.24).

Er wordt gekozen voor aanplant in mini-verjongingsgroepen van zo’n 0,5 ha, waartussen natuur-
lijke verjonging kan opkomen. Er wordt in ieder geval om de 20 à 40 m een werkgang open gela-
ten voor latere boswerken, zoals het aanduiden en vrijstellen van toekomstbomen.

Bij de soortkeuze wordt gekeken naar de bodemgesteldheid, PNV, groeisnelheid, e.d. Er worden
enkele soorten voorgesteld die op een rijkere bodem kunnen gedijen (bv. Boskers28 of Haag-
beuk) en soorten die een “verbeterende” werking hebben op de bosbodem (bv. Winterlinde).
Als voornaamste boomsoorten wordt gekozen voor Zomereik, Beuk, Haagbeuk, Winterlinde en
eventueel Boskers29. Aanplant van nevenetage of inmenging is lokaal mogelijk met o.a. Wilde
lijsterbes en Hazelaar. Bij de aanleg van bosranden worden struiksoorten zoals Eenstijlige mei-
doorn, Sleedoorn, Sporkehout, Europese vogelkers, Gelderse roos, Hondsroos, e.d. gebruikt.

28 Uit eerdere aanplantingen is gebleken dat deze soort in de regio de meeste slaagkansen heeft op bestaande bosbo-
dems en niet op voormalige landbouwgronden.
29 Tot voor kort werd ook nog vrij veel Gewone es gebruikt. Deze soort wordt echter – niet tegenstaande het feit dat deze
perfect in de geldende situatie/groeiomstandigheden zou passen – best niet meer aangeplant wegens het veelvuldig
voorkomen van de Essenziekte (zoals bv. in bestand 3e). Wilg, berk en Zwarte els zullen zich van nature goed kunnen
vestigen binnen het plangebied (spontane verbossing).
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Het aanwenden van plantmateriaal van autochtone herkomst is sterk aangewezen (afhankelijk
van de beschikbaarheid).

Tabel 4.24: Geplande aanplantingen30.
Bosplaats Bestand Opp. (ha) Maatregel Hoofdboomsoort

(nevenboomsoort)
De Giey 2a 0,22 Aanplant Hz, zEl
De Giey 2b 0,51 Aanplant bK (Okker+houtkant)
Rosdam Noord 2a 4,60 Aanplant zE, Hb, wLi (Spork, Lij)

Rosdam Zuid 1a 0,78 Natuurlijke verjonging na groepenkap Eventueel enkele soli-
taire sWi inbrengen

Rosdam Zuid 1b 1,77 Aanplant (speelbos) zE, zEl, Hb (Vl, Hz) en
houtkant: Slee & Rosa

Rosdam Zuid 1c 1,00 Aanplant (boomgaard) Fruit
Rosdam Zuid 1f 0,62 Aanplant (dreef) sWi (hoogstam)

Rosdam Zuid 2b 6,33 Aanplant en natuurlijke verjonging na
groepenkap zE, Hb, zEl, eVk

Rosdam Zuid 3c 1,07 Natuurlijke verjonging na groepenkap
Rosdam Zuid 3c 0,53 Aanplant sWi, zEl
Spoorbosje 1a 5,74 Aanplant zE, B, wLi

4.3.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken
4.3.4.1 Vrijstellen, zuiveren en aanduiden toekomstbomen

Vrijstellen betreft het verwijderen van concurrerende kruidachtige vegetatie als de verjonging
dreigt overgroeid te worden. Dit wordt tot het minimum beperkt en zal enkel gebeuren nabij we-
genis of bewoning. Mogelijke problemen zijn overwoekering door bv. braam of akkeronkruiden.
Wilg, berk en Zwarte els worden getolereerd zolang ze de doelsoorten/toekomstbomen (bv. eik
en Beuk) niet hinderen. In de bestandsranden aansluitend bij percelen in landbouwgebruik wor-
den distelhaarden in de eerste 20 meter gemaaid. Er wordt, indien nodig, rekening gehouden met
2 vrijstellingen (tot 2 jaar na de aanplantdatum).
Zuiveren grijpt in op de (jonge) houtachtige vegetatie en start bij de kroonsluiting (dichtwas). In
de dichtwas staat hoogtegroei en natuurlijke stamreiniging centraal. Daarom worden de ingrepen
lokaal en beperkt gehouden (bv. ook om inzaaiing van Amerikaanse eik of Amerikaanse vogel-
kers te beperken). Zuivering is een negatieve selectie waarbij ongewenste exemplaren worden
verwijderd. Het kan gaan om bevoordelingen van soorten (bv. eik tussen wilg of berk, inheemse
soorten t.o.v. exoten, e.d.) of om kwalitatief veelbelovende exemplaren binnen één soort. De zui-
vering gebeurt doorgaans meer lokaal om mogelijke toekomstbomen te vrijwaren. Bij verjon-
gingsgroepen van berk en els gebeurt dit om de 5 à 10 jaar en indien de hoofdboomsoort eik of
beuk is, slechts om de 15 à 20 jaar.

Voor (gesloten) verjongingen van bv. berk wordt in de QD-methode (kwalificeren – dimensione-
ren) reeds vanaf een dominante hoogte van 3 meter (ouderdom 5 à 10 jaar) een eerste zuivering
uitgevoerd (begin kwalificeringsfase). Om de 6 meter wordt een elite-exemplaar bevoordeeld (=
275 ‘opties’ per ha) en worden de jonge concurrenten omgeknakt. Indien nodig wordt dit 4 jaar
later herhaald voor ongeveer 150 bomen. Concurrenten worden dan bij voorkeur geringd met
een schilmes en het cambium bewerkt met een staalborstel, zodat zij concurrentiekracht verlie-
zen en langzaam afsterven. Uiteindelijk zullen per hectare een 50-tal toekomstbomen geselec-
teerd worden waarrond dan sterk gedund wordt (begin dimensioneringsfase).
Ook in de andere beplantingen wordt met de QD-methode gewerkt. In de QD-methode worden
de toekomstbomen aangeduid zodra de gewenste takdode stamlengte bereikt is (ouderdom 15 à
20 jaar). Richtlijn is een takdode stamlengte van ongeveer 25% van de verwachtte eindhoogte
van de boom. Voor pionierbestanden (gedomineerd door berk, els, wilg, …) zal dit gebeuren op
een leeftijd van 12 tot 15 jaar, voor Boskers op 18 à 22 jaar, voor eik op 25 à 30 jaar en voor beuk
op 35 à 40 jaar. Daarna wordt een maximale kroonontwikkeling nagestreefd.

30 Beheer van bestanden die pas in een latere fase verworven worden staat rood en cursief.
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Met de gewone toekomstboommethode kan later met de aanduiding gestart worden. Er worden
meer bomen aangeduid en de dunning zal minder intensief zijn.

4.3.4.2 Exotenbestrijding

Het verwijderen of het beperken van het aandeel uitheemse soorten gebeurt grotendeels d.m.v.
een regulier bosbeheer dat een bosomvorming beoogt. Uitheemse soorten met een invasief ka-
rakter vereisen echter een gerichte bestrijding en/of opvolging.
Invasieve exoten (in het plangebied hoofdzakelijk landplanten zoals de Amerikaanse vogelkers
en Amerikaanse eik) worden op een getrapte wijze bestreden, waarbij het gebruik van glyfosaat
als nazorg voor stobbenbehandeling gebruikt wordt. Waar mogelijk worden ze uitgetrokken of
uitgegraven. Het is tevens belangrijk om de bestrijding op korte termijn uit te voeren, om te ver-
mijden dat soorten zoals Amerikaanse vogelkers zich verder verspreiden.

Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse vogelkers komt voornamelijk rond het kasteel van Grand Noble voor. Amerikaanse
vogelkers zal bestreden worden door een combinatie van mechanische en chemische methodes.
Bij de chemische methode zal gebruikt gemaakt worden van glyfosaat voor stobbenbehandelin-
gen. Bij stobbenbehandeling dienen de bomen binnen het uur na het afzagen, behandeld te wor-
den met glyfosaat. Jongere struiken en zaailingen zullen in eerste instantie steeds mechanisch
aangepakt worden (uittrekken, uitsteken, …).
Onder de mechanische methode vallen onder meer het ringen van bomen, het maaien, het uit-
trekken, uitsteken en stelselmatig afzagen van de opschietende scheuten.
In de jaren volgend op de eerste bestrijding van de Amerikaanse vogelkers dient een opvolging
en nabehandeling gebeuren.

Amerikaanse eik
De aanwezige Amerikaanse eiken worden in de meeste bestanden bij (selectieve) dunningen of
eindkappen verwijderd (+ instrijken met glyfosaat), zodat tegen het einde van de planperiode er
in een groot deel van de bestanden geen Amerikaanse eiken als boom meer voorkomen.
Voor de bestrijding van zaailingen en struiken van Amerikaanse eik wordt dezelfde bestrijdings-
methode toegepast als bij Amerikaanse vogelkers.

Overige soorten
De probleemsoort Japanse duizendknoop komt lokaal voor. Om verdere verspreiding te vermij-
den, is het noodzakelijk dat de soort hier wordt bestreden. Dit kan gebeuren door behandeling
met glyfosaat, door zeer frequent te maaien of door het langdurig (>3 jaar) afdekken met wortel-
doek (zo’n 3m verder dan de plaats van de uitlopers). Indien mogelijk en zeker wanneer het
slechts een kleine infectiehaard betreft, is het aangewezen de groeiplaats volledig uit te graven
en af te voeren.

Lokaal komt ook bamboe voor. Gezien de kleinschaligheid van de groeiplaatsen en het risico op
verdere uitbreiding in de bosbestanden, wordt voorgesteld om deze plaatsen met kleinschalig
materiaal uit te graven en af te voeren.
Een opvolgingsbeheer om de effectiviteit van de ingreep na te gaan blijft wel steeds noodzakelijk.

Ook andere (voormalige) tuinplanten en ongewenste soorten zoals Portugese laurierkers of
Paplaurier worden bij voorkeur selectief bestreden. Indien wintergroene soorten op deze locatie
gewenst zijn, kunnen ze vervangen worden door bv. Hulst of zelfs Taxus.

Rododendron komt lokaal voor langsheen wegen of perceelsranden en fungeert daar als zicht-
scherm of heeft hier esthetische waarden. Solitaire planten in de bosbestanden worden bij voor-
keur verwijderd voordat ze de kans krijgen om zich uit te breiden. Ook op plaatsen waar ze bv.
als tuinafval verwilderen en de natuurlijke vegetatie hinderen, dienen ze verwijderd te worden.

Bij de fauna worden o.a. de Canadese gans en Nijlgans – zo nodig/mogelijk – actief bestreden.
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4.3.5 Kapregeling
De kapregeling is weergegeven in Bijlage 4 en het kapbeheer is weergegeven op Kaart 4.1:
Kapbeheer.

Hierna volgt een verklaring voor de gebruikte begrippen:

VRIJSTELLING, ZUIVERING EN AANDUIDEN TOEKOMSTBOMEN: hoewel deze beheeringre-
pen geen echte kappingen zijn, worden zij voor de volledigheid toch in dit overzicht opgeno-
men. Een verdere toelichting wordt gegeven in § 4.3.4.1.
DUNNING/HOOGDUNNING: Een ‘klassieke’ (hoog-)dunning gebeurt over het gehele bestand.
Bij iedere ingreep wordt een nieuwe evaluatie gemaakt van de ‘beste’ bomen (stamvorm,
kroon, verwachte groeikracht, soort, e.d.) en wordt aan deze bomen meer groeiruimte gege-
ven door hun concurrenten te verwijderen. Op deze wijze vergroot bij iedere ingreep de af-
stand tussen de ‘beste’ bomen en daalt ook het aantal bomen/ha. Niet hinderende bomen
worden niet verwijderd. Deze hoogdunning wordt toegepast in de oudere bestanden waar
geen toekomstbomen zijn aangeduid. Een dunning kan ook plaatsvinden voor het bekomen
van een ideale bestandstructuur, met bv. voldoende licht en de aanwezigheid van veel strui-
ken i.p.v. uitsluitend hoog opgaande bomen.
SELECTIEVE DUNNING: Indien de dunning zich richt op het verwijderen van specifieke
boomsoorten (bvb. exoten) dan spreekt men van een selectieve dunning. In het plangebied
wordt er vooral een selectieve dunning uitgevoerd op minder gewenste exoten zoals Ameri-
kaanse vogelkers en Fijnspar. Hierdoor krijgen gewenste soorten als Zomereik, Zwarte els,
etc. meer ruimte. Bij het wegdunnen van exoten is het doorgaans wel de bedoeling om tegen
het einde van de looptijd van het beheerplan de invasieve exoten uit het bestand te hebben
verwijderd.
TOEKOMSTBOOMDUNNING: Hierbij wordt voorafgaand aan de eerste dunning (soms later)
een aantal bomen geselecteerd als toekomstbomen. De afstand tussen de toekomstbomen
(en dus het aantal per ha) ligt bij benadering vast, afhankelijk van de soort en de groeiplaats.
Er wordt alleen rond deze toekomstbomen gedund, in functie van het meer ruimte geven aan
hun kronen.
FACULTATIEVE KAPPING: De omlooptijd wordt voor loofhoutbestanden doorgaans vast-
gesteld op 8 à 12 jaar. Aangezien deze omloop voor jongere bestanden te lang kan
zijn, wordt tussentijds (4-6 jaar) een facultatieve kapping mogelijk gemaakt. Hier wordt
zo weinig mogelijk gebruik van gemaakt. Deze kappingen worden ook aangeduid in
spontane verbossingen, speelzones en in aanplanten waar de eerste kapping vermoedelijk
buiten de termijn van dit beheerplan valt.
EINDKAP: Hierbij wordt een volledig bestand kaalgekapt. Na de kapping kan het bestand
eventueel spontaan verbossen of wordt er ingeplant met inheems loofhout. Indien de kap-
ping zich richt op het verwijderen van specifieke boomsoorten (bvb. exoten) dan spreekt
men van een selectieve eindkap.
HAKHOUTKAP: Hierbij wordt met een frequentie van 8 à 12 jaar een bestand of deel ervan
het hakhout afgezet (zie Figuur 4.4). Hierdoor blijft er steeds jong bos aanwezig. Door enkele
opgaande bomen te laten staan, kan een middelhoutkap worden gevoerd. In de praktijk zul-
len de meeste hakhoutkappen uitgevoerd worden door particulieren onder de vorm van
brandhoutloten. Hakhoutkappen kunnen ook uitgevoerd worden op de bestandsgrens onder
de vorm van een bosrandkap.
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Figuur 4.4: Principeschets hakhoutbeheer.

VEILIGHEIDSKAP: Langs de paden, wegen en de grens met private eigendommen worden
de zwaardere bomen regelmatig opgevolgd en als er een veiligheidsrisico is voor vallende
takken of zelfs volledig bomen, wordt er overgegaan tot veiligheidskap (takken of gedeeltelij-
ke/volledige boom). Ook in de speelbossen is regelmatige controle i.k.v. veiligheid nodig. De
veiligheidskap (takken of volledige boom) kan/moet jaarlijks gebeuren, maar bij voorkeur voor
het normale omloopjaar van het betrokken bestand.

OMLOOPTIJD

Gezien de relatief jonge ouderdom van de meeste bomen en bosbestanden, wordt als omlooptijd
bij de dunningen 8 jaar gebruikt (met mogelijkheid van facultatieve kappingen om de 4 jaar) voor
wilg en els en 15 à 20 jaar voor eik en beuk (om vestiging van exoten te verhinderen).
Dunningen in jonge bestanden en hakhoutkappingen worden bij voorkeur verkocht aan particulie-
re kopers onder de vorm van brandhoutloten. Aangezien het de bedoeling is om deze lokale
kopers te binden en omdat hun exploitatie doorgaans weinig verstoring met zich meebrengt, is
het de bedoeling om frequent een aanbod brandhoutloten te kunnen aanbieden.
Bij hakhoutkappen wordt een omlooptijd van 8 à 12 jaar gehanteerd, met een maximale spreiding
van de hakhoutloten in de tijd om ieder jaar een quasi gelijkwaardig aanbod van brandhoutloten
te kunnen aanbieden (zie hoger).
Het overzicht van de kapregeling in de planperiode 2015-2034 is weergegeven in Bijlage 4.

4.3.6 Bosexploitatie
Voor de bosexploitatie wordt gebruik gemaakt van de talrijke boswegen die in het plangebied
reeds aanwezig zijn (zie Kaart 2.13: Wegen en Kaart 4.1: Kapbeheer). In de grotere bestanden
wordt gebruik gemaakt van vaste (onverharde) ruimingspistes tijdens exploitatie (20 à 40 m tus-
senafstand), alsook stamstapelplaatsen nabij toegankelijke wegen. Beschadigde boswegen wor-
den na het beëindigen van de exploitatie in hun oorspronkelijke staat hersteld.
Bij bosruimingen op kwetsbare (doorgaans natte) zones wordt gebruik gemaakt van aangepaste
apparatuur (bvb. lier, lage drukbanden, rupsbanden, rijplaten, paarden) die bodembeschadiging
uitsluiten of op zijn minst sterk beperken. In het geval dat ernstige bodembeschadiging niet kan
worden vermeden, blijven de bomen in het bestand staan of liggen.
Om exploitatieschade te beperken wordt exploitatie in natte periodes zoveel mogelijk vermeden
(of bv. uitgevoerd bij vriesweer).

Schoontijd
In het kader van de omzendbrief ‘Afwegingskader toepassing schoontijd, 2010’ werd een richtlijn
opgesteld voor het instellen van de schoontijd. Met deze richtlijn wordt getracht de schoontijd
meer op maat, op basis van de actuele situatie af te stemmen.
In de meeste bestanden zal de standaard schoontijd (1 april – 30 juni) gehanteerd worden. In
enkele gevallen wordt een verschuiving van de schoontijd vooropgesteld op basis van bv. het
voorkomen van voorjaarsflora of bijzondere fauna. Dit kan zowel een vervroeging, een verlating
of algemene verlenging betekenen. Lokaal kan, bv. in structuurarme bestanden, de schoontijd
ook volledig worden opgeschort.
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Een afwijkende schoontijd wordt als opmerking opgenomen in de kaptabel (Bijlage 4).

4.3.7 Brandpreventie
Het maken van open vuur is verboden binnen het plangebied. Enige uitzondering hierop is het
inrichten van een kleinschalige brandplek31 in bestand DG2d, voor de verbranding van kleine
hoeveelheden beheerresten of aangetaste plantenresten die uit het bos- en natuurbeheer voort-
vloeien. Deze brandplek wordt op voldoende afstand van bestaande beplanting voorzien om
brandgevaar te vermijden. Ook is er bij gebruik van de brandplek permanent toezicht aanwezig
en worden maatregelen genomen om uitbreiding van de vuurhaard te voorkomen.
De kans op bosbrand in het gebied is dan ook eerder gering. Er worden geen specifieke maatre-
gelen genomen ter preventie van bosbranden.
Bij bosbrand of dreiging van bosbrand kunnen de hulpdiensten gebruik maken van de bestaande
bospaden en exploitatiewegen en zijn zo de meeste bosdelen snel en gemakkelijk bereikbaar.
Ook is bluswater beschikbaar uit lokale grachten/waterpartijen of vanaf de aangrenzende open-
bare wegen. Indien noodzakelijk kunnen eventueel tijdelijk bepaalde zones worden afgesloten
voor het publiek.

4.3.8 Open ruimten
Tijdens de planperiode zal er zo’n 35 ha (ca. 25%) permanent open ruimte in het plangebied
aanwezig zijn. Hiervan zal het grootste deel een natuurgericht beheer krijgen. Deze zones be-
staan o.a. uit hooiland, graasweide, dreef, boomgaard, speelzone en natte ruigte.
Daarnaast zal een aanzienlijk deel als halfopen of tijdelijke open plek worden beheerd, onder de
vorm van bv. mantel-zoom of hakhout.

4.3.8.1 Maaibeheer

Tijdens de planperiode is het de bedoeling om 3,06 ha als bloemenrijk Glanshaverhooiland te
beheren. Hiervoor is een jaarlijkse maaibeurt rond eind juni met afvoer van het maaisel noodza-
kelijk. Om verschraling te bekomen is initieel nog een tweede maaibeurt in september-oktober
aangewezen.
Verder is ook nog voorzien in de ontwikkeling en/of het verder beheren van 14 ha Grote vossen-
staartgrasland en 2 ha Dotterbloemgrasland. Deze zullen op een quasi gelijkaardige wijze als het
Glanshavergrasland beheerd worden, met als voornaamste verschil dat in het geval van het Dot-
terbloemgrasland de maaiperiode verschilt. Gezien de natte terreincondities en om vruchtzetting
te kunnen waarborgen, is een jaarlijkse maaibeurt (met afvoer) eind juli aangewezen en indien er
een sterke vegetatiegroei optreed, is er nog een optionele bijkomende maaibeurt (met afvoer) in
de herfst mogelijk. Door kleine, lichte machines te gebruiken is bodemverdichting en bodembe-
schadiging te voorkomen. Het gebruik van machines met zeer brede banden heeft als nadeel dat
dieren die zich in de vegetatie en op de bodem ophouden op grote schaal worden platgedrukt.
De hoogstamboomgaard langs de Moeistraat, de diverse speelzones en de hondenweiden zullen
een extensief maaibeheer krijgen (afhankelijk van de noodzaak, voedselrijkdom en gebruiksfunc-
ties 2 tot 4x per jaar).
Voor de bermen van de dreven kan gekozen worden tussen een extensief maaibeheer (1 à 2x
jaarlijks) en het (na)begrazen door schapen (mits goede afrastering/herdering).
De in bestand RZ3b voorziene 2,18 ha Moerasspirearuigte, zal driejaarlijks in het najaar gefa-
seerd gemaaid worden.

4.3.8.2 Begrazing

Bestanden RZ1e, RZ2a, RZ4b, NZ4a en NN1b zal begraasd worden met runderen (max. 2 die-
ren/ha van begin mei tot eind oktober), met als doelstelling het (verder) ontwikkelen van 5,74 ha
structuurrijk Kamgrasgrasland.
In enkele bestanden (o.a. RZ4b) wordt nog een startbeheer gepland. Dit startbeheer omvat het
plaatselijk afschuinen van de oever of het creëren van een veedrinkpoel.

31 Aanwezigheid van extensief gebruikte brandplekken op een vaste locatie kan de lokale ontwikkeling van specifieke
brandplekzwammen ten goede komen.
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4.3.8.3 Fauna-akker

Een klein deel van bestanden DG2b, NZ3e en 4e wordt voorbehouden om als fauna-akker te
beheren. Dit houdt in het (twee-)jaarlijks bewerken en al dan niet inzaaien met een mengsel van
bloemen, kruiden en/of voedselgewassen.
Ook kunnen op dit perceel beheerresten (maaisel) worden ingewerkt en kan hier bv. tijdelijk
plantgoed ingekuild worden.

4.3.9 Gradiënten, zomen en bosrandontwikkeling
Verspreid over het plangebied worden bijkomende heggen, houtkanten, zomen en bosranden
ontwikkeld (zie Tabel 4.25).
Bosranden worden in het plangebied aangelegd door in de rand van een bestand een struiken-
gordel aan te planten, een strook extensief te maaien, een strook in hakhout te zetten of te eggen
(zie Kaart 4.2b: Beheer KLE).
Daarna kan deze strook (5 tot 15 m) spontaan ontwikkelen. Bosranden worden best golvend uit-
gevoerd. Het bosrandbeheer bestaat er dus vooral in om in een strook van minimaal 5 m naast
enkele opgaande bomen de overige bomen als hakhout te beheren (omlooptijd 8 jaar).
Houtkanten en bomenrijen komen op heden slechts weinig voor in het plangebied. Naarmate de
mogelijkheid zich aanbiedt, worden nieuwe heggen, houtkanten of bomenrijen aangeplant. Deze
sluiten bij voorkeur aan op bestaande kleine landschapselementen en bossen en kunnen een
scherm- of corridorfunctie vervullen.
Langs de verschillende dreven wordt er eenmaal per jaar gemaaid in september met afvoer van
het maaisel en dit voor het behoud en de ontwikkeling van heischrale vegetaties in de bermen
van deze dreven.

Tabel 4.25: Overzicht beheer bomenrijen, houtkanten en bosranden32.
Bestand Element Soort Lengte (m) Beheer Opmerking
DG1c Dreef enkel B 328 Vrijstellen
DG1d Dreef enkel aE 293 Vrijstellen
DG2b Bomenrij enkel Okkernoot 135 Aanplant
DG2b Houtkant 150 Aanplant
DG2b Houtkant HA bWi 70 Knotten H4
DG2c Houtkant HA zEl 55 Hakhout H3
DG2d Bomenrij dubbel xPo 77 Vervangen B1
DG2f Bomenrij dubbel xPo/Hb 96 Vrijstellen B2
DG2f Bomenrij enkel Li 32 Vrijstellen B6
DG2g Bomenrij enkel Sp vervangen door kleinfruit 60 Vervangen
DG2g Houtkant HA bWi 61 Hakhout H5
NN1b Heg Kleinfruit 62 Aanplant
NN1c Houtkant 401 Aanplant
NN2a Dreef enkel gEd 611 Vrijstellen D1
NZ1a Houtkant HA tKa 268 Hakhout H2
NZ2a Bomenrij enkel Sp 120 Vervangen B7
NZ2a Bosrand HA zEl + gEl 187 Hakhout H13
NZ3a Bomenrij enkel knotWi 88 Knotten B4
NZ3b Houtkant 242 Aanplant
NZ3d Bomenrij enkel zE/sWi 132 Vervolledigen B5
NZ3d Houtkant 405 Aanplant
NZ3d Houtkant 142 Vervolledigen H11
NZ3e Bosrand 166 Eggen bosrand
NZ3e Houtkant 371 Aanplant
NZ3e Houtkant HA tKa 271 Hakhout H1

32 Beheer van bestanden die pas in een latere fase verworven worden staat rood en cursief.
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Bestand Element Soort Lengte (m) Beheer Opmerking
NZ4a Bosrand 166 Eggen bosrand
NZ4a Houtkant zEl/Wi 106 Vervolledigen H6
NZ4c Bomenrij enkel sWi 182 Knotten B8
NZ4c Bomenrij enkel sWi 187 Knotten B9
NZ4c Bomenrij enkel sWi 152 Knotten B10
NZ4c Bosrand 215 Aanplant
NZ4c Bosrand 184 Eggen bosrand
NZ4e Bomenrij enkel coniferen 403 Vervangen B12
NZ4e Bosrand 107 Eggen bosrand
RZ1a Houtkant zEl 85 Vervolledigen H10
RZ1b Haag 137 Aanplant
RZ1b Houtkant 279 Aanplant
RZ1b Houtkant 58 Aanplant
RZ1b-c Bomenrij enkel 197 Aanplant
RZ1c Haag 98 Aanplant
RZ1c Haag 198 Aanplant
RZ1c Haag 65 Aanplant
RZ1c Haag 25 Aanplant
RZ1c Haag 25 Aanplant
RZ1f Dreef enkel Es vervangen door sWi 474 Vervangen D9
RZ2b Bomenrij enkel xPo 79 Vrijstellen B18
RZ2b Bomenrij enkel sWi 93 Knotten B17
RZ2b Houtkant 887 Aanplant
RZ2c Bomenrij enkel Knotwilg 94 Aanplant
RZ2c Houtkant zE, Es, Mei, zEl 380 Hakhout H12
RZ3a Bomenrij enkel sWi 236 Knotten B19
RZ3b-3c Bomenrij enkel sWi 78 Knotten B15
RZ3c Bomenrij enkel sWi 237 Knotten B20
RZ3c Bosrand 181 Eggen bosrand
RZ4a Bomenrij enkel sWi 275 Knotten B13
RZ4a Bomenrij enkel sWi 123 Knotten B14
RZ4a Bomenrij enkel sWi 52 Knotten B16
RZ4b Bomenrij enkel Knotwilg 126 Aanplant
SB1a Bomenrij enkel sWi 253 Knotten B11
SB1a Houtkant 243 Aanplant
SB1a Houtkant 665 Aanplant
SB1a Houtkant 124 Vervolledigen

4.3.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna en flora
Het merendeel van de beheermaatregelen zijn erop gericht om de biologische waarden in het
plangebied te behouden of te verhogen. Hieronder worden maatregelen voor interessante of
zeldzamere soorten (-groepen) toegelicht.

4.3.10.1 Boombewonende holtebroeders en vleermuizen
Een voldoende dichtheid aan bomen met holtes zijn nodig voor de populaties van boombewo-
nende vleermuizen (Rosse vleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, grootoorvleermuis, …).
Om de aanwezige populaties te kunnen behouden en versterken, wordt er omzichtig omge-
sprongen met het kappen van dikkere bomen. Daarom worden bomen met een omtrek vanaf 2 m
maximaal behouden, tenzij bv. bij veiligheidsrisico.
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Kappingen van bomen met holtes waar eventueel een vleermuizenkolonie aanwezig zou kunnen
zijn, kan enkel gebeuren als er vooraf een onderzoek is uitgevoerd. Onderzoek van bomen met
holtes gebeurt best in de maand maart of september (zie ook § 3.2.5.4).

4.3.10.2 Overwinterende vleermuizen
Dikke en oude bomen met holten kunnen eveneens aangewend worden als overwinteringslocatie
voor vleermuizen. Daarnaast is er in het plangebied ook een ijskelder aanwezig in bestand DG2f,
dewelke door diverse overwinterende vleermuissoorten wordt gebruikt (zie Figuur 4.5). Versto-
ring is hierbij uit den boze en het beheer van deze ijskelder zal gericht zijn op maximale consoli-
datie en het bewaren van een nagenoeg constante temperatuur en hoge luchtvochtigheid gedu-
rende de wintermaanden.

Figuur 4.5: Enkele overwinterende vleermuizen in de betrokken ijskelder.

4.3.10.3 Ooievaarswiel

In bestand RZ4b (of 2c) wordt in de 2e helft van de planperiode een ooievaarswiel geplaatst (cfr.
§ 3.2.5.3), om broedgelegenheid te kunnen bieden aan deze typische “meersensoort”. De meest
nabij gelegen actuele broedlocatie is in de Brielmeersen te Deinze en er kan verwacht worden
dat ook binnen de bestanden van het beheerplan op termijn een broedgeval mogelijk is.

4.3.10.4 Oud-bosplanten en voorjaarsflora

Vooral in de dreven en de oudere bosbestanden komen interessante vegetaties met oud-
bosplanten of voorjaarsflora voor. Tijdens bosexploitatie wordt er op toegezien dat deze zones
worden gespaard. In de zones met een uitgebreide voojaarsflora wordt de schoontijd aangepast
(1 maart – 1 juli). Ook worden bij voorkeur soorten aangeplant met een goede strooiselvertering
(linde, Haagbeuk, Boskers, Hazelaar, …) en wordt betreding vermeden.
In de dreven wordt een verschralingsbeheer voorgesteld t.v.v. heischrale vegetaties met onder-
meer Valse salie en Vogelpootje.

4.3.11 Dood hout en oude bomen
Dood hout
Over het volledige plangebied bedraagt het percentage staand dood hout – bij gebrek aan bos –
niet de benodigde 4% van het bestandsvolume (per bosbestand wel, maar bij uitbreiding van het
bosareaal met jonge aanplanten zal dit sterk afnemen). Om het aandeel dood hout te verhogen,
worden volgende maatregelen genomen:

Nulbeheer: in een aantal bestanden wordt er tijdens de planperiode niet (of selectief) gekapt,
waardoor oudere bomen in hun aftakelingsfase kunnen komen.
Bij kappingen wordt het (niet-vermarktbare) kroonhout op rillen verzameld.
Bij exploitatie worden dode bomen zoveel mogelijk ongemoeid gelaten.
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Oude bomen
Het aandeel oude bomen in het plangebied is beperkt en oude bomen zijn vooral aanwezig in de
dreven en de oudere bosbestanden.
In de bestanden waar oude bomen ontbreken worden enkele bomen als toekomstbomen aange-
duid. Deze worden geselecteerd bij de verschillende boomsoorten, binnen verschillende leeftijds-
klasses en worden bij dunningen of hakhoutkappen gespaard en selectief bevoordeeld.
Als standaardmaatregel wordt voorgesteld om alle bomen met een omtrek van >200 cm (op
borsthoogte) niet te kappen en de natuurlijke leeftijdsgrens te laten bereiken (uitgezonderd indien
dit veiligheidsrisico’s met zich zou meebrengen).

4.3.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht
Binnen de regels van de jachtwetgeving kan er bestrijding of gerichte bejaging van soorten
plaatsvinden. Indien dit nodig zou blijken, kan er onder strikte voorwaarden tijdelijk jacht worden
toegelaten in de openbare bestanden. Een mogelijke reden zou kunnen zijn ter bestrijding van
invasieve exoten zoals de Canadese gans of de Muntjak.
Aangezien er recreatieve routes en wandelpaden lopen, dienen de paden tijdens jachtdagen met
een duidelijke signalisatie te worden voorzien. Eventueel kunnen enkele paden tijdelijk worden
afgesloten. In dit geval wordt er een omleiding voorzien. Alternatieve jachtmethodes, zoals
afvangen tijdens de ruiperiode, verdienen echter de voorkeur.
Conform de geldende wetgeving zullen er geen dieren worden uitgezet ten behoeve van de jacht
en zal ook enkel gewerkt worden met “weidelijke” jachtmethoden33.

4.3.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij
Hengelen wordt toegestaan op de betonbrug van het Torrebos, op de brug bij de toegang vanaf
de Blaupoort en op de brug van de Duivebeek (knuppelpad).

4.3.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik van niet-houtige bos-
producten

In het plangebied wordt er geen gebruik van niet-houtige bosproducten (zoals het systematisch
en op grote schaal verzamelen van strooisel, planten, vruchten of paddestoelen) toegestaan.
Wel wordt het oogsten van vruchten in de hoogstamboomgaarden en in de vrij toegankelijke zo-
nes toegelaten (al dan niet op commerciële basis).
In de private bestanden van De Giey wordt het gebruik van niet-houtige bosproducten – conform
de geldende regelgeving – wel toegestaan.

4.3.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen
4.3.15.1 Beheer van beken en waterpartijen

Beheerwerken op de oevers van niet-geklasseerde waterlopen wordt best gecombineerd met
gefaseerde kruidruimingen (korte stroken per keer en deze gemiddeld slechts 1 maal per 8 jaar).
Lokaal worden ook enkele inrichtingswerken voorzien, zoals het creëren van poelen en veedrink-
plaatsen op natuurlijke depressies en het lokaal afschuinen van oevers (dus niet over de volledi-
ge lengte van de beek), t.v.v. waterberging, ontwikkeling van oevervegetatie en een verhoogde
toegankelijkheid voor fauna. Enkele grachten en waterpartijen zijn in de loop der tijd dichtgeslibd

33 Zo kan bv. worden overgegaan tot doding, vangst of verstoring van Zwarte Kraai en Ekster – voor zover er geen ande-
re bevredigende oplossing bestaat – omwille van veiligheid van luchtverkeer of ter voorkoming van belangrijke schade
aan professioneel geteelde gewassen. De nesten van deze soorten zijn beschermd, maar dit kan wel gebeuren d.m.v.
trechtervallen met draadmazen van minstens 4 cm in doormeter en die mag vangklaar opgesteld staan van 16 februari tot
10 juli in bossen en van 16 februari tot 15 oktober op akkers en weilanden. Deze mogen geen vlees of slachtafval bevat-
ten als lokaas, moeten dagelijks nagekeken worden en dergelijke trechtervallen moeten voorafgaandelijk worden gemeld
aan de burgemeester en aan ambtenaar van het ANB. De dieren die het voorwerp zijn van de bestrijding moeten worden
gedood overeenkomstig de wet op het dierenwelzijn en de kadavers moeten worden opgeruimd conform de regelgeving
die geldig is inzake de verwerking van dierlijk afval.
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door een grote hoeveelheid blad- en takafval (bv. in bestand NZ2a) en dit zal ook op enkele
plaatsen verwijderd worden (zie Kaart 4.2b: Beheer KLE).

Voor de provinciale waterlopen (2e categorie) geldt volgend beheer:
I.v.m. frequentie van het onderhoud (maaibeurten):

waterloop 7.13 (Duivebeek): Om de afvoer van de waterloop te garanderen kan 2x per jaar
een onderhoudsmaaibeurt (van waterloopbodem en –taluds) gebeuren: een wintermaaibeurt
(vanaf 15 september) en een zomermaaibeurt (vanaf 15 juni34).
waterloop 7.14 (Nazarethbeek of Rosdambeek): Om de afvoer van de waterloop te garande-
ren zal 1x per jaar een onderhoudsmaaibeurt (van waterloopbodem en –taluds) gebeuren:
een wintermaaibeurt (vanaf 15 september). Bij hoge noodzaak of calamiteit inzake de water-
afvoer kan ook een zomermaaibeurt gebeuren (vanaf 15 juni).
De overige werken (maaiwerken, ruimingswerken, oeverversterkingswerken) worden be-
schouwd als normaal onderhoud vanaf 1 augustus tot 14 maart

I.v.m. 5-meterzone (tracé/toegankelijkheid/deponie):
Op Kaart 23 staat de onderhoudszone aangeduid die toegankelijk is om het onderhoud aan
de waterlopen te kunnen uitvoeren. Deze zone zal zich (grotendeels) beperken tot 1 oever.
I.v.m. deponie wordt afgesproken dat het maaisel kan gedeponeerd worden binnen de aan-
geduide zone, maar dat dit niet verhakseld en uitgespreid wordt, maar wel onverhakseld op
hopen (1m) in die zone achtergelaten wordt.
I.v.m. de zijgrachten aangesloten op de waterloop wordt afgesproken dat deze afwaterings-
grachten bij het onderhoud van de waterloop niet open gemaakt worden.
I.v.m. beplantingen in de 5-meterzone: (enkel) in de onderhoudszone (zoals weergegeven op
Kaart 23) moet de 'beplanting' voldoen aan volgende voorwaarden zodat onderhoud van de
waterloop op goede manier kan gebeuren (de 'spontane opslag' in die zone moet dus ietwat
'georganiseerd' en ‘herkenbaar’ gemaakt worden op het terrein):

- bomen of struikgewas langs de waterloop moeten op minstens 0,75 m van de taludin-
steek worden geplaatst, eventuele bomen langs de waterloop moeten bovendien op
een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant.

- binnen deze zone mogen geen constructies worden gebouwd.
- dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de onderhoudszone niet belemmeren en moe-

ten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een
poort.

- afsluitingen moeten op een afstand tussen 0,75 m en 1 m van de kruin van de water-
loop worden geplaatst en mogen de hoogte van 1,50 m niet overschrijden.

Wat betreft de overige locaties (dus buiten de 'onderhoudszone') langs de waterloop wordt ge-
vraagd om bomen of struikgewas te plaatsen/laten groeien op minstens 0,75m van de taludin-
steek en dit om te voorkomen dat op termijn de waterloop 'dichtgroeit' waardoor afvoer teveel
beperkt wordt.

Opmerking: Voor de aanleg van een brug (knuppelpad) over de Rosdambeek, zal nog een af-
zonderlijke machtiging gevraagd worden35.

4.3.15.2 Beheer van dreven en bomenrijen

Dreven komen op verschillende plaatsen voor in het gebied (zie ook Tabel 4.25).
Het regulier onderhoud bestaat vooral uit de snoei van hinderlijke of gevaarlijke takken en even-
tuele wondbehandeling van beschadigde bomen. Dit veronderstelt een regelmatige en in het ge-
val van oude bomen bij voorkeur jaarlijkse inspectie van de dreven en bomenrijen om mogelijke
gebreken te detecteren en te bepalen of ingrepen nodig zijn. Dit is vooral van belang voor de
bomenrijen langsheen openbare en opengestelde wegen.
Bij de dreefbomen wordt een takvrije stamlengte van zo’n 4m nagestreefd en bij jonge bomen
wordt de harttak “gestokt” om een rechte groeivorm te bekomen.

34 Met respect voor de aanwezige fauna (cfr. bescherming van broedvogels i.k.v. Soortenbesluit).
35 Nodige documenten en informatie kan gevonden worden via: http://www.oost-
vlaanderen.be/public/wonen_milieu/water/werken/door_derden/index.cfm



Beheermaatregelen

Pagina 109 van 165

Het onderhoud spitst zich ook toe op het naastgelegen bestand. Dit wil zeggen dat de dreefbo-
men die door bosbomen worden overgroeid tijdig worden vrijgesteld door het kappen van de
randboom of –bomen die de dreefboom benadelen (zie Figuur 4.6). Indien mogelijk wordt de kap
gekoppeld aan de behandeling van het aangrenzende bestand.
Lokaal zijn er nevenetages aanwezig onder of tussen de bestaande dreefbomen. Deze zullen in
hakhout gezet worden, zodat de dreefbomen hiervan geen hinder ondervinden en er toch een
zekere gelaagdheid in het bestand aanwezig blijft (o.a. zichtscherm).

Figuur 4.6: Vrijstellen van een dreef in bosverband (bron: Econnection).

4.3.15.3 Beheer van hagen, houtkanten en bosranden
Hagen en houtkanten komen vrijwel niet voor in het plangebied. Naarmate de mogelijkheid zich
aanbiedt (vnl. op nieuw te bebossen percelen), worden aanvullend nieuwe houtkanten aange-
plant (zie ook § 4.3.9). Tabel 4.25 geeft een overzicht van de houtige lijnvormige elementen in
het plangebied en de daarbij geplande beheerwerken.

4.3.15.4 Beheer van puntvormige elementen en kleine boselementen
Naast de lineaire boselementen zijn nog tal van puntvormige elementen in het plangebied aan-
wezig. Het betreft bv. poelen en solitaire bomen, maar ook de in § 2.7 vernoemde knelpunten
zullen maximaal worden weggewerkt. Ze vereisen een individuele opvolging indien ze als land-
schapselement moeten behouden blijven of indien ze de optimale gebiedsontwikkeling in de weg
staan. Rondom de belangrijkste puntvormige landschapselementen wordt een zone vrijgekapt
om ze te vrijwaren van dichtgroei, bladval en beschaduwing.
Ook worden een aantal nieuwe puntvormige elementen in het plangebied voorzien, gaande van
picknickbanken, over takkenwallen (Figuur 4.7) tot bomengroepen (zie Tabel 4.26).



Beheermaatregelen

Pagina 110 van 165

Figuur 4.7: Voorbeeldschets van een takkenwal (bron: www.hoogstamboomgaard.be).

Tabel 4.26: Beheer van puntvormige elementen in het plangebied36.
Bestand Element Beheer Soort

DG1a Takkenril Takkenril
DG1b Bomengroep Vervangen Sp (gAb)
DG1b Takkenril Takkenril
DG2d Brandplek
DG2d Bijzon. boom Verjongingsgroep B/Hb
DG2d Takkenril Takkenril
DG2e Bijzon. boom Aanplant Metasequoia
DG2g Schuilhok
NN1b Plaatsen picknickbank
NN1b Plaatsen picknickbank
NN3b Bomengroep Vrijstellen Li
NN3b Bomengroep Vrijstellen Li
NZ3e Plaatsen picknickbank
NZ4a Plaatsen picknickbank
NZ4a Bomengroep Verwijderen xPo
NZ4a Bomengroep Verwijderen vAc
NZ4a Bomengroep Verwijderen xPo
NZ4a Trappelzone Afschuinen
RN2a Bomengroep Verwijderen vAc
RN2b Poel Ruimen
RZ1a Brug
RZ1b Heuvel Heuvel
RZ1c Educatieve poel
RZ1c Plaatsen picknickbank
RZ1c Plaatsen picknickbank
RZ1d Poel Ruimen
RZ2a Plaatsen picknickbank

36 Beheer van bestanden die pas in een latere fase verworven worden staat rood en cursief.
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Bestand Element Beheer Soort
RZ2c Verjongingsgroep
RZ2c Verjongingsgroep
RZ2c Verjongingsgroep
RZ2c Verjongingsgroep
RZ2c Verjongingsgroep
RZ2c Verjongingsgroep
RZ2c Verjongingsgroep
RZ2c Verjongingsgroep
RZ2c Bomengroep Knotten 3 knot xPo
RZ2c Trappelzone Afschuinen
RZ3b Brug
RZ3b Poel Afschuinen
RZ3c Poel Ruimen
RZ3c Poel Ruimen
RZ3c Poel Ruimen
RZ4b Bijzon. fauna Kunstnest
RZ4b Poel Afschuinen

4.3.15.5 Beheer van de hoogstamboomgaard

In bestand RZ1c, RZ2a, NN1b en DG2g zal een hoogstamboomgaard ingericht worden. Afhan-
kelijk van het bestand in kwestie, worden er enkele aspecten aan toegevoegd, zoals een sneu-
kelheg, een gemengde haag rondom, “land-art” en/of een bijenhotel.
Het is doorgaans te verkiezen om langs de noordzijde een aantal kersenbomen te planten, dan
een enkele of dubbele boord met perelaars, middenin appelbomen en een aantal pruimenbomen
aan de zuidelijke kant. Op basis van terreinkenmerken, soort-/raseigenschappen, eventuele
commerciële meerwaarde en op basis van advies ingewonnen bij o.a. de Nationale Boomgaar-
denstichting, wordt hierbij een voorstel van nieuw aan te planten bomen gegeven. Bij het opma-
ken van de inrichtingsschets in Bijlage 6 werd rekening houdend met de terreinkenmerken en
voor de fruitsoorten/-rassen wordt gekeken naar het streekeigen karakter, robuust tegen ziekten
en plagen, goede kruisbestuiving, enz..
Indien er dieren binnen de boomgaardzone staan, is een degelijke afrastering (3 plantpalen +
draad) als bescherming tegen vraat- en veegschade noodzakelijk. Als er geen begrazing is voor-
zien, volstaat 1 plantpaal (tegen de windrichting) en een bescherming aan de stamvoet tegen
maaischade.

4.3.15.6 Plantadvies
Er wordt voorgesteld om hoogstammige fruitbomen aan te planten van variëteiten die zeer ty-
pisch zijn voor de streek rond Gent (Figuur 4.8): ‘Trezeke Meyers’, ‘Streeping’, ‘Marbrée de Wa-
tervliet’ en als goede bestuiver de variëteit ‘Reine des Reinettes’, die ook veel in de Oost-
Vlaamse boomgaarden voorkwam. Daarnaast wordt door de aanplant van bv. een Kweepeer-
struik (Cydonia oblonga, zelfbestuivende variëteit) en Moerbei (Morus spec.) de mogelijkheid ge-
boden om ook met deze oude vruchten kennis te maken.

Als bijkomend attractief aspect wordt eveneens voorzien in de aanleg van een “sneukelheg”, be-
staande uit diverse bessenplanten. Bij de aanplant van bramen of frambozen, dient wel gelet te
worden op het beperken van uitlopers en het vermijden van uitzaaien in naastgelegen gebieden.
Voor Rode of Zwarte bes, wordt aandacht besteed aan de van nature in het plangebied voorko-
mende soorten, zodat hiertussen geen interferentie kan ontstaan. Verder is er nog plaats voor
Reuzenbosbessen en op zuidgeoriënteerde locaties zelfs druiven. Ook inheemse eetbare soor-
ten zoals Vlier, Gele kornoelje, Sleedoorn en Egelantier kunnen een plaats krijgen in één van de
verschillende boomgaardzones.
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Figuur 4.8: Streekeigen appelrassen (L: ‘Trezeke Meyers’, R: ‘Reine des Reinettes’).

De Nationale Boomgaardenstichting hanteert volgende vuistregels voor het aanplanten van
hoogstamfruitbomen:

Bomen worden het best geplant vanaf het moment dat de bladeren vallen (november) tot
dat de nieuwe knoppen zichtbaar worden (april). Als de bodem bevroren is, met sneeuw
bedekt of (te) nat, kan er niet geplant worden. Als men vroeg plant, kan de boom beter
groeien en heeft hij een krachtigere groei in het voorjaar.
Net voor het planten worden de wortels ingekort; zo kunnen de jonge wortels sneller ont-
wikkelen. Gekwetste wortels moeten tot aan het gezonde gedeelte worden teruggebracht.
De geknipte wortelpunten moeten bij het planten steeds naar beneden wijzen.
Afhankelijk van de grootte van het wortelgestel wordt een vierkant plantgat gemaakt dat
minsten 10 cm groter is dan het wortelgestel en dit om de wortels niet te kwetsen. Het
plantgat mag ook niet te klein zijn omdat een te hoog geplante boom kan uitdrogen, de
wortels van de boom mogen niet boven het grondoppervlak uitsteken. Ook het aanvullen
van de wortels boven het grondoppervlak tot een heuveltje kan tot uitdroging leiden. Bij
het maken van het gat houdt men de grasmat, humusrijke en armere aarde van elkaar ge-
scheiden.
Als het gat klaar is wordt een boompaal (Ø 8-10 cm) van ongeveer 250 cm in de grond
geslagen tot de paal ongeveer 180 cm boven het grondoppervlak uitsteekt, net onder het
begin van de kroon dus.
Plaats de boom 15 cm naast de boompaal. De boom moet door de overheersende wind
van de boompaal af waaien. Waait de boom te vaak tegen de boompaal, dan ontstaan er
wonden die ziektes kunnen veroorzaken.
Vervolgens controleer je of de boom niet dieper staat dan in de kwekerij. Dit is vaak zicht-
baar op de stam aangezien dat het gedeelte dat onder de grond zit nog grond bevat en
het gedeelte boven de grond is meestal groenig. Een te diep plantgat wordt bijgevuld tot
het de juiste hoogte heeft. Een boom die te diep geplant is kan zuurstofgebrek krijgen
en/of rottende wortels. Daarom mogen de wortels van de boom maar net onder het grond-
oppervlak zitten.
Vooraleer het plantgat terug te vullen wordt de grond goed rul gemaakt. Voor een goede
doorworteling mag de grond gemengd worden met zand en/of tuinturf. Vul het plantgat tot
aan het grondoppervlak; de grasmat wijst naar beneden. Beweeg vervolgens de boom-
stam licht, om de aarde en de wortels te verdelen. Vervolgens kun je de aarde langs de
boom zacht aantrappen van binnen naar buiten. Op de boomschijf breng je een compost-
of mestlaag aan, die echter de boomstam zelf niet mag raken.
Plaats op een hoogte van ongeveer 170 cm de boomband in 8-vormige lus rond de stam
zodanig dat er nog enige bewegingsruimte is en bevestig deze dan aan de boompaal.
Bomen moeten met minstens 10 liter per plant bewaterd worden om de wortels met de
aarde te verbinden.
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Na de aanplant, zal in de loop van het beheerplan een regulier onderhoud (snoei) aangewezen
zijn. Het snoeien van een boomgaarden vergt een goede kennis van fruitbomen en alle bijhoren-
de aspecten.

Onderstaande richtlijnen zijn afkomstig van de Nationale Boomgaardenstichting:

Vormsnoei
Deze wordt toegepast vanaf het jaar na de aanplant totdat de opbrengstfase van de boom bereikt
wordt. Bij appel op hoogstam is dat na 8-12 jaar, bij peren na 10-12 jaar, bij kers na 6-7 jaar en
bij pruim na 6-8 jaar. Vormsnoei van jonge bomen gebeurt steeds in de winter (vanaf half no-
vember tot eind maart) bij droog maar niet te koud weer.
Bij de vormsnoei van de klassiek ronde kruin worden concurrenten van de harttak en de gestel-
takken verwijderd. De gesteltakken worden op gelijke hoogte gesnoeid. Basisregel is: “snoeien
doet groeien”.
Bij sterke twijggroei (> 80 cm/jaar): weinig snoeien (max 1/3 van twijg) om boom tot vruchtvor-
ming aan te zetten. Bij zwakke twijggroei (< 40cm): sterker snoeien (2/3) om de twijgontwikkeling
te prikkelen. Zwakkere zijtwijgen worden met mate behouden en zullen eerst vruchten geven.

Onderhoudssnoei
In de opbrengstfase is de boomvorm klaar en wordt gesnoeid om licht en lucht in de kruin te be-
houden en een goede vruchtbaarheid te handhaven.
Te dicht staande en kruisende takken worden aan de takring verwijderd, gesteltakken afgeleid
(afleiden = terugsnoeien van een gesteltak op een kleinere zijtak, die de natuurlijke groeirichting
en uitbreiding van de kruin verder zet).
Te oude vruchttakken met sterk minderende opbrengst worden verwijderd. Door het aftoppen
van de harttak op de gewenste hoogte bekomt men een lage open kruin. Dit is vooral bij kersen
en pruimen gebruikelijk, zowat 2-3 jaar na het bereiken van de volle drachtfase.
Onderhoudssnoei gebeurt bij pruimen en kersen tijdens of vlak na de pluk. Bij appels en peren
kan de onderhoudssnoei gedeeltelijk in de zomer plaatsvinden, maar alles kan evengoed in de
winter uitgevoerd worden.

Verjongingssnoei
Dient om bij oudere bomen overmatige vruchtdracht met kleine en minderwaardige vruchten te-
gen te gaan, maar vooral om nieuwe krachtige twijggroei te stimuleren.
Verjongingssnoei gebeurt bij pruimen en kersen tijdens of vlak na de pluk aan relatief jong hout
dat nog regenereert. Appels en peren hebben een groter regeneratievermogen en kunnen op
relatief dik hout teruggezet worden.

Stamscheuten
Scheuten op de stam “stelen” het vocht dat de takken en bladeren van de kruin nodig hebben.
Verwijder deze stamscheuten gedurende het hele groeiseizoen. Liefst op het ogenblik dat ze nog
niet verhout zijn en je ze nog gewoon kan aftrekken (let wel steeds op dat er geen schors van de
stam afscheurt). Zijn ze al dikker, snoei ze dan tot tegen de stam af met een snoeischaar.

4.3.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieubeschermende
functie

4.3.16.1 Waterhuishouding

Het gehele gebied heeft een milieubeschermende functie op basis van o.a. waterhuishouding.
Bijkomende poelen (bij voorkeur op bestaande depressies) en plaatselijke verbredingen van de
waterlopen zullen ingericht worden voor ondermeer een verhoging van de waterbergende functie.

4.3.16.2 Groene long en geluidsbuffer

Een groot deel van het plangebied betreft nieuwe aanplanten, waarbij een nieuw groengebied
gecreëerd wordt. Dit komt zowel de (lokale) biodoversiteit ten goede, maar ook de beleving en de
leefomgeving van de buurtbewoners wordt hierdoor sterk verbeterd. Dit uit zich ondermeer in
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bijkomende wandelpaden, maar ook de geluidsbuffering t.o.v. de aanwezige spoorlijn en de N43
zal aanzienlijk verbeteren door de uitbreiding van het bosareaal. Hiertoe is ook een structuurrijke
bestandsopbouw aangewezen, evenals een variatie aan bestandstypes.

4.3.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke functie
In het plangebied zijn er heel wat mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek: het opvolgen
van het herstel en de ontwikkeling van hakhoutbossen, het monitoren van de soortenrijkdom van
de begrazingsblokken, enz.

Initiatieven van bv. Natuurpunt, INBO, e.d. zijn steeds welkom en zullen door de bosbeheerder in
overweging worden genomen.

4.3.18 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen
4.3.18.1 Reliëf
Er worden – globaal genomen – geen ingrijpende reliëfwijzigingen gepland.
Enige uitzondering hierop is het lokaal afschuinen van enkele oeverstroken, het accentueren van
enkele depressies voor de creatie van een aantal permanente poelen en het inrichten van een
heuvel in het speelbos in bestand RZ1b.

4.3.18.2 Wegenaanleg
In het plangebied worden verhardingen vermeden en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
de bestaande ondergrond. Enkel daar waar reeds een (half-)verharding aanwezig is, wordt deze
verder met dezelfde (of gelijkwaardige) materialen onderhouden. Beschadigde of gedegradeerde
wegen worden waar nodig hersteld.
Bij exploitaties zal steeds gebruik gemaakt worden van de beschikbare dienstwegen. Indien no-
dig worden (onverharde) uitrijpistes aangeduid (met een onderlinge tussenafstand van 18m), de-
welke ook bij latere beheerwerken steeds gebruikt zullen worden.
Er wordt voorzien in de aanleg van een nieuw vlonderpad, waarvoor gebruik gemaakt zal worden
van FSC-gelabeld duurzaam hout. Ook voor de nieuw aan te leggen bruggen wordt gebruik ge-
maakt van duurzame materialen, dewelke in het landschap passen.

4.3.18.3 Water- en grachtenbeheer

Plaatselijk kan geopteerd worden voor het kleinschalig afschuinen van oevers van beken of poe-
len (vnl. zongerichte zijde). Dit zal de soortenrijkdom en toegankelijkheid van deze waterpartijen
voor fauna ten goede komen.

Enkele waterpartijen zijn in de loop van de tijd dichtgeslibd en hierbij wordt het overtallige orga-
nisch materiaal (takken en bladeren) verwijderd bij de aanvang van de planperiode en dit wordt
10-jaarlijks herhaald.

4.3.19 Bijzondere werken
4.3.19.1 Afsluitingen
Ten behoeve van de verschillende begrazingsregimes, wordt gebruik gemaakt van vaste of ver-
plaatsbare afsluitingen (al naargelang de diersoort en de doelstelling).

Aan weerszijde van een permanent veerasters wordt een strook van 5 meter vrij gehouden van
alle houtige vegetatie en deze wordt 4-jaarlijks opnieuw afgezet. De kruidachtige vegetatie wordt
– zo nodig – tweemaal jaarlijks gemaaid tot 1m aan weerszijde van draadafsluiting. Na storm-
weer (min. 2 maal per jaar) wordt gekeken of de afsluiting geen schade heeft opgelopen.

4.3.19.2 Onderhouden van recreatieve infrastructuur
Zie hiervoor hoofdstuk 7.
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4.3.19.3 Vrijhouden van nutsleidingen en waterlopen
Ondermeer naar de kasteelsite van De Giey lopen nutsleidingen, dewelke van hoge begroeiing,
overgroeiing of takbreuk gevrijwaard dienen te worden.

Provinciale waterlopen worden waar mogelijk geruimd langs de wegkant of vanaf een bestaand
pad, zodat een doorgang door de bosbestanden niet meer noodzakelijk is. Een zone van zo’n 3m
breed wordt hierbij vrij gehouden van opgaande houtige begroeiing t.b.v. doorgang met beheer-
materieel. Bij de plaatsing van nieuwe infrastructuur (bv. afsluitingen of vlonderpaden) en de aan-
leg van nieuwe beplantingen wordt steeds rekening gehoude met deze doorgang.

Om het onderhoud aan de waterloop mogelijk te maken moet rekening worden gehouden met de
volgende randvoorwaarden:

- afsluitingen moeten op een afstand tussen 0,75 m en 1 m van de kruin van de water-
loop worden geplaatst en mogen de hoogte van 1,50 m niet overschrijden.

- dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de werkstrook niet belemmeren en moeten
daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een
poort.

- bomen of struikgewas langs de waterloop moeten op minstens 0,75 m van de taludin-
steek worden geplaatst, eventuele bomen langs de waterloop moeten bovendien op
een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant.

- binnen de 5 m-zone mogen geen constructies zoals tuinhuisjes e.d. worden gebouwd.

4.3.19.4 Verwijderen van knelpunten
In het plangebied zijn op enkele plaatsen stortplaatsen van (groen-)afval37 waargenomen. Naast
het verwijderen van prikkeldraad uit de bosbestanden, wordt ook in het verwijderen van dergelij-
ke sluikstorten voorzien. Hetzelfde geldt voor de (restanten van) voormalige vogelkooien die in
enkele bestanden werden ingericht.

37 Groenafval dat niet afkomstig is van bosbeheerwerken (bv. gazonmaaisel) kan volgens het Bosdecreet (en overeen-
komstig de OVAM-regelgeving) niet in het bos worden gestockeerd. De aanleg van bv. takkenwallen met snoeihout dat
wordt gegenereerd bij boswerkzaamheden is daarentegen wel mogelijk (bv. t.v.v. verhoging aandeel liggend dood hout).
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5 Uitvoeringsprogramma

In welke bestanden en op welke tijdstippen er kappingen worden gepland, staat weergegeven in
Bijlage 4.

De overige beheermaatregelen die de komende 20 jaar voorzien zijn, zijn weergegeven in Bijlage 5.
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6 Ontheffingen, meldings- en ver-
gunningsplichtige activiteiten

Voor de kappingen vermeld in voorliggend beheerplan dient geen afzonderlijke kapmachtiging
(bomen in bestand) of stedenbouwkundige vergunning (individuele of bomen in rij) te worden
aangevraagd.

Kleinere werken vermeld in voorliggend beheerplan zijn bij definitieve goedkeuring van het be-
heerplan niet meer vergunningsplichtig. Door een goedgekeurd beheerplan is men ook vrijge-
steld van de natuurvergunningsplicht.

Voor het uitvoeren van de opgesomde maatregelen wordt een ontheffing op het door artikel 7
van het ‘Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998’ opgelegd verbod op wijzigen van be-
paalde vegetaties gevraagd.
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7 Openstelling

7.1 Wegennet en opengestelde boswegen
Er zijn in het gebied verschillende paden en routes voor wandelaars, fietsers en ruiters aanwezig.
Deze worden maximaal behouden en verder geoptimaliseerd of uitgebouwd (o.a. scheiden van
de gebruikersgroepen en inrichten van een nieuw ruiterpad).

In het kader van het besluit rond de toegankelijkheid van bosgebieden en natuurreservaten
(B.V.R. 5/12/2008), is het verplicht om een toegankelijkheidsplan en –reglement op te stellen met
aanduiding van de toegankelijke wegen, specifieke bebording en aanduiding van specifieke zo-
nes met aangepaste regels (bv. speelzone).

De toegankelijkheidsregeling (met de regeling zelf, toegankelijkheidskaart en bebordingsplan) is
weergegeven in Bijlage 7, Kaart 4.3: Toegankelijkheid en Kaart 4.4: Bebording.

Wandelpaden
Er is een uitgebreid netwerk van wandelpaden aanwezig. Met de nieuwe ontwikkeling van het
portaal en de recreatieve “quick-wins”, wordt nog voorzien in de aanleg van enkele nieuwe wan-
delpaden en de verbetering van enkele bestaande.

Fietspaden
Momenteel kan er in het Parkbos niet gefietst worden in de bestanden. Een geplande ontwikke-
ling in het kader van het portaal langsheen de N43 voorziet wel in de aanleg van enkele fietspa-
den.
Daarnaast is er op de openbare weg nog wel een uitgebreid provinciaal fietsnetwerk en diverse
functionele fietsroutes.

Gemotoriseerd verkeer
Lokaal zijn enkele wegen toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Verder zijn er een aantal dienst-
wegen die toegankelijk zijn t.b.v. beheer of voor bosexploitatie.

Ruimingspistes
Ruimingspistes of exploitatiepaden die niet samenvallen met een toegankelijk pad zijn niet toe-
gankelijk voor publiek. Een overzicht hiervan wordt weergegeven op Kaart 4.1: Kapbeheer.

7.2 Speel- en recreatiezones
Binnen het boscomplex wordt een zone als speelbos aangeduid. Dit speelbos wordt ingericht in
bestand RZ1b en zal een oppervlakte beslaan van zo’n 1,5 ha. In het speelbos worden geen
speeltoestellen geplaatst, maar wel wordt er voorzien in de aanleg van een speelheuvel en een
avontuurlijke overgang naar bestand RZ1c (met op de bestandsgrens een educatieve poel).
Bestanden NN2a, 3a, 3b, 3d en 3e worden ingericht als integraal toegankelijke zone. Ook de
boomgaard van RZ1c is vrij toegankelijk en in bestand NN1b wordt eveneens een kleine pick-
nickzone voorzien.
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Er zal in deze zones (en langsheen alle toegankelijke paden) op regelmatige basis een controle
gebeuren van dood hout t.b.v. veiligheid.

7.3 Eénmalige of occasionele activiteiten
Grotere éénmalige doortochten voor wandelaars, MTB’s, ruiters, … door het plangebied kunnen
mits voorafgaandelijke aanvraag bij ANB worden toegelaten.

7.4 Recreatieve infrastructuur
Toegankelijkheidsborden
Er worden aan alle bostoegangen borden geplaatst die de toegankelijkheid regelen. Voor de lo-
catie van de toegankelijkheidsborden wordt verwezen naar Kaart 4.4: Bebording. Deze kaarten
vormen samen met de toegankelijkheidsregeling (zie Bijlage 7) het wettelijk kader voor de betre-
ding van het gebied.

Op plaatsen waar een “afwijkende” toegankelijkheid geldt, worden de gepaste aanwijzingsborden
geplaatst. Deze borden worden voorzien door de bevoegde instanties (terreinbeheerder, eige-
naar, gemeente, AWV, …).

Infopaneel
Verspreid over de bosplaatsen staan reeds verschillende infoborden. Er worden bijkomende in-
foborden voorzien aan vrijwel alle bosingangen. De plaatsing van de infoborden worden weerge-
geven op Kaart 4.4: Bebording.

Barelen
Om ongewenste recreanten, gebruikersgroepen en/of voertuigen te weren van een aantal bos-
wegen of bestanden, kan het aangewezen zijn om op diverse toegangspunten een selectieve
barrière of bareel te voorzien (bv. verwijderbaar paaltje).
Sluippaden die onbedoeld worden gebruikt door recreanten, kunnen worden afgesloten m.b.v.
takkenwallen of kleinschalige aanplantingen.
De begrazingsblokken die toegankelijk zijn voor wandelaars, worden afgesloten door klap- of
draaihekjes om de selectieve toegankelijkheid te regelen en het ontsnappen van de dieren te
verhinderen.

Zitbanken
Binnen het plangebied zijn enkele zitbanken of picknicktafels voorzien. De bestaande worden
optimaal onderhouden en indien nodig hersteld of vervangen. Op enkele locaties (bv. boom-
gaard, cfr. Tabel 4.26) kunnen nieuwe/bijkomende zitbanken aangewezen zijn.
Indien nodig worden de zitbanken vergezeld van een vuilnisbak en het beheer van de zitplekken
bestaat uit een extensief maaibeheer (al dan niet gecombineerd met een sporadisch snoeibeheer
van de houtige plantengroei).

Bruggen
Wegens het kruisen van enkele waterlopen voor bv. de toegankelijkheid van bestand RN2b en
RZ1e, zullen nieuwe bruggen gemaakt moeten worden.
Enkele paden lopen over langere afstand doorheen drassige zones (bv. bestand RZ1a) en hier-
voor dienen dan ook vlonder- of knuppelpaden aangelegd te worden.
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8 Monitoring

Monitoring in het plangebied is belangrijk om de resultaten van het gevoerde beheer op fauna, flora,
graslandontwikkeling, bosontwikkeling, etc. op te kunnen volgen.

Op basis van uit natuurstudie bekomen onderzoeksresultaten (cfr. § 4.3.17), kan steeds een
voorstel worden gedaan tot de bijsturing van het gevoerde beheer. Dit kan bv. een effect hebben
op het gehanteerde maairegime, de invulling van het begrazingsraster, e.d. Ook het voorkomen
van nieuwe soorten kan een aangepast beheer of het instellen van bepaalde rustzones met zich
meebrengen.

Na beoordeling worden zonodig de maatregelen voortgezet, dan wel bijgestuurd, in overeen-
stemming met de beheerdoelstellingen en binnen de grenzen van het goedgekeurde beheerplan.
Het eigenlijke monitoringsplan wordt opgemaakt door ANB en opgevolgd door een beheercom-
missie.
Voor de inventarisatie en opvolging wordt samengewerkt met lokale vrijwilligers.

Tabel 8.27: Evaluatie van het uitgevoerde beheer.
Evaluatie-item Evaluatiemoment Evaluatie-elementen Opvolging

vegetatie graslanden driejaarlijks  vegetatieontwikkeling
 indicatorsoorten

 bijsturen maai-
/begrazingsregime

“wastine”-begrazing
(RN2b) jaarlijks

 % open terrein
 bosverjonging, struweelvor-

ming, inperken exoten
 aanwezigheid invertebraten,

broedvogels, e.d.

 bijsturen soorten (bv.
paardachtigen) en/of
aantal dieren

 lokaal manueel/ machi-
naal beheren t.v.v.
openheid of boomsoor-
tensamenstelling

bestrijding invasieve
exoten

tweejaarlijks na
bestrijding

 heropschieten verjonging of
introductie nieuwe soort

 nabehandeling
 eventueel aanpassen

bestrijdingsmethode
bomen met veilig-
heidsrisico jaarlijks  toestand bomen  verwijderen risicovolle

boomdelen

bosrandbeheer vierjaarlijks

 structuurovergang en soort-
verhouding

 natuurlijke inmenging streek-
eigen soorten

 inmenging uitheemse soorten
 aanwezigheid invertebraten,

broedvogels, e.d.

 inboeten met doelsoor-
ten

 extra (hakhout) kap-
pingen in bosrand

 bevoordelen natuurlijke
inmenging

 verwijderen uitheemse
soorten

indicatorsoorten vo-
gels jaarlijks

 aantal territoria doelsoorten
 nestplaatsen

 aanpassen landschaps-
en bosbeheer
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Bijlage 1: Overzicht van de bestanden en kadastrale samenstelling.

Bosplaats Bestand Bestands-
opp. (ha) Kadastraal perceel Perceels-

grootte (m²)
De Giey 1a 1,30 44012B0072/00G000 12991
De Giey 1b 1,62 44012B0086/00E000 16227
De Giey 1c 0,60 44012B0073/00G000 18329
De Giey 1d 0,51 44012B0073/00G000 18329
De Giey 2a 0,22 44012B0074/00A000 2188
De Giey 2b 0,51 44012B0065/00B000 11225
De Giey 2b 0,51 44012B0065/00C000 4926
De Giey 2c 1,14 44012B0065/00B000 11225
De Giey 2c 1,14 44012B0065/00B000 11225
De Giey 2c 1,14 44012B0066/00A000 3879
De Giey 2c 1,14 44012B0101/00B000 5605
De Giey 2d 1,53 44012B0066/00A000 3879
De Giey 2d 1,53 44012B0077/00B000 6442
De Giey 2d 1,53 44012B0082/00A000 14968
De Giey 2d 1,53 44012B0100/00A000 31862
De Giey 2d 1,53 44012B0101/00B000 5605
De Giey 2e 0,33 44012B0100/00A000 31862
De Giey 2f 1,66 44012B0100/00A000 31862
De Giey 2g 0,57 44012B0076/00A000 7169
Grand Noble
Noord 1a 6,75 44062C0179/00B000 11474

Grand Noble
Noord 1a 6,75 44062C0180/00D000 18530

Grand Noble
Noord 1a 6,75 44062C0181/00A000 270

Grand Noble
Noord 1a 6,75 44062C0185/00E000 15590

Grand Noble
Noord 1a 6,75 44062C0186/00A000 7342

Grand Noble
Noord 1a 6,75 44062C0188/00A000 15240

Grand Noble
Noord 1a 6,75 44062C0202/00B000 10201

Grand Noble
Noord 1b 1,08 44062C0180/00D000 18530

Grand Noble
Noord 1b 1,08 44062C0181/00A000 270

Grand Noble
Noord 1b 1,08 44062C0185/00B000 919

Grand Noble
Noord 1b 1,08 44062C0185/00E000 15590

Grand Noble
Noord 1b 1,08 44062C0186/00A000 7342

Grand Noble
Noord 1b 1,08 44062C0202/00B000 10201

Grand Noble
Noord 1c 5,02 44062C0192/00A000 10731

Grand Noble
Noord 1c 5,02 44062C0209/00_000 3949

Grand Noble
Noord 1c 5,02 44062C0210/00_000 3646

Grand Noble
Noord 1c 5,02 44062C0211/00A000 5956

Grand Noble
Noord 1c 5,02 44062C0213/00_000 37548

Grand Noble
Noord 2a 1,33 44062C0177/00A000 13343

Grand Noble 3a 2,55 44062C0156/00_000 2099
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Bosplaats Bestand Bestands-
opp. (ha) Kadastraal perceel Perceels-

grootte (m²)
Noord
Grand Noble
Noord 3a 2,55 44062C0157/00A000 8662

Grand Noble
Noord 3a 2,55 44062C0168/00B000 5416

Grand Noble
Noord 3a 2,55 44062C0169/00F000 688

Grand Noble
Noord 3a 2,55 44062C0169/00G000 393

Grand Noble
Noord 3a 2,55 44062C0171/00C000 779

Grand Noble
Noord 3a 2,55 44062C0173/00A000 2920

Grand Noble
Noord 3a 2,55 44062C0176/00B000 4577

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0122/00_000 2117

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0128/00S000 903

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0128/00T000 197

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0129/00_000 9928

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0130/00A000 10244

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0131/00D000 12615

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0146/00A000 7494

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0147/00_000 3899

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0148/00A000 8890

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0150/00_000 3764

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0151/00A000 4111

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0155/00A000 11742

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0159/00A000 9292

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0160/00C000 5747

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0162/00D000 2689

Grand Noble
Noord 3b 7,47 44062C0164/00F000 2009

Grand Noble
Noord 3c 0,29 44062C0122/00_000 2117

Grand Noble
Noord 3c 0,29 44062C0128/00S000 903

Grand Noble
Noord 3c 0,29 44062C0129/00_000 9928

Grand Noble
Noord 3d 4,67 44062C0131/00D000 12615

Grand Noble
Noord 3d 4,67 44062C0133/00A000 10448

Grand Noble
Noord 3d 4,67 44062C0143/00B000 11917

Grand Noble
Noord 3d 4,67 44062C0145/00A000 3169

Grand Noble
Noord 3d 4,67 44062C0145/00B000 3111
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Bosplaats Bestand Bestands-
opp. (ha) Kadastraal perceel Perceels-

grootte (m²)
Grand Noble
Noord 3d 4,67 44062C0146/00A000 7494

Grand Noble
Noord 3d 4,67 44062C0155/00A000 11742

Grand Noble
Noord 3e 0,71 44062C0134/00B000 7092

Grand Noble
Zuid 1a 3,03 44012B0071/00B000 15609

Grand Noble
Zuid 1a 3,03 44012B0072/00H000 14647

Grand Noble
Zuid 1b 0,65 44012B0072/00F000 6540

Grand Noble
Zuid 2a 2,61 44012B0083/00A000 4670

Grand Noble
Zuid 2a 2,61 44012B0086/00D000 16305

Grand Noble
Zuid 2a 2,61 44012B0086/00F000 34650

Grand Noble
Zuid 2b 4,32 44012B0084/00B000 13636

Grand Noble
Zuid 2b 4,32 44012B0086/00D000 16305

Grand Noble
Zuid 2b 4,32 44012B0086/00F000 34650

Grand Noble
Zuid 3a 6,30 44012B0060/00A000 27159

Grand Noble
Zuid 3a 6,30 44012B0061/00_000 8918

Grand Noble
Zuid 3a 6,30 44012B0062/00A000 7528

Grand Noble
Zuid 3a 6,30 44012B0064/00B000 8342

Grand Noble
Zuid 3a 6,30 44012B0065/00B000 11225

Grand Noble
Zuid 3a 6,30 44012B0065/00B000 11225

Grand Noble
Zuid 3a 6,30 44012B0065/00C000 4926

Grand Noble
Zuid 3a 6,30 44012B0068/00A000 5474

Grand Noble
Zuid 3a 6,30 44012B0069/00A000 9014

Grand Noble
Zuid 3b 0,83 44012B0064/00B000 8342

Grand Noble
Zuid 3b 0,83 44012B0064/00B000 8342

Grand Noble
Zuid 3c 0,71 44012B0063/00A000 3854

Grand Noble
Zuid 3c 0,71 44012B0063/00B000 3198

Grand Noble
Zuid 3d 5,13 44012B0047/00B000 13514

Grand Noble
Zuid 3d 5,13 44012B0048/00_000 10979

Grand Noble
Zuid 3d 5,13 44012B0055/00_000 13427

Grand Noble
Zuid 3d 5,13 44012B0056/00_000 9616

Grand Noble
Zuid 3d 5,13 44012B0057/00_000 5689

Grand Noble
Zuid 3d 5,13 44012B0058/00_000 7000

Grand Noble
Zuid 3d 5,13 44012B0059/00G000 9146
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Bosplaats Bestand Bestands-
opp. (ha) Kadastraal perceel Perceels-

grootte (m²)
Grand Noble
Zuid 3e 7,54 44012B0031/00Z000 5336

Grand Noble
Zuid 3e 7,54 44012B0037/00G002 6715

Grand Noble
Zuid 3e 7,54 44012B0038/00C000 3688

Grand Noble
Zuid 3e 7,54 44012B0039/00A000 13938

Grand Noble
Zuid 3e 7,54 44012B0040/00B000 3453

Grand Noble
Zuid 3e 7,54 44012B0046/00K000 3640

Grand Noble
Zuid 3e 7,54 44012B0046/00N000 7851

Grand Noble
Zuid 3e 7,54 44012B0047/00B000 13514

Grand Noble
Zuid 3e 7,54 44012B0048/00_000 10979

Grand Noble
Zuid 3e 7,54 44012B0049/00L000 17293

Grand Noble
Zuid 3f 0,96 44012B0102/00D000 9565

Grand Noble
Zuid 4a 5,58 44012B0087/00D000 15166

Grand Noble
Zuid 4a 5,58 44012B0088/00A000 9027

Grand Noble
Zuid 4a 5,58 44012B0088/00B000 6606

Grand Noble
Zuid 4a 5,58 44012B0093/00A000 3073

Grand Noble
Zuid 4a 5,58 44012B0093/00B000 10331

Grand Noble
Zuid 4a 5,58 44012B0094/00A000 14813

Grand Noble
Zuid 4b 1,86 44012B0098/00B000 8265

Grand Noble
Zuid 4b 1,86 44012B0098/00C000 5879

Grand Noble
Zuid 4b 1,86 44012B0105/00A000 3976

Grand Noble
Zuid 4b 1,86 44012B0106/00A000 7450

Grand Noble
Zuid 4b 1,86 44012B0107/00A000 7210

Grand Noble
Zuid 4c 3,98 44012B0095/00K000 9824

Grand Noble
Zuid 4c 3,98 44012B0096/00C000 5843

Grand Noble
Zuid 4c 3,98 44012B0097/00_000 9950

Grand Noble
Zuid 4c 3,98 44012B0098/00C000 5879

Grand Noble
Zuid 4c 3,98 44012B0106/00A000 7450

Grand Noble
Zuid 4c 3,98 44012B0107/00A000 7210

Grand Noble
Zuid 4d 0,83 44012B0101/00C000 4249

Grand Noble
Zuid 4d 0,83 44012B0102/00C000 13789

Grand Noble
Zuid 4d 0,83 44012B0104/00B000 15538

Grand Noble
Zuid 4e 4,84 44012B0101/00C000 4249
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Bosplaats Bestand Bestands-
opp. (ha) Kadastraal perceel Perceels-

grootte (m²)
Grand Noble
Zuid 4e 4,84 44012B0102/00C000 13789

Grand Noble
Zuid 4e 4,84 44012B0103/00B000 15606

Grand Noble
Zuid 4e 4,84 44012B0104/00B000 15538

Grand Noble
Zuid 4e 4,84 44012B0118/00A000 1050

Grand Noble
Zuid 4e 4,84 44012B0133/00F000 6467

Rosdam Noord 1a 2,71 44064B0695/02_000 7334
Rosdam Noord 1a 2,71 44064B0696/00_000 4307
Rosdam Noord 1a 2,71 44064B0701/00D000 6800
Rosdam Noord 1a 2,71 44064B0703/00_000 2066
Rosdam Noord 1a 2,71 44064B0704/00A000 4401
Rosdam Noord 1a 2,71 44064B0706/00N002 2584
Rosdam Noord 1a 2,71 44064B0708/00R000 2375
Rosdam Noord 1a 2,71 44064B0708/00V000 7786
Rosdam Noord 1a 2,71 44064B0709/00_000 4421
Rosdam Noord 1a 2,71 44064B0710/00_000 4609
Rosdam Noord 1b 1,33 44064B0695/02_000 7334
Rosdam Noord 1b 1,33 44064B0696/00_000 4307
Rosdam Noord 1b 1,33 44064B0701/00D000 6800
Rosdam Noord 1b 1,33 44064B0702/00D000 3359
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0614/00P000 4269
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0617/00B000 6290
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0619/00A000 5258
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0629/00A000 3163
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0632/00A000 2981
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0633/00_000 12486
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0646/00A000 2686
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0651/00B000 812
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0653/00_000 3228
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0654/00_000 3920
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0655/00_000 3487
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0656/00C000 2294
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0676/00D000 1485
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0677/00_000 1803
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0678/00A000 1931
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0679/00_000 5215
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0680/00_000 4099
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0681/00Z000 4044
Rosdam Noord 2a 4,60 44064B0693/00_000 6918
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0617/00B000 6290
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0618/00_000 1059
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0619/00A000 5258
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0629/00A000 3163
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0630/00_000 4762
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0632/00A000 2981
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0633/00_000 12486
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0646/00A000 2686
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0647/00_000 982
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0648/00_000 2997
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0649/00_000 456
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0650/00_000 2335
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0651/00A000 1398
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0653/00_000 3228
Rosdam Noord 2b 4,15 44064B0654/00_000 3920
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Bosplaats Bestand Bestands-
opp. (ha) Kadastraal perceel Perceels-

grootte (m²)
Rosdam Zuid 1a 1,62 44064B0950/00_000 2068
Rosdam Zuid 1a 1,62 44064B0952/00A000 5204
Rosdam Zuid 1a 1,62 44064B0953/00_000 2501
Rosdam Zuid 1a 1,62 44064B0954/00_000 3841
Rosdam Zuid 1a 1,62 44064B0955/00_000 4708
Rosdam Zuid 1a 1,62 44064B0957/00B000 5259
Rosdam Zuid 1a 1,62 44064B0960/00_000 2580
Rosdam Zuid 1a 1,62 44064B0962/00A000 6746
Rosdam Zuid 1b 1,77 44064B0946/00B000 3120
Rosdam Zuid 1b 1,77 44064B0947/00_000 1902
Rosdam Zuid 1b 1,77 44064B0949/00_000 2780
Rosdam Zuid 1b 1,77 44064B0950/00_000 2068
Rosdam Zuid 1b 1,77 44064B0951/00A000 5529
Rosdam Zuid 1b 1,77 44064B0952/00A000 5204
Rosdam Zuid 1b 1,77 44064B0953/00_000 2501
Rosdam Zuid 1b 1,77 44064B0955/00_000 4708
Rosdam Zuid 1b 1,77 44064B0956/00A000 2018
Rosdam Zuid 1b 1,77 44064B0962/00A000 6746
Rosdam Zuid 1c 1,00 44064B0945/00E000 1860
Rosdam Zuid 1c 1,00 44064B0946/00B000 3120
Rosdam Zuid 1c 1,00 44064B0947/00_000 1902
Rosdam Zuid 1c 1,00 44064B0948/00_000 3137
Rosdam Zuid 1c 1,00 44064B0949/00_000 2780
Rosdam Zuid 1c 1,00 44064B0951/00A000 5529
Rosdam Zuid 1d 1,21 44064B0958/00_000 8491
Rosdam Zuid 1d 1,21 44064B0959/00_000 2045
Rosdam Zuid 1d 1,21 44064B0961/00A000 3572
Rosdam Zuid 1d 1,21 44064B1018/00_000 1739
Rosdam Zuid 1d 1,21 44064B1019/00A000 808
Rosdam Zuid 1d 1,21 44064B1019/00B000 1392
Rosdam Zuid 1e 1,14 44064B0954/00_000 3841
Rosdam Zuid 1e 1,14 44064B0960/00_000 2580
Rosdam Zuid 1e 1,14 44064B0961/00A000 3572
Rosdam Zuid 1e 1,14 44064B0962/00A000 6746
Rosdam Zuid 1f 0,62 44064B0970/00C000 6151
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B0958/00_000 8491
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1005/00_000 1574
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1006/00_000 8700
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1015/00_000 3473
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1016/00_000 677
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1017/00_000 3695
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1018/00_000 1739
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1019/00A000 808
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1019/00B000 1392
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1020/00_000 1031
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1021/00_000 3909
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1022/00_000 730
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1023/00_000 2467
Rosdam Zuid 2a 2,00 44064B1024/00_000 4856
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B0979/00A000 7940
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B0981/00C000 6551
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B0981/00D000 141
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B0984/00A000 847
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B0995/00_000 1285
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B0996/00_000 1042
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B0997/00_000 809
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B0998/00_000 3071
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Bosplaats Bestand Bestands-
opp. (ha) Kadastraal perceel Perceels-

grootte (m²)
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B0999/00_000 3426
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1000/00_000 3743
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1001/00_000 4549
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1002/00_000 9167
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1003/00_000 5114
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1004/00_000 3501
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1005/00_000 1574
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1006/00_000 8700
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1007/00_000 4654
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1009/00_000 2425
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1010/00_000 6817
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1015/00_000 3473
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1022/00_000 730
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1023/00_000 2467
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1024/00_000 4856
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1025/00_000 371
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1026/00_000 3853
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1027/00_000 3594
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1028/00_000 676
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1029/00_000 4077
Rosdam Zuid 2b 6,33 44064B1030/00_000 5186
Rosdam Zuid 2c 2,33 44064B0995/00_000 1285
Rosdam Zuid 2c 2,33 44064B1029/00_000 4077
Rosdam Zuid 2c 2,33 44064B1030/00_000 5186
Rosdam Zuid 2c 2,33 44064B1031/00_000 863
Rosdam Zuid 2c 2,33 44064B1032/00_000 4698
Rosdam Zuid 2c 2,33 44064B1035/00_000 3699
Rosdam Zuid 2c 2,33 44064B1055/00_000 4616
Rosdam Zuid 2c 2,33 44064B1056/00_000 4199
Rosdam Zuid 2c 2,33 44064B1057/00_000 4852
Rosdam Zuid 2c 2,33 44064B1058/00_000 9400
Rosdam Zuid 3a 2,27 44064B1049/02_000 386
Rosdam Zuid 3a 2,27 44064B1050/00_000 8486
Rosdam Zuid 3a 2,27 44064B1051/00_000 8190
Rosdam Zuid 3a 2,27 44064B1057/00_000 4852
Rosdam Zuid 3a 2,27 44064B1058/00_000 9400
Rosdam Zuid 3a 2,27 44064B1070/00_000 4900
Rosdam Zuid 3a 2,27 44064B1071/00_000 2610
Rosdam Zuid 3b 2,18 44064B1058/00_000 9400
Rosdam Zuid 3b 2,18 44064B1059/00_000 4139
Rosdam Zuid 3b 2,18 44064B1060/00_000 2557
Rosdam Zuid 3b 2,18 44064B1066/00_000 4086
Rosdam Zuid 3b 2,18 44064B1067/00_000 3560
Rosdam Zuid 3b 2,18 44064B1068/00_000 4994
Rosdam Zuid 3b 2,18 44064B1069/00_000 4028
Rosdam Zuid 3b 2,18 44064B1070/00_000 4900
Rosdam Zuid 3b 2,18 44064B1071/00_000 2610
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1059/00_000 4139
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1061/00_000 11679
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1062/00_000 5593
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1063/00_000 2554
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1064/00_000 4525
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1065/00_000 7685
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1066/00_000 4086
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1067/00_000 3560
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1068/00_000 4994
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1069/00_000 4028
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Bosplaats Bestand Bestands-
opp. (ha) Kadastraal perceel Perceels-

grootte (m²)
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1083/00_000 2797
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1084/00_000 3688
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1085/00_000 1609
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1086/00_000 2650
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1087/00_000 3176
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1096/00B000 487
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1098/00_000 6460
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1099/00_000 11490
Rosdam Zuid 3c 6,08 44064B1100/00_000 3915
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0248/00B000 8525
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0249/00B000 22746
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0250/00_000 3425
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0251/00_000 4435
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0252/00_000 383
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0253/00_000 2869
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0255/00_000 1207
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0256/00_000 1147
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0257/00_000 2834
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0258/00_000 7255
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0259/00_000 5697
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0262/00_000 1181
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0263/00_000 1859
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0264/00_000 3940
Rosdam Zuid 4a 4,21 44062C0266/00A000 5890
Rosdam Zuid 4b 2,27 44062C0249/00B000 22746
Rosdam Zuid 4b 2,27 44062C0249/00B000 22746
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0108/00E000 8201
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0108/00F000 233
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0111/00C000 5804
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0114/00A000 2535
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0115/00B000 7919
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0116/00B000 9213
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0117/00A000 3183
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0119/00A000 2451
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0120/00_000 3245
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0123/00D000 1169
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0124/00B000 862
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0125/00D000 571
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0131/00T000 2475
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0132/00S000 7272
Spoorbosje 1a 5,74 44012B0135/00B002 3933
Spoorbosje 1b 0,18 44012B0104/00C000 1775
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Bijlage 2: Dendrometrische gegevens per bosbestand.

Bospl. Perc. Best. Opp.
(ha)

Stamt.
(#/ha)

Grondvl.
(m²/ha)

Vol.
(m³/ha)

Stamt.
dood

Grondvl.
dood

Vol.
dood

%
Inh. Herkomst Menging

De Giey 1  a 1,3 815,4 33,4 288,4 83,2 Inheems
/Exoot Homogeen

De Giey 1  b 1,62 835,1 29,7 231,0 64,1 Inheems
/Exoot Gemengd

De Giey 2  a 0,0001 Geen
resultaat

De Giey 2  c 1,14 1385,2 16,9 63,6 58,5 Inheems
/Exoot Gemengd

De Giey 2  d 1,53 235,8 29,9 216,3 48,5 Exoot Gemengd
De Giey 2  f 1,66 235,8 29,9 216,3 48,5 Exoot Gemengd
Grand
Noble
Noord

1  a 6,75 Geen
resultaat

Grand
Noble
Noord

1  c 5,02 Geen
resultaat

Grand
Noble
Noord

2  a 0,0001 Geen
resultaat

Grand
Noble
Noord

3  b 7,47 Geen
resultaat

Grand
Noble
Noord

3  d 5,14 180,8 12,3 96,5 31,4 0,8 7,8 Exoot Gemengd

Grand
Noble
Zuid

1  a 3,03 Geen
resultaat

Grand
Noble
Zuid

1  b 0,65 628,8 46,1 398,5 44,1 Exoot/
Inheems Gemengd

Grand
Noble
Zuid

2  a 2,61 854,7 26,1 173,6 39,6 Exoot/
Inheems Gemengd

Grand
Noble
Zuid

2  b 4,32 Geen
resultaat

Grand
Noble
Zuid

3  a 6,3 Geen
resultaat

Grand
Noble
Zuid

3  b 0,83 1139,6 32,8 197,3 92,8 Inheems
/Exoot Gemengd

Grand
Noble
Zuid

3  c 0,71 1729,1 26,3 137,4 39,3 0,2 0,7 56,0 Exoot Gemengd

Grand
Noble
Zuid

3  d 5,13 Geen
resultaat

Grand
Noble
Zuid

3  f 0,96 1699,6 23,6 120,2 56,8 Exoot/
Inheems Gemengd

Grand
Noble
Zuid

4  b 1,86 1139,6 32,8 197,3 92,8 Inheems
/Exoot Gemengd

Grand
Noble
Zuid

4  c 3,98 Geen
resultaat

Rosdam
Noord 1  a 0,0001 628,8 40,1 266,4 108,1 12,9 143,9 44,7 Exoot Gemengd

Rosdam
Zuid 1  a 1,62 117,9 10,8 84,7 Exoot Gemengd

Rosdam
Zuid 1  d 0,0001 Geen

resultaat
Rosdam
Zuid 2  b 0,0001 Geen

resultaat
Rosdam
Zuid 3  a 2,27 854,7 35,8 329,9 88,4 2,2 19,3 28,3 Exoot Gemengd
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Bospl. Perc. Best. Opp.
(ha)

Stamt.
(#/ha)

Grondvl.
(m²/ha)

Vol.
(m³/ha)

Stamt.
dood

Grondvl.
dood

Vol.
dood

%
Inh. Herkomst Menging

Rosdam
Zuid 3  c 6,08 341,9 14,3 132,0 35,4 0,9 7,7 28,3 Exoot Gemengd

Rosdam
Zuid 4  a 4,21 277,0 7,7 48,7 76,6 11,1 121,5 42,1 Exoot Gemengd
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Bijlage 3: Overzicht BWK-type per bestand (biologisch zeer waardevol = vet en cursief).

Bosplaats Bestand Biol. waarde Type 1 Type 2 Opp. (m²)
De Giey 1a biologisch zeer waardevol qs 49872
De Giey 1b biologisch waardevol kpk 57538
De Giey 1b biologisch zeer waardevol qs gmn 2450
De Giey 1b biologisch zeer waardevol qs 49872
De Giey 1c biologisch minder waardevol un kj- 11841
De Giey 1c biologisch minder waardevol bs bl 167431
De Giey 1c biologisch zeer waardevol khgml kbf 6940
De Giey 1c biologisch zeer waardevol qs 49872
De Giey 1d biologisch minder waardevol ur 1570
De Giey 1d biologisch minder waardevol ur 3288
De Giey 1d biologisch minder waardevol kq hx 57684
De Giey 1d biologisch waardevol kbqr 4136
De Giey 1d biologisch waardevol kpk 57538
De Giey 1d biologisch zeer waardevol qs gmn 2450
De Giey 1d biologisch zeer waardevol qs 49872

De Giey 1d complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

weg kbt 4608

De Giey 2a biologisch zeer waardevol khgml kbf 6940
De Giey 2a wz n sp 2728
De Giey 2b biologisch minder waardevol un kj- 11841
De Giey 2b biologisch minder waardevol bs bl 167431
De Giey 2b wz n sp 2728
De Giey 2c biologisch minder waardevol un kj- 11841
De Giey 2c biologisch minder waardevol hp 12193
De Giey 2c biologisch minder waardevol bs bl 167431
De Giey 2c biologisch minder waardevol bs bl 167431
De Giey 2c biologisch waardevol pms 5579
De Giey 2c biologisch waardevol sz bet 10101
De Giey 2c biologisch waardevol sz bet 10101
De Giey 2c biologisch zeer waardevol qs alng 2751
De Giey 2c biologisch zeer waardevol qs 6369
De Giey 2c biologisch zeer waardevol qs 6369
De Giey 2c biologisch zeer waardevol qs acer 9069
De Giey 2d biologisch minder waardevol un kj- 11841
De Giey 2d biologisch minder waardevol hp 12193
De Giey 2d biologisch waardevol pms 5579
De Giey 2d biologisch waardevol sz bet 10101
De Giey 2d biologisch waardevol kpk 57538
De Giey 2d biologisch zeer waardevol qs acer 9069
De Giey 2e biologisch minder waardevol hp 12193
De Giey 2e biologisch waardevol kpk 57538
De Giey 2e biologisch zeer waardevol qs fag 4533
De Giey 2e biologisch zeer waardevol vn pop 6993
De Giey 2e biologisch zeer waardevol qs acer 9069
De Giey 2f biologisch minder waardevol hp 12193
De Giey 2f biologisch waardevol hr pop 4412
De Giey 2f biologisch waardevol kpk 57538
De Giey 2f biologisch zeer waardevol qs fag 4533
De Giey 2f biologisch zeer waardevol vn pop 6993
De Giey 2f biologisch zeer waardevol vn- pop 7548
De Giey 2g biologisch minder waardevol un kj- 11841
De Giey 2g biologisch minder waardevol bs bl 167431
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Bosplaats Bestand Biol. waarde Type 1 Type 2 Opp. (m²)

De Giey 2g complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

bl k(hr) 4591

De Giey 2g wz n sp 2728
Grand Noble
Noord 1a biologisch minder waardevol ua 8385

Grand Noble
Noord 1a biologisch minder waardevol kq ur 38482

Grand Noble
Noord 1a biologisch minder waardevol bs 106822

Grand Noble
Noord 1a complex van biologisch minder waar-

devolle en waardevolle elementen
hp kbs 2578

Grand Noble
Noord 1b biologisch minder waardevol bs 106822

Grand Noble
Noord 1b complex van biologisch minder waar-

devolle en waardevolle elementen
hp kbs 2578

Grand Noble
Noord 1c biologisch minder waardevol ur 2718

Grand Noble
Noord 1c biologisch minder waardevol kq ur 38482

Grand Noble
Noord 1c biologisch minder waardevol hp hx 47690

Grand Noble
Noord 1c biologisch minder waardevol bs 106822

Grand Noble
Noord 1c complex van biologisch minder waar-

devolle en waardevolle elementen
weg kbp 3918

Grand Noble
Noord 2a biologisch minder waardevol ur 2718

Grand Noble
Noord 2a biologisch minder waardevol bs 97697

Grand Noble
Noord 2a biologisch minder waardevol bs 106822

Grand Noble
Noord 2a biologisch waardevol sz prus 9506

Grand Noble
Noord 2a wz kbac k(cp) 10988

Grand Noble
Noord 3a biologisch minder waardevol ua 1898

Grand Noble
Noord 3a biologisch minder waardevol bs 97697

Grand Noble
Noord 3b biologisch minder waardevol ua 1102

Grand Noble
Noord 3b biologisch minder waardevol weg 97193

Grand Noble
Noord 3b biologisch minder waardevol bs 97697

Grand Noble
Noord 3b biologisch minder waardevol ua 532543

Grand Noble
Noord 3b biologisch waardevol hr 1269

Grand Noble
Noord 3b biologisch waardevol n gml 3136

Grand Noble
Noord 3b biologisch waardevol hr kbgml 4398

Grand Noble
Noord 3b biologisch waardevol pmb lar 11947

Grand Noble
Noord 3b biologisch waardevol sz prus 12977

Grand Noble
Noord 3c biologisch minder waardevol weg 97193

Grand Noble
Noord 3c biologisch minder waardevol bs 97697

Grand Noble
Noord 3c biologisch waardevol hr 1269
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Bosplaats Bestand Biol. waarde Type 1 Type 2 Opp. (m²)
Grand Noble
Noord 3d biologisch minder waardevol ur 2037

Grand Noble
Noord 3d biologisch minder waardevol hp 4470

Grand Noble
Noord 3d biologisch minder waardevol bs 53939

Grand Noble
Noord 3d biologisch minder waardevol bs 97697

Grand Noble
Noord 3d biologisch minder waardevol ua 532543

Grand Noble
Noord 3d biologisch waardevol sz prus 9506

Grand Noble
Noord 3d biologisch waardevol sz bet 10100

Grand Noble
Noord 3d biologisch waardevol pmb lar 11947

Grand Noble
Noord 3d biologisch waardevol sz prus 12977

Grand Noble
Noord 3d wz kbac k(cp) 10988

Grand Noble
Noord 3e biologisch minder waardevol ur 2037

Grand Noble
Noord 3e biologisch minder waardevol bs 53939

Grand Noble
Noord 3e complex van biologisch minder waar-

devolle en waardevolle elementen
weg kbp 3918

Grand Noble
Zuid 1a biologisch minder waardevol ua ur 26448

Grand Noble
Zuid 1a biologisch minder waardevol bs 32048

Grand Noble
Zuid 1a biologisch zeer waardevol khgml kbf 6940

Grand Noble
Zuid 1a biologisch zeer waardevol qs 49872

Grand Noble
Zuid 1b biologisch minder waardevol bs 32048

Grand Noble
Zuid 1b biologisch zeer waardevol qs 49872

Grand Noble
Zuid 2a biologisch minder waardevol bs 53939

Grand Noble
Zuid 2a biologisch waardevol pa 2720

Grand Noble
Zuid 2a biologisch waardevol kbqr 4136

Grand Noble
Zuid 2a biologisch waardevol sz bet 8917

Grand Noble
Zuid 2a biologisch zeer waardevol qs gmn 2450
Grand Noble
Zuid 2a biologisch zeer waardevol qs 49872

Grand Noble
Zuid 2a complex van biologisch minder waar-

devolle en waardevolle elementen
weg kbp 3918

Grand Noble
Zuid 2b biologisch minder waardevol bs 53939

Grand Noble
Zuid 2b biologisch minder waardevol ua 532543

Grand Noble
Zuid 2b biologisch waardevol kbqr 4136

Grand Noble
Zuid 2b biologisch waardevol sz bet 8917

Grand Noble
Zuid 2b biologisch zeer waardevol qs 49872
Grand Noble
Zuid 2b complex van biologisch minder waar- weg kbp 3918
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Bosplaats Bestand Biol. waarde Type 1 Type 2 Opp. (m²)
devolle en waardevolle elementen

Grand Noble
Zuid 2b complex van biologisch minder waar-

devolle en waardevolle elementen
weg kbt 4608

Grand Noble
Zuid 3a biologisch minder waardevol hp 11383

Grand Noble
Zuid 3a biologisch minder waardevol bs bl 167431

Grand Noble
Zuid 3a biologisch minder waardevol bs bl 167431

Grand Noble
Zuid 3a biologisch waardevol kbs 412

Grand Noble
Zuid 3a biologisch waardevol kbq 611

Grand Noble
Zuid 3a biologisch waardevol ls 3114

Grand Noble
Zuid 3a biologisch waardevol sz bet 10101

Grand Noble
Zuid 3a biologisch waardevol sz bet 10101

Grand Noble
Zuid 3a biologisch zeer waardevol qs 6369

Grand Noble
Zuid 3a biologisch zeer waardevol qs 6369

Grand Noble
Zuid 3a biologisch zeer waardevol qs 6369
Grand Noble
Zuid 3a biologisch zeer waardevol khgml kbf 6940

Grand Noble
Zuid 3a wz n sp 2728

Grand Noble
Zuid 3b biologisch waardevol ls 3114

Grand Noble
Zuid 3b biologisch waardevol pms 5579

Grand Noble
Zuid 3b biologisch zeer waardevol qs alng 2751

Grand Noble
Zuid 3b biologisch zeer waardevol sz qs 3587
Grand Noble
Zuid 3b biologisch zeer waardevol qs 6369

Grand Noble
Zuid 3b biologisch zeer waardevol qs 6369

Grand Noble
Zuid 3c biologisch minder waardevol bs bl 167431

Grand Noble
Zuid 3c biologisch waardevol kbq 611

Grand Noble
Zuid 3c biologisch waardevol ls 3114

Grand Noble
Zuid 3c biologisch zeer waardevol qs alng 2751
Grand Noble
Zuid 3c biologisch zeer waardevol sz qs 3587

Grand Noble
Zuid 3c biologisch zeer waardevol qs 6369

Grand Noble
Zuid 3d biologisch minder waardevol hp 11383

Grand Noble
Zuid 3d biologisch minder waardevol hp 15860

Grand Noble
Zuid 3d biologisch minder waardevol ua 74022

Grand Noble
Zuid 3d biologisch minder waardevol bs bl 167431

Grand Noble
Zuid 3d biologisch waardevol kbq 611

Grand Noble 3d biologisch waardevol kbq 2036
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Bosplaats Bestand Biol. waarde Type 1 Type 2 Opp. (m²)
Zuid
Grand Noble
Zuid 3d biologisch waardevol ls 3114

Grand Noble
Zuid 3d biologisch zeer waardevol qs alng 2751

Grand Noble
Zuid 3d biologisch zeer waardevol sz qs 3587

Grand Noble
Zuid 3d biologisch zeer waardevol vn- pop 7913
Grand Noble
Zuid 3e biologisch minder waardevol hp 15860

Grand Noble
Zuid 3e biologisch minder waardevol ua 74022

Grand Noble
Zuid 3e biologisch minder waardevol bs bl 167431

Grand Noble
Zuid 3e biologisch zeer waardevol vn- pop 7913

Grand Noble
Zuid 3e complex van biologisch minder waar-

devolle en waardevolle elementen
weg n 14268

Grand Noble
Zuid 3f biologisch minder waardevol hp 12193

Grand Noble
Zuid 3f biologisch minder waardevol bs 44834

Grand Noble
Zuid 3f biologisch waardevol kh- 3074

Grand Noble
Zuid 3f biologisch waardevol pms 5579

Grand Noble
Zuid 3f biologisch zeer waardevol qs alng 2751
Grand Noble
Zuid 3f biologisch zeer waardevol vn- pop 7913

Grand Noble
Zuid 4a biologisch minder waardevol ur 3288

Grand Noble
Zuid 4a biologisch minder waardevol kq hx 57684

Grand Noble
Zuid 4a biologisch waardevol kha- 303

Grand Noble
Zuid 4a biologisch waardevol kbp 1208

Grand Noble
Zuid 4a biologisch waardevol kpk 57538

Grand Noble
Zuid 4a biologisch zeer waardevol khs kha 1260

Grand Noble
Zuid 4a biologisch zeer waardevol vn- pop 7548

Grand Noble
Zuid 4a complex van biologisch minder waar-

devolle en waardevolle elementen
weg k(hr) 10549

Grand Noble
Zuid 4b biologisch minder waardevol hp 43940

Grand Noble
Zuid 4b biologisch waardevol hr pop 4412

Grand Noble
Zuid 4b biologisch zeer waardevol khs kha 1017

Grand Noble
Zuid 4b biologisch zeer waardevol khs kha 1260
Grand Noble
Zuid 4b biologisch zeer waardevol khsa kha 1342

Grand Noble
Zuid 4b biologisch zeer waardevol vn pop 6993

Grand Noble
Zuid 4b biologisch zeer waardevol vn- pop 7548
Grand Noble
Zuid 4c biologisch minder waardevol hp 43940
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Bosplaats Bestand Biol. waarde Type 1 Type 2 Opp. (m²)
Grand Noble
Zuid 4c biologisch minder waardevol kq hx 57684

Grand Noble
Zuid 4c biologisch waardevol kha- 303

Grand Noble
Zuid 4c biologisch zeer waardevol khs kha 1017

Grand Noble
Zuid 4c biologisch zeer waardevol khs kha 1260

Grand Noble
Zuid 4c biologisch zeer waardevol khsa kha 1342
Grand Noble
Zuid 4c biologisch zeer waardevol kh(sg-) 1380

Grand Noble
Zuid 4c complex van biologisch minder waar-

devolle en waardevolle elementen
weg k(hr) 10549

Grand Noble
Zuid 4d biologisch minder waardevol hp 12193

Grand Noble
Zuid 4d biologisch minder waardevol bs 44834

Grand Noble
Zuid 4d biologisch zeer waardevol vn pop 6993

Grand Noble
Zuid 4e biologisch minder waardevol hp 12193

Grand Noble
Zuid 4e biologisch minder waardevol hp 43940

Grand Noble
Zuid 4e biologisch minder waardevol bs 44834

Grand Noble
Zuid 4e biologisch waardevol kh- 3074

Grand Noble
Zuid 4e biologisch waardevol hr pop 4412

Grand Noble
Zuid 4e biologisch zeer waardevol khsa kha 1342

Grand Noble
Zuid 4e biologisch zeer waardevol kh(sg-) 1380

Grand Noble
Zuid 4e biologisch zeer waardevol vn pop 6993
Grand Noble
Zuid 4e biologisch zeer waardevol vn- pop 7913

Rosdam Noord 1a biologisch minder waardevol hp 7584
Rosdam Noord 1a biologisch minder waardevol ua 337319
Rosdam Noord 1a biologisch waardevol lhb 1288
Rosdam Noord 1a biologisch zeer waardevol vn pop 2401
Rosdam Noord 1a biologisch zeer waardevol qs acer 3752
Rosdam Noord 1a biologisch zeer waardevol vn 19057

Rosdam Noord 1a complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(hp+) 18189

Rosdam Noord 1b biologisch minder waardevol ui 3365
Rosdam Noord 1b biologisch minder waardevol hp 7584
Rosdam Noord 1b biologisch waardevol kbgml 2670

Rosdam Noord 1b complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(hp+) 18189

Rosdam Noord 2a biologisch minder waardevol kj- 1238
Rosdam Noord 2a biologisch minder waardevol ur 1468
Rosdam Noord 2a biologisch minder waardevol hp 1696
Rosdam Noord 2a biologisch minder waardevol kq 2159
Rosdam Noord 2a biologisch minder waardevol hx 3298
Rosdam Noord 2a biologisch minder waardevol ua ui 56889
Rosdam Noord 2a biologisch waardevol n 578
Rosdam Noord 2a biologisch waardevol hr kbp 987
Rosdam Noord 2a biologisch waardevol n alng 1159
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Bosplaats Bestand Biol. waarde Type 1 Type 2 Opp. (m²)
Rosdam Noord 2a biologisch waardevol kbgml 2670
Rosdam Noord 2a biologisch waardevol hr sz 5147
Rosdam Noord 2a biologisch waardevol hr k(hf-) 6614
Rosdam Noord 2a biologisch waardevol hr 8430
Rosdam Noord 2a biologisch waardevol hp+ k(hf-) 15752
Rosdam Noord 2a biologisch zeer waardevol hf kbs 1999
Rosdam Noord 2a biologisch zeer waardevol hfb mc 4456
Rosdam Noord 2a biologisch zeer waardevol hc hf 7906

Rosdam Noord 2a complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp mr- 24477

Rosdam Noord 2a
complex van biologisch minder waar-
devolle en zeer waardevolle elemen-
ten

hp k(hf) 6773

Rosdam Noord 2a
complex van biologisch minder waar-
devolle, waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

hp+ uv 3226

Rosdam Noord 2b biologisch minder waardevol hp 1696
Rosdam Noord 2b biologisch waardevol hr 8430
Rosdam Noord 2b biologisch zeer waardevol hf kbs 1999
Rosdam Noord 2b biologisch zeer waardevol ae sf 4003
Rosdam Noord 2b biologisch zeer waardevol hfb mc 4456
Rosdam Noord 2b biologisch zeer waardevol ae k(hf) 4517
Rosdam Noord 2b biologisch zeer waardevol hc hf 7906

Rosdam Noord 2b complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp mr- 24477

Rosdam Noord 2b
complex van biologisch minder waar-
devolle en zeer waardevolle elemen-
ten

hp k(hf) 6773

Rosdam Zuid 1a biologisch minder waardevol bs 13105
Rosdam Zuid 1a biologisch minder waardevol ua 337319
Rosdam Zuid 1a biologisch waardevol sz 1712
Rosdam Zuid 1a biologisch waardevol pa 2667
Rosdam Zuid 1a biologisch zeer waardevol vn 3421
Rosdam Zuid 1a biologisch zeer waardevol lh hf 10869

Rosdam Zuid 1a complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(hc-) 5050

Rosdam Zuid 1a wz hpr k(hf) 14179
Rosdam Zuid 1b biologisch minder waardevol hp 10996
Rosdam Zuid 1b biologisch minder waardevol bs 13105
Rosdam Zuid 1b biologisch minder waardevol bl 15491
Rosdam Zuid 1b biologisch zeer waardevol lh hf 10869

Rosdam Zuid 1b complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(hc-) 5050

Rosdam Zuid 1b wz hpr k(hf) 14179
Rosdam Zuid 1c biologisch minder waardevol hp 10996
Rosdam Zuid 1c biologisch minder waardevol bl 15491
Rosdam Zuid 1c biologisch minder waardevol ua 337319
Rosdam Zuid 1c biologisch waardevol kbs 2018

Rosdam Zuid 1c complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(hf-) 19105

Rosdam Zuid 1d biologisch waardevol pa 2667
Rosdam Zuid 1d biologisch waardevol hpr k(hp+) 8707
Rosdam Zuid 1d biologisch zeer waardevol vn 3421
Rosdam Zuid 1d biologisch zeer waardevol lh hf 10869
Rosdam Zuid 1d wz hpr k(hc) 11651
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Bosplaats Bestand Biol. waarde Type 1 Type 2 Opp. (m²)
Rosdam Zuid 1d wz hpr k(hf) 14179
Rosdam Zuid 1e biologisch minder waardevol bl 15491
Rosdam Zuid 1e wz hpr k(hf) 14179
Rosdam Zuid 1f biologisch minder waardevol ur 7164
Rosdam Zuid 1f biologisch minder waardevol hp 13761
Rosdam Zuid 1f biologisch minder waardevol bl 15491
Rosdam Zuid 1f biologisch minder waardevol bs 35745
Rosdam Zuid 1f biologisch waardevol hp+ kj- 6017
Rosdam Zuid 1f biologisch waardevol hp+ k(mr-) 6276
Rosdam Zuid 1f biologisch zeer waardevol vn 3421
Rosdam Zuid 1f wz hpr k(hc) 11651
Rosdam Zuid 1f wz hpr k(hf) 14179
Rosdam Zuid 2a biologisch minder waardevol bl 15491
Rosdam Zuid 2a biologisch waardevol lhb hp 2383
Rosdam Zuid 2a biologisch waardevol kj+ 2790
Rosdam Zuid 2a biologisch waardevol hpr k(hp+) 8707
Rosdam Zuid 2a biologisch zeer waardevol vn 16757

Rosdam Zuid 2a complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(hf-) 5900

Rosdam Zuid 2a
complex van biologisch minder waar-
devolle en zeer waardevolle elemen-
ten

hp k(hf) 18943

Rosdam Zuid 2a wz hpr k(hc) 11651
Rosdam Zuid 2a wz hpr k(hf) 14179
Rosdam Zuid 2b biologisch minder waardevol bs bl 53995
Rosdam Zuid 2b biologisch waardevol lhb hp 2383
Rosdam Zuid 2b biologisch waardevol kj+ kbgml 2645
Rosdam Zuid 2b biologisch waardevol kj+ 2790
Rosdam Zuid 2b biologisch zeer waardevol vn 16757

Rosdam Zuid 2b complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(hf-) 5900

Rosdam Zuid 2b complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(hf-) 12323

Rosdam Zuid 2b complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hpr- k(hf-) 42386

Rosdam Zuid 2b
complex van biologisch minder waar-
devolle en zeer waardevolle elemen-
ten

ur kh 1187

Rosdam Zuid 2b
complex van biologisch minder waar-
devolle en zeer waardevolle elemen-
ten

hp k(hf) 18943

Rosdam Zuid 2b
complex van biologisch minder waar-
devolle, waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

hp kbp+ 5432

Rosdam Zuid 2b
complex van biologisch minder waar-
devolle, waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

hp k(hf) 10532

Rosdam Zuid 2b wz hp+ k(hf) 5122
Rosdam Zuid 2b wz hpr k(hc) 11651
Rosdam Zuid 2c biologisch minder waardevol hpr- 15562

Rosdam Zuid 2c complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hpr- k(hf-) 42386

Rosdam Zuid 2c
complex van biologisch minder waar-
devolle, waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

hp k(hf) 10532

Rosdam Zuid 2c wz hp+ k(hf) 5122
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Bosplaats Bestand Biol. waarde Type 1 Type 2 Opp. (m²)
Rosdam Zuid 3a biologisch minder waardevol hpr- 15562
Rosdam Zuid 3a biologisch minder waardevol hp kbs- 17846
Rosdam Zuid 3a biologisch minder waardevol hp hx 42790
Rosdam Zuid 3a biologisch waardevol hpr k(hp+) 20318
Rosdam Zuid 3a biologisch zeer waardevol vn pop 22751

Rosdam Zuid 3a
complex van biologisch minder waar-
devolle, waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

hp k(hf) 24326

Rosdam Zuid 3b biologisch waardevol hpr k(hp+) 20318
Rosdam Zuid 3b biologisch zeer waardevol hf 3543
Rosdam Zuid 3b biologisch zeer waardevol vn 5358

Rosdam Zuid 3b
complex van biologisch minder waar-
devolle, waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

hp k(hf) 24326

Rosdam Zuid 3c biologisch minder waardevol bl 9293
Rosdam Zuid 3c biologisch waardevol n sal 2571
Rosdam Zuid 3c biologisch waardevol hpr k(hp+) 20318
Rosdam Zuid 3c biologisch zeer waardevol hf 3543
Rosdam Zuid 3c biologisch zeer waardevol vn 5358
Rosdam Zuid 3c biologisch zeer waardevol hc hf 7906
Rosdam Zuid 3c biologisch zeer waardevol vn pop 55542

Rosdam Zuid 3c complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

bl kbs 8462

Rosdam Zuid 3c complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(mr-) 37532

Rosdam Zuid 3c
complex van biologisch minder waar-
devolle en zeer waardevolle elemen-
ten

hp k(hf) 6773

Rosdam Zuid 3c
complex van biologisch minder waar-
devolle, waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

hp k(hf) 24326

Rosdam Zuid 4a biologisch minder waardevol ur 1396
Rosdam Zuid 4a biologisch minder waardevol hp 3082
Rosdam Zuid 4a biologisch minder waardevol bs 5262
Rosdam Zuid 4a biologisch minder waardevol bs 8405
Rosdam Zuid 4a biologisch zeer waardevol kha khs 749
Rosdam Zuid 4a biologisch zeer waardevol hc- k(mr) 3423
Rosdam Zuid 4a biologisch zeer waardevol vn pop 55542
Rosdam Zuid 4a biologisch zeer waardevol vn pop 55542

Rosdam Zuid 4a complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

weg kb 1047

Rosdam Zuid 4a complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

bs kbs 3197

Rosdam Zuid 4a complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(mr-) 5912

Rosdam Zuid 4a complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(mr-) 5912

Rosdam Zuid 4a complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(mr-) 10998

Rosdam Zuid 4b biologisch zeer waardevol vn pop 55542
Rosdam Zuid 4b biologisch zeer waardevol vn pop 55542

Rosdam Zuid 4b complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(mr-) 5912

Rosdam Zuid 4b complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(mr-) 5912
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Bosplaats Bestand Biol. waarde Type 1 Type 2 Opp. (m²)

Rosdam Zuid 4b complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(mr-) 15384

Rosdam Zuid 4b complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(mr-) 17725

Spoorbosje 1a biologisch minder waardevol hp 24206
Spoorbosje 1a biologisch minder waardevol ua 101687

Spoorbosje 1a complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

weg k(hr) 10549

Spoorbosje 1a complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(mr-) 34632

Spoorbosje 1b biologisch minder waardevol hp 24206

Spoorbosje 1b complex van biologisch minder waar-
devolle en waardevolle elementen

hp k(mr-) 34632
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Bijlage 4: Kaptabel38.

Bosplaats Bestand Opp. (ha) Type Opm. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

De Giey 1a 1,30 Loofbos Xs
(exoten)

Xs
(exoten)

Xs
(exoten)

De Giey 1b 1,62 Loofbos Xs
(exoten)

Xs
(exoten)

Xs
(exoten)

De Giey 1d 0,51 Dreef S S S S E
De Giey 2a 0,22 Droge ruigte Hz,zEl HA HA
De Giey 2b 0,51 Droge ruigte Opsnoeien S S S S S

De Giey 2c 1,14 Loofbos HA½
(N)

HA½
(Z)

HA½
(N)

HA½
(Z)

HA½
(N)

De Giey 2d 1,53 Loofbos Overstaanders =
parkbomen MH½ MH½ MH½ MH½ MH½

De Giey 2f 1,66 Loofbos Overstaanders =
parkbomen MH½ MH½ MH½ MH½ MH½

De Giey 2g 0,57 Natte ruigte Fruit S S S S S
Grand Noble
Noord 1a 6,75 Aanplant X O

Grand Noble
Noord 1b 1,08 Boomgaard Fruit S S S S S S

Grand Noble
Noord 1c 5,02 Aanplant X O

Grand Noble
Noord 3a 2,55 Akker S S S S S

Grand Noble
Noord 3b 7,47 Aanplant S S S S S

Grand Noble
Noord 3c 0,29 Akker S S S S S

Grand Noble
Noord 3d 4,67 Gemengd bos X O X O X

Grand Noble
Noord 3e 0,71 Droge ruigte X O

Grand Noble
Zuid 1a 3,03 Aanplant X O

Grand Noble
Zuid 1b 0,65 Loofbos Xs

(exoten)
Xs

(exoten)
Xs

(exoten)
Grand Noble
Zuid 2a 2,61 Loofbos X O X O X

HA HA HA
Grand Noble
Zuid 2b 4,32 Aanplant X O

Grand Noble
Zuid 3a 6,30 Aanplant X O

Grand Noble
Zuid 3b 0,83 Gemengd bos Xs

(exoten)
Xs

(exoten)
Xs

(exoten)
Grand Noble
Zuid 3d 5,13 Aanplant X O

Grand Noble
Zuid 3e 7,54 Droge ruigte X O

Grand Noble
Zuid 4a 5,58 Halfopen X O

Grand Noble
Zuid 4b 1,86 Loofbos Xs

(exoten)
Xs

(exoten)
Xs

(exoten)
Grand Noble
Zuid 4c 3,98 Aanplant O X O

Grand Noble
Zuid 4e 4,84 Halfopen X O

38 Beheer van bestanden die pas in een latere fase verworven worden staat rood en cursief.
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Bosplaats Bestand Opp. (ha) Type Opm. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Rosdam Noord 2a 4,60 Halfopen O X O
Rosdam Noord 2b 4,15 Halfopen HA O HA
Rosdam Zuid 1a 1,62 Loofbos Sp Eg
Rosdam Zuid 1c 1,00 Akker Fruit
Rosdam Zuid 1d 1,21 Plas-dras HA HA HA HA HA
Rosdam Zuid 1f 0,62 Dreef Es E
Rosdam Zuid 2b 6,33 Halfopen X O

HA HA HA
Rosdam Zuid 3c 6,08 Loofbos xPo Eg

HA HA HA
Rosdam Zuid 4a 4,21 Halfopen HA HA HA HA HA

Spoorbosje 1a 5,74 Complex van
akker en weiland X O

Spoorbosje 1b 0,18 Weiland HA HA HA HA HA

Legende:
E = eindkap
Er = eindkap rand
HA = hakhoutkap
MH = middelhoutkap (= hakhout met behoud van enkele overstaanders)
O = facultatieve kap
S = snoeien
X = dunnen
Xs = selectieve dunning met nadruk op verwijderen soort
Z = zuiveren
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Bijlage 5: Beheertabel39.

Bosplaats Bestand Opp.
(ha) Type Maatregel Opmerking 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ganse plan-
gebied

Inrichten & onderhouden re-
creatieve infrastructuur/paden X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Exotenbestrijding X nz nz X nz nz
Verwijderen knelpunten X
Veiligheidscontrole dood hout X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

De Giey 1a 1,30 Loofbos Hakhout straatkant X X X X X
De Giey 1b 1,62 Loofbos Takkenril aanleggen X

Inrichten vaste brandplek X
Hakhout straatkant X X X X X

De Giey 1c 0,60 Dreef Vrijstellen X X X
Hakhout houtkant tKa X X X

De Giey 1d 0,51 Dreef Vrijstellen X X
De Giey 2a 0,22 Droge ruigte Aanplant Hz,zEl X
De Giey 2b 0,51 Droge ruigte Aanplant bK X

Fauna-akker beheren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Aanplant bomenrij Okker X
Aanplant haag/houtkant X
Knotten bWi X X

De Giey 2d 1,53 Loofbos Inbrengen solitair/verjonging B/Hb X X
Hakhout vijverrand X X X X X
Takkenril aanleggen X
Inrichten vaste brandplek X
Vervangen bomenrij xPo  B/Hb X

De Giey 2e 0,33 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X X X X X X X X X X X X X X X X
Inbrengen solitair Metasequoia X

De Giey 2f 1,66 Loofbos Vrijstellen bomenrij xPo X X X X
Hakhout vijverrand X X X X X
Takkenril aanleggen X
Inrichten vaste brandplek X

De Giey 2g 0,57 Natte ruigte Hooien 2X 2X 2X 2X 2X X X X X X X X X X X X X X X X
Hoogstamboomgaard inrichten X
Verwijderen schuilhok X
Afschuinen oever X

Grand Noble
Noord 1b 1,08 Boomgaard Begrazen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Hooien picknickzone 2X 2X 2X 2X 2X X X X X X X X X X X X X X X X
Grand Noble
Noord 2a 1,33 Dreef Hooien 2X 2X 2X 2X 2X X X X X X X X X X X X X X X X

Grand Noble
Noord 3b 7,47 Aanplant Hondenweide maaien 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X

Vrijstellen bomengroep Li X X X X
Grand Noble
Zuid 2a 2,61 Loofbos Hakhout houtkant zEl X X X

Ruimen gracht X X
Vervangen bomenrij Sp  zEl X

Grand Noble
Zuid 3a 6,30 Aanplant Eggen bosrand X X X X X X X X X X

39 Beheer van bestanden die pas in een latere fase verworven worden staat rood en cursief.
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Bosplaats Bestand Opp.
(ha) Type Maatregel Opmerking 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Poel uitdiepen 1 N en 1 Z X X
Knotten X X

Grand Noble
Zuid 3d 5,13 Aanplant Aanplant haag/houtkant W-zijde X

Vervolledigen bomenrij X
Grand Noble
Zuid 3e 7,54 Droge ruigte Aanplant haag/houtkant W-zijde X

Fauna-akker beheren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Poel uitdiepen X X

Grand Noble
Zuid 4a 5,58 Halfopen Begrazen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Trappelzone uitdiepen X
Afschuinen oever X
Eggen bosrand X X X X X X X X X X
Vervolledigen bomenrij X

Grand Noble
Zuid 4c 3,98 Aanplant Aanplant haag/houtkant X

Eggen bosrand X X X X X X X X X X
Grand Noble
Zuid 4d 0,83 Hooiland Begrazen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Grand Noble
Zuid 4e 4,84 Halfopen Begrazen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fauna-akker beheren X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Poel uitdiepen 1 NW en 1 ZW X X
Eggen bosrand X X X X X X X X X X
Vervangen bomenrij X

Rosdam Noord 1b 1,33 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X X X X X X X X X X X X X X X X
Rosdam Noord 2a 4,60 Halfopen Aanplant zE,Hb,wLi X
Rosdam Noord 2b 4,15 Halfopen Begrazen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Raster plaatsen X
Ruimen vijver X

Rosdam Zuid 1a 1,62 Loofbos Aanplant sWi (+NV) X
Vlonderpad+brug aanleggen X

Rosdam Zuid 1b 1,77 Akker Aanplant zE,zEl,Hb X
Hondenweide maaien 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X
Speelheuvel aanleggen X
Aanplant haag/houtkant X

Rosdam Zuid 1c 1,00 Akker Aanplant Fruit X
Educatieve poel ruimen X X
Aanplant haag/houtkant X
Aanplant bomenrij zEl X

Rosdam Zuid 1d 1,21 Plas-dras Ruimen X X
Rosdam Zuid 1e 1,14 Weiland Begrazen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Afschuinen oever X
Rosdam Zuid 1f 0,62 Dreef Aanplant sWi X
Rosdam Zuid 2a 2,00 Weiland Begrazen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Hoogstamboomgaard inboeten X X X
Poel uitdiepen X X

Rosdam Zuid 2b 6,33 Halfopen Aanplant zE,Hb,zEl,eVk X
Aanplant haag/houtkant X
Knotten X X X X
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Bosplaats Bestand Opp.
(ha) Type Maatregel Opmerking 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Rosdam Zuid 2c 2,33 Weiland Begrazen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Poel uitdiepen X X
Verjongingsgroep uitrasteren 8 stuks X
Trappelzone uitdiepen X
Knotten 3 xPo X X X X
Aanplant bomenrij sWi X
Afschuinen oever X
Hakhout houtkant X X X X

Rosdam Zuid 3b 2,18 Natte ruigte Extensief maaien  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
Trappelzone uitdiepen X
Vlonderpad+brug aanleggen X
Knotten sWi X X X X

Rosdam Zuid 3c 6,08 Loofbos Aanplant zEl,sWi X
Poel uitdiepen X X
Eggen bosrand X X X X X X X X X X

Rosdam Zuid 4a 4,21 Halfopen Knotten X X X X
Rosdam Zuid 4b 2,27 Weiland Begrazen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Trappelzone uitdiepen X
Ooievaarswiel plaatsen X
Aanplant bomenrij sWi X
Knotten X X X X

Spoorbosje 1a 5,74 Complex van
akker en weiland Aanplant zE,B,wLi X

Aanplant haag/houtkant X
Knotten sWi X X X X
Vervolledigen bomenrij sWi X

Spoorbosje 1b 0,18 Weiland Afgraven X

Legende:
X = uitvoeren
nz = nazorg
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Bijlage 6: Inrichtingsvoorstel hoogstamboomgaard Moeistraat en De Giey.
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Bijlage 7: Toegankelijkheidsregeling.

Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring
van de toegankelijkheidsregeling voor het Parkbos – portaal

Grand Noble, gelegen op het grondgebied van stad Gent en de
gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem

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

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

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

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

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de stad Gent, gegeven op 5/1/2015 en van de gemeenten De Pinte
en Sint-Martens-Latem, respectievelijk gegeven op 20/10/2014 en 14/10/2014;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de Jeugdraad van Gent, gegeven
op  31/10/2014  en  van  de  Jeugdraad  van  Sint-Martens-Latem,  gegeven  op
27/9/2014;

Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de consultatie van
1/9/2014 tot 1/10/2014;

BESLUIT:

Art. 1. – Toepassingsgebied

1.1. Deze  regeling  is  van  toepassing  op  het  Parkbos  van  Gent,  gelegen  op  het
grondgebied  van  de  stad  Gent  en  gemeenten  De  Pinte  en  Sint-Martens-
Latem.
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1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de
bijgaande kaarten.

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

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

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaarten met legende, die
integraal deel uitmaken van deze regeling. De gebruiksmogelijkheden en ver-
bodsbepalingen zijn aangeduid met borden in het gebied en aan de ingangen
ervan.

2.2.  Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de eigenaar of
de beheerder om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën
bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de ma-
te zoals in deze regeling bepaald.

Art. 3. – Weggebruikers

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

3.2. De overige wegen die op de toegankelijkheidskaarten als toegankelijk zijn
aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende categorieën weg-
gebruikers (bv. fietsers, ruiters, e.d.). Op wegen die voor verschillende ge-
bruikersgroepen zijn bestemd, hebben voetgangers steeds voorrang op de
andere gebruikers; tenzij anders aangegeven. Weggebruikers dienen dan ook
overeenkomstig deze bepaling te handelen.

Art. 4. – Zones

4.1. De toegankelijkheid van de speelzone, de hondenloopzone, alsook de vrij
toegankelijke zones, buiten de wegen wordt geregeld als volgt:

4.2. De zones die op bijgaande kaart zijn aangeduid als ‘vrij toegankelijk’ zijn toe-
gankelijk voor iedereen.

4.3. In de zone die op bijgaande kaart is aangeduid als ‘hondenloopzone’,  is  het
toegelaten voor honden om vrij rond te lopen. Buiten deze zone dienen hon-
den steeds kort aangelijnd te worden, tenzij anders aangegeven.

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften

5.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te
brengen  aan  de  infrastructuur  of  de  planten.  Het  is  verboden  om bloemen,
paddenstoelen, vruchten of noten te plukken of mee te nemen (met uitzonde-
ring  van  noten  of  vruchten  uit  de  boomgaardzone).  Het  is  tevens  verboden
om in het gebied storende dieren of planten uit te zetten of in te brengen.
Het is verboden geschriften uit te hangen of te verspreiden, afvalstoffen ach-
ter te laten of voorwerpen in de poelen en beken te werpen.
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5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten
bij georganiseerde activiteiten ondermeer wegmarkeringen die worden aan-
gebracht, binnen de 48 uren na beëindiging van de betrokken activiteit wor-
den verwijderd.

5.3.  Het maken van vuur is verboden in het gehele plangebied.

Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen

6.1.   De schadelijder dient bij  een ongeval  onverwijld aangifte te doen bij  de be-
trokken eigenaar/beheerder, zodat deze gebeurlijk beroep zou kunnen doen
op zijn polis Burgerlijke Aansprakelijkheid.

6.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krach-
tige wind, is op eigen risico, zodat de boseigenaar of -beheerder niet kan
worden aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde geldt in
geval van een door deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten gebruik
van het gebied.

Art. 7. – Onderrichtingen

Toezichthouders zoals  bedoeld in artikel  9.2.  kunnen bezoekers omwille  van
de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming
van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich
gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo nodig, desnoods met
behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden.

Art. 8. – Afwijkingen

De beheerder kan toestemming geven voor de organisatie van een occasione-
le activiteit die afwijkt van de artikelen 2 tot en met 4 van deze regeling. In-
dien het een risicovolle activiteit betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het Be-
sluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegan-
kelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, dan moet eveneens een
machtiging worden aangevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
Alle aanvragen tot afwijking moeten tenminste 30 dagen vooraf schriftelijk –
al dan niet d.m.v. een elektronische drager – worden ingediend.

Daarnaast  zijn  alle  gebruiksvormen  met  een  sport-  of  wedstrijdkarakter  of
georganiseerde manifestaties enkel toegestaan mits voorafgaande toestem-
ming van de betreffende eigenaar.

Art. 9 – Handhaving

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

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

Art. 10. – Bekendmaking

10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
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10.2. De stad Gent, de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem en het Agent-
schap voor Natuur en Bos houden deze regeling ter inzage van de bevolking.

Brussel,

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,

Marleen Evenepoel
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Bijlage 8: Consultatieverslag.

Overzicht van de opmerkingen die zijn binnengekomen tijdens de publieke consultatieperiode
van 1 september 2014 tot 1 oktober 2014 (zie aankondiging hieronder) en de verwerking ervan in
het eindrapport.

_____________________________________________________________________________

Openbare consultatie uitgebreid bosbeheerplan
Hooglatem – Grand Noble – Parkbos Gent

Het studiebureau Grontmij heeft, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos en de pri-
vate stichting Grand Noble, een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt voor het Parkbos van Gent
en de gebieden Hooglatem en Grand Noble. Hierin worden – in samenwerking met o.a. de stad
Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, het Agentschap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Land-
maatschappij en de (deel-)gemeenten Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem en De Pinte –
de krijtlijnen uitgezet voor de verdere ontwikkeling van het gebied en worden de ingrepen voor de
komende 20 jaar vastgelegd. Het beheerplan richt zich in het bijzonder op de optimalisatie van
de diverse groenstructuren en de verdere uitbouw van de verschillende boskernen. Zowel eco-
nomische, ecologische, sociaal-recreatieve, cultuurhistorische, milieubeschermende, als weten-
schappelijke aspecten werden hierbij in acht genomen.

Uiteraard wordt ook jouw mening op prijs gesteld. Welke invloed oefent of oefende het gebied uit
op de omgeving? Welke rol speelt het bos en het omliggend groen voor het landschapsbeeld en
hoe zou dit in de toekomst er best uitzien?

Van 1 september tot 1 oktober 2014 zal het beheerplan ter inzage liggen en kunnen schriftelij-
ke opmerkingen geformuleerd worden. Op donderdag 4 september 2014 gaat om 19u30 een
informatievergadering door waarop verduidelijking wordt gegeven over het beheerplan. Op dit
toelichtingsmoment kan je terecht met al je vragen of suggesties over het bosbeheer van het ge-
bied.
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Raadplegen beheerplan: Van 1 september tot 1 oktober 2014.
24/24u:

Website stad, gemeente en Parkbos: www.parkbos.be
Elke werkdag tijdens de kantooruren:

Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale dienst Oost-Vlaanderen, Vlaams Administratief
Centrum, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70/73, 9000 Gent,
t.a.v. Xavier Coppens, xavier.coppens@lne.vlaanderen.be

Informatievergadering: Donderdag 4 september 2014 om 19u30.
Raadzaal gemeentehuis Sint-Martens-Latem, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem.

_____________________________________________________________________________

Advies Cultuurraad – 21/09/2014
Betreft:  Bosbeheerplan Grand Noble en de Vallei van de Rosdambeek

Verwijzend naar de infoavond van donderdag 4 september in de Raadzaal van Sint-Martens-
Latem en de openbare consultatie m.b.t. het bosbeheerplan Grand Noble en de Vallei van de
Rosdambeek, stelt de Cultuurraad met spijt vast dat de toegankelijkheidsplannen voor het Park-
bos op het grondgebied van de gemeente Sint-Martens-Latem beperkt zijn en weinig praktisch
nut hebben voor de inwoners van deze gemeente omwille van volgende redenen:

1. Het parkbos op het grondgebied van de gemeente beperkt zich tot de Rosdamvallei.
Hierin wordt slechts één wandelpad (knuppelpad) voorzien dat twee toegangen heeft,
enerzijds aan een nog aan te leggen boomgaard in de Moeistraat, anderzijds aan de
Blaupoort. Dit pad loopt door tot aan de Rosdamstraat, grondgebied Sint-Denijs-
Westrem-Gent. Terugkeren moet gebeuren ofwel langs ditzelfde pad ofwel langs de
Kortrijkse Steenweg, ofwel langs de Keistraat.  Een tweede wandelpad door dit gebied is
wenselijk. We hebben vastgesteld dat aan beide toegangsplaatsen (Moeistraat, Blau-
poort) geen parking wordt voorzien, zodat bezoekers die met de auto komen hun wa-
gen niet kwijt kunnen. Voldoende fietsrekken plaatsen is ook wenselijk.
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2. Door de Rosdamvallei wordt geen fietspad voorzien.  Dit betekent dat de inwoners van
Sint-Martens-Latem geen rechtstreekse aansluiting krijgen op de fietspaden rond het
kasteel De Giey. We hebben ook vastgesteld dat die laatste fietspaden geen aansluiting
geven op de voorziene fietsas naar de bekende fietsbruggen over de ringvaart en de au-
tostrade.

3. Inwoners van Sint-Martens-Latem die van de bovengenoemde fietsas wensen gebruik te
maken moeten zich eerst verplaatsen naar het station van De Pinte, waar de dichtste
toegang tot die as is voor onze gemeente. Langs de geplande fietsbruggen komen ze
dan in Gent in de omgeving van het UZ, wat relatief ver weg is van het Gentse centrum.
Voor de meeste inwoners van Sint-Martens-Latem zal de traditionele weg langs de Kort-
rijkse Steenweg of langs Afsnee en Sint-Denijs-Westrem (Beukenlaan) de meest voor de
hand liggende fietsweg naar centrum Gent blijven. De fietsas en de fietsbruggen hebben
dus voor Sint-Martens-Latem weinig of geen nut. De gemeente levert nochtans een gro-
te bijdrage in de kostprijs van de fietsbruggen.

Tevens adviseert de Cultuurraad om het Parkbos aantrekkelijk te maken voor een breed publiek:

1. Plaats op onverwachte plaatsen in het Parkbos versregels van plaatselijke dichters.

2. Voorzie op één van de verzamelpunten een ‘speakers corner’, waar mensen ‘op uitno-
diging’ kunnen komen luisteren naar standpunten van ‘de gewone burger’, naar een
dichter of naar een straatmuzikant, of kunnen komen kijken naar straatanimatie.

Antwoord:
1) Gezien o.a. de ligging van de bestanden, de vochttoestand van de ondergrond en het ruimere
kader van het Parkbos, is het niet mogelijk om in het deel op het grondgebied van Sint-Martens-
Latem meerdere wandelwegen aan te leggen. Er wordt wel gestreefd naar een maximaal recrea-
tief medegebruik voor diverse gebruikersgroepen en dit met aandacht voor bv. de belevings- en
natuurwaarden. Naast de toegang aan de Blauwpoort, de ingang langs de Rosdamstraat en de
nieuw te ontwikkelen toegang langs de Moeistraat, zijn er ook nog toegangen langs het Torrebos
en langs de zgn. Oosterdijk (via Keistraat). Recreatieve ontsluitingen worden georiënteerd op
aantakking met bestaande aantrekkingspolen (bv. Westerplas) en een wandellus is beoogd in het
gehele Parkbos (ongeacht de gemeentegrenzen). Parkeerplaatsen zijn er in overvloed langsheen
de N43 en verder zijn de toegangen bedoeld voor lokale gebruikers/bewoners die te voet of met
de fiets het bos kunnen bereiken (hiervoor worden fietsenstallingen voorzien). Voor bovenlokale
gebruikers van het portaal Grand Noble is er een parking voorzien bij het portaal in het noordoos-
ten van het plangebied. Overige parkings worden binnen dit deel van het Parkbos niet voorzien
om inname van “kostbare” groene ruimte te vermijden.

2 & 3) Fietsverbindingen zijn mogelijk via de Moeistraat en de Rosdamstraat richting De Pinte.
Alhier kan aangetakt worden op de nieuw te ontwikkelen fietsas richting Gent. Afhankelijk van
hun vertrekpunt en hun bestemming in het Gentse zullen fietsers vanuit Sint-Martens-Latem of-
wel via de Beukenlaan, ofwel via de fietsbruggen richting Gent gaan. Fietsers die in het westelijk
deel van Gent moeten zijn, zullen de Beukenlaan gebruiken en fietsers voor het centrum, het
zuiden en het oosten zullen bij voorkeur de fietsbruggen gebruiken. Een fietspad aanleggen
doorheen het deel van de Rosdambeek, is omwille van bovenvernoemde aspecten niet mogelijk
(bv. veiligheid op knuppelpad en waterrijk gebied met bufferfunctie waardoor dwarse verbinding
in ophoging niet gewenst is in de vallei (cfr. dijkeffect)).
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Antwoord:
De aanleg van het nieuwe speelbos zal pas kunnen gebeuren na de effectieve verwerving van de
betrokken percelen. De concrete invulling zal ten gepaste tijden bekeken worden, doch enkele
van de voorziene aspecten zijn een speelheuvel en een educatieve poel.
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Gent, 31 oktober 2014

ADVIES UITGEBREID BOSBEHEERPLAN VOOR
GRAND NOBLE, PARKBOS GENT

Aanwezig:  Nicolas Willekens, Hans Van Kerckhove, Vera Vryens, Jolien Clauw, David Van Ael,
Bilal Alci, Rose Thys, Emil Everaert, Gertjan De Cock, Maïté Coppens, Pim Maeckelberge, Thi-
balt Bonte

Op maandag 20 oktober gingen we met enkele leden van het dagelijks bestuur langs bij
de Groendienst, waar we uitleg kregen over het algemene Parkbosproject en in het bij-
zonder de boskern Grand Noble. Die moet voor Sint-Denijs-Westrem als toegangspor-
taal voor het Parkbos dienen. Het advies hierover werd verder besproken met de ande-
re bestuursleden van de Jeugdraad.

Eerst en vooral vinden we het positief dat er veel afwisseling is van landschap. Het is een
grote meerwaarde dat open ruimte gecombineerd wordt met bos. Dit draagt meer bij
tot de (spel)beleving van een natuurgebied. We pleiten er dan ook voor om deze ruimte
ook in de toekomst zeker open te laten en niet te laten dichtgroeien.

We vinden het belangrijk dat Gentenaars van alle leeftijd de natuur kunnen ontdekken
in hun buurt en op hun manier. Voor kinderen vragen we dan ook om voldoende crea-
tieve en avontuurlijke spelelementen te voorzien. Dit kan ook zonder dure architecten;
we geloven dat binnen Stad Gent, onder andere bij de Jeugddienst, genoeg expertise
aanwezig dit te verwezenlijken.

We vragen eveneens dat het regelement expliciet voorziet in de toestemming kampen
te bouwen, met materiaal aanwezig op het domein.

Naast kinderen moet zeker ook aan de jongeren gedacht worden. Ook zij willen ge-
bruik maken van deze ruimte, als een gezellige ontmoetingsplek. Een ligweide in het ge-
bied vinden we dan ook een grote meerwaarde, maar het kan zelfs nóg beter. Zo vind je
overal in Gent de immens populaire publieke barbecueplaatsen. Van zodra het weer het
toelaat, maken Gentenaars van alle slag en soort hier gebruik van. We vragen dus als
Jeugdraad om deze ook in dit gebied te voorzien.

Een ander element dat voor zowel kinderen als jongeren een enorme meerwaarde zou
zijn, is een kampvuurplaats. Net zoals de barbecues zullen deze ervoor zorgen dat het
ook ’s avonds nog aangenaam vertoeven is in het park. We zijn er van overtuigd dat dit,
mits een goede inrichting en de nodige voorzorgsmaatregelen, geen gevaar voor de
brandveiligheid zal inhouden.

Bovendien moet het mogelijk zijn om evenementen te organiseren in het gebied. Als
typevoorbeeld verwijzen we naar het geweldig populaire door jongeren georganiseerde
Copacobana Festival, dat eenmaal per jaar plaatsvindt in het Rozebroekenpark. Natuur-
lijk hoeft Grand Noble geen nieuw festivalterrein te worden maar één groot of enkele
kleinere evenementen per jaar moeten zeker toegelaten worden.
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In het plan zien we dat er een grote fiets- en wandellus voorzien is. De rest van de pa-
den zijn vooral wandelpaden. We vragen om fietsers overal toe te laten, wat de toegan-
kelijkheid van het Parkbos ten goede zal komen. Natuurlijk pleiten we er niet voor om
overal verharde fietspaden aan te leggen.

Ten slotte nog dit. Op het plan zien we een autoparking. Aan de fietsers wordt schijn-
baar niet gedacht. Er zou een ruime fietsenparking moeten komen, waarin ook op druk-
ke momenten alle fietsen van de Parkbosbezoekers kunnen gestald worden. Indien fiet-
sers overal worden toegelaten, moet uiteraard ook voorzien worden in meerdere klei-
ne fietsstallingen, verspreid over het Parkbos.

Voor de Gentse jeugd, zeker die van Sint-Denijs-Westrem, is het openstellen van deze
groene zone heel goed nieuws. Met enkele reglementaire en infrastructurele aanpassin-
gen wordt het zeker en vast een succes!

Met jeugdige groeten,

Thibalt Bonte
Secretaris

Nicolas Willekens
Voorzitter

Antwoord:
Hieronder enkele argumenten om al dan niet in te gaan op de voorstellen van de jeugdraad:
- kampvuurplaats: geen open vuur dus standaard verboden, maar wel éénmalig te machtigen bij
events en/of activiteiten (risicoanalyse op droog zand en preventie + advies brandweer nodig).
- speelzone wordt best “vrij toegankelijke zone” en zo is er geen leeftijdsbeperking meer (anders
enkel -18 en begeleiders) en is een ligweide perfect mogelijk.
- evenementen: grand noble is ruimtelijk kwetsbaar gebied (groen). Evenementen enkel via
machtiging en dan is ook alle andere vigerende wetgeving (milieuwetgeving etc.) belangrijk.
- fietsstalplaats: ok
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Bijlage 9: Kaartenlijst.

Kaart 1: Kaart 1.1: Situering
Kaart 2: Kaart 1.2: Ligging van het plangebied t.o.v. andere bos- en groengebieden
Kaart 3: Kaart 1.3: Kadastrale percelen
Kaart 4: Kaart 1.4: Bestemming volgens het gewestplan
Kaart 5: Kaart 1.5: Beschermingszones
Kaart 6: Kaart 1.6a: Landschapsatlas
Kaart 7: Kaart 1.6b: Beschermde landschappen & monumenten
Kaart 8: Kaart 1.7: Atlas der Buurtwegen
Kaart 9: Kaart 1.8: Orthofoto

Kaart 10: Kaart 2.1: Bosleeftijd
Kaart 11: Kaart 2.2: Reliëf
Kaart 12: Kaart 2.3: Tertiaire geologie
Kaart 13: Kaart 2.4: Bodemkaart
Kaart 14: Kaart 2.5: Hydrografie en hydrologie
Kaart 15: Kaart 2.6: Bestandenkaart
Kaart 16: Kaart 2.7: Bestandstype
Kaart 17: Kaart 2.8: Vegetatiekaart
Kaart 18: Kaart 2.9: Biologische waarderingskaart
Kaart 19: Kaart 2.10: Potentiële natuurlijke vegetatie
Kaart 20: Kaart 2.11a: Bijzondere fauna & flora (west)
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Kaart 22: Kaart 2.12: KLE
Kaart 23: Kaart 2.13: Wegen
Kaart 24: Kaart 2.14: Infrastructuur
Kaart 25: Kaart 2.15: Jeugdwerk, onderwijs en speelzones in de omgeving
Kaart 26: Kaart 2.16: Fiets- en wandelroutes
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Kaart 28: Kaart 3.1a: Visie
Kaart 29: Kaart 3.1b: Visie KLE
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Kaart 36: Kaart 4.4: Bebording


