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1  Identificatie van het bos 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

1.1.1 Eigendom 

De eigendomstoestand van de bossen Zorgvliet en omgeving is vrij versnipperd (zie Kaart 1.1). In dit 
beheerplan werden 9 privé-eigenaars opgenomen die tussen minder dan 1 ha tot meer dan 15 ha in 
eigendom hebben en er is het domein Zorgvliet (20 ha) dat eigendom is van de gemeente Oostkamp.  

De totale oppervlakte van de bossen Zorgvliet en omgeving bedraagt 61,98 ha: 

o De gemeente Oostkamp bezit een aaneengesloten blok van 20,25 ha. Dit is het domein Zorgvliet 
dat bestaat uit een grotendeels verdwenen kasteel, een vijver en omliggend bos 

o De overige percelen zijn alle privaat (41,73 ha).  

Naam van het bos :   bossen Zorgvliet met de bosplaatsen: Kortekeer, Zorgvliet en Lakebos 

Statuut :    openbaar en privé-bos 

Oppervlakte berekend in GIS:  61,95 ha 

Eigenaars:    

o gemeente Oostkamp 
AC Beukenpark,  

Kapellestraat 19, 8020 Oostkamp 

o privé-boseigenaars (zie tabel in Bijlage 1)  

Contactpersonen :   

o Voor de gemeente Oostkamp:  
Milieuambtenaar Patrick Keirsebilck        patrick.keirsebilck@oostkamp.be 

o Privé-eigenaars: zie tabel in Bijlage 1 

Verantwoordelijke beheerders:  

o Voor de oppervlakte van de gemeente Oostkamp:  

gemeente Oostkamp 
Kapellestraat 19,  8020 Oostkamp 
Tel: 050/83.31.22 

o Voor de oppervlakte van de privé-boseigenaars:  

Elke eigenaar (zie tabel in Bijlage 1) (weliswaar ondersteund door de Bosgroep Houtland vzw) 

Dit beheerplan behandelt het gedeelte van de bossen Zorgvliet en omgeving met een totale 
oppervlakte van 61,95 ha. Hierna wordt de verzamelnaam ‘de bossen Zorgvliet en omgeving’ dat het 
onderwerp uitmaakt van dit uitgebreid bosbeheerplan, aangeduid als ‘studiegebied’. De 3 
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verschillende bosplaatsen in ‘de bossen Zorgvliet en omgeving’ worden telkens vermeld met bosplaats 
‘Kortekeer’, bosplaats ‘Zorgvliet’ of bosplaats ‘Lakebos’.  

Voor alle duidelijkheid:  

- ‘de bossen Zorgvliet en omgeving’ = het volledige studiegebied (61,95 ha) bestaande uit 3 bosplaatsen; 

- ‘de bosplaats Zorgvliet’ = de bosplaats (21,97 ha) bestaande uit het domein Zorgvliet en 2 bestanden 
privé-bos; 

- ‘het domein Zorgvliet’ = het park- en bosgedeelte (20 ha) in eigendom van de gemeente Oostkamp. 

Dit uitgebreid bosbeheerplan is geldig voor 20 jaar (2009-2028). 

1.1.2 Zakelijke en persoonlijke rechten 

1.1.2.1 Erfdienstbaarheden 

Er zijn een aantal erfdienstbaarheden in de openbare bossen van Oostkamp: de toegangsweg tot de 
bewoonde villa centraal in het domein Zorgvliet (zie Kaart 4.3.b); daarnaast zijn er drie grachten in het 
domein die hogergelegen gronden afwateren. De ligging van deze grachten is gedetailleerd 
weergegeven op kaart 4.2.b 

Voor de privébossen zijn geen specifieke erfdienstbaarheden bekend.  

1.1.2.2 Jachtrecht 

Er zijn twee wildbeheereenheden (WBE) actief in overlapping met de bosbestanden nl. WBE Drie 
Koningen en WBE ’t Veld. Een WBE wordt samengesteld uit verschillende jachtrechtplannen van 
individuele jachtrechthouders. Op Kaart 1.1 zijn de contouren van de jachtrechtplannen voor de 
jachtrechthouders weergegeven die overlappen met bosbestanden uit dit beheerplan (zie ook § 4.13). 
Een overlapping met een jachtplan is geen garantie dat het jachtrecht ook effectief verpacht werd, 
percelen kleiner dan 1 ha mogen immers in deze plannen opgenomen worden zonder verpachting van 
het jachtrecht. In de bestanden van de gemeente Oostkamp is dit niet het geval. 

Volgende jachtrechthouders hebben een overlapping met bosbestanden binnen dit beheerplan:  

WBE Drie Koningen:  

- Seynaeve Arthur, Seyntexlaan 3, 8700 Tielt: Kortekeer: 2b, 3a, 3b, 4a, 5a, 7a, 7b, 9a, 10a, 10b, 10c, 
10d.  

- Rammant Guido, Tramstraat 13, 8750 Wingene: Kortekeer 6a en 6b; Zorgvliet 20a en 20b.  

- Van Heyghen Pierre, Rode Kruisstraat 3, 9050 Gentbrugge: Lakebos 1a, 1b en 1c.  

- Siau Johan, Beundreef 16, 8020 Waardamme: Lakebos 1a, 1b en 1c.  

WBE Drie Koningen:  

- Ide Achiel, Bosveldstraat 2, 8750 Wingene: Lakebos: 1d en 1e (partim), 2a, 2b en 2c.  
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1.2 Kadastraal overzicht  
Een tabel met overzicht van de kadastrale percelen behorend tot het studiegebied, met vermelding van 
hun oppervlakte en de eigenaar, is opgenomen onder Bijlage 1. Een uittreksel uit de recentste 
kadastrale legger van het gebied is weergegeven op Kaart 1.1. 

Volgens eigen planimetrie is de oppervlakte van het volledige studiegebied 61,95 ha. 

1.3 Situatieplan 
De bossen van het studiegebied (zie Figuur 1 en Kaart 2.3) liggen in de gemeente Oostkamp en voor 
een klein deel in de gemeente Wingene. Het merendeel van de bossen zijn gelegen ten oosten en ten 
zuiden van de deelgemeente Ruddervoorde (Oostkamp). Ten noorden van de deelgemeente 
Waardamme (Oostkamp) is er ook een bosperceel gelegen. Het bosperceel in de gemeente Wingene 
ligt ten noorden van het gehucht Hille. 

1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen – administratief 

o Voor de oppervlakte van de gemeente Oostkamp:  

Het technisch beheer van de percelen van de gemeente Oostkamp gebeurt, overeenkomstig het 
Bosdecreet, door het Agentschap voor Natuur en Bos: 

Provinciale dienst Bosbeheer:  Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Brugge-Leiestreek 

   Zandstraat 255 
   8200 Sint-Andries Brugge 
   Telefoon: 050/45.41.76 
   Fax: 050/31.94.58 

regiobeheerder: dhr. ir Theo Vitse 

boswachter: dhr. Rik Delameillieure  GSM: 0479/99.82.12 
        rik.delameillieure@lne.vlaanderen.be 

o Voor de oppervlakte van de privé-boseigenaars:  

De privé-eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van de eigen percelen. De eigenaars zijn 
lid van de Bosgroep Houtland vzw en genieten van technische ondersteuning om dit beheer 
uit te voeren.  

De coördinaten van de Bosgroep Houtland vzw zijn: 

Jan Goris, Kasteel Tillegem 

Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels  
Telefoon: 050/40.70.23, Fax: 050/40.31.41 

De Bosgroep Houtland vzw, vertegenwoordigd door de heer Hugo Van Severen (voorzitter), samen 
met de gemeente Oostkamp zijn de opdrachtgevers voor dit beheerplan. Beide partners zijn dan ook 
de indieners van dit gezamenlijk uitgebreid bosbeheerplan.  
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1.4.2 Relatie met de andere groene domeinen 

Het studiegebied ligt net buiten de beboste gordel ten zuiden van Brugge. In de nabije omgeving van 
het studiegebied (zie Figuur 1) zijn volgende groengebieden aan te treffen:  

o Het meest noordelijk perceel van het studiegebied ligt vlakbij het bosreservaat Rooiveld dat 
op zijn beurt direct aansluit bij het omvangrijk domeinbos Kampveld.  

o In de directe omgeving van de bosplaats Kortekeer is het bosgebied bij het Kasteel Hoge akker 
gelegen en aan de overzijde van de Kortrijksestraat is het bosdomein van de familie Pecsteen 
gelegen. 

o Het zuiden van het domein Zorgvliet sluit aan bij een 50 ha groot bosrijk privaat terrein de 
Munkebossen.  

o De bosplaats Lakebos is gelegen in een groter verkaveld bos. Net ten noorden sluit het aan bij 
het meer dan 20 ha grootte bosdomein van Kasteel Rapenburg.  

 
Figuur 1:    Groengebieden en bossen in de omgeving van het studiegebied 

1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 

1.5.1 Wegen 
Buurtwegen 
Door het studiegebied zelf lopen er geen buurtwegen (bron: digitaal bestand Atlas Buurtwegen, Gis West). 
Wel zijn er op de randen van enkele bosbestanden buurtwegen aanwezig die momenteel gemeenteweg 
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zijn. Zo onder meer: de Bosveldstraat (buurtweg nr. 25), de Kortekeerstraat (buurtweg nr. 8) en Gelei 
(wegel nr. 49).  

Openbare wegen 
Er lopen geen openbare wegen door het studiegebied zelf uitgezonderd de Lakebossendreef in de 
bosplaats Lakebos. Overige belangrijke openbare wegen in de omgeving van deze bosgebieden zijn: in 
de noord-zuid richting is de N50 Oostkamp-Kortrijk de belangrijkste regionale verbindingsweg. 
Verder is er ook nog de N368 tussen Ruddervoorde en Hertsberge.  

Boswegen 
Boswegen hebben geen afzonderlijk kadastraal nummer en maken onderdeel uit van het bosbestand. 
Boswegen zijn nagenoeg nergens verhard en zijn veelal in gebruik als wandelweg of toegangsweg. 
Vooral in de bosplaats Zorgvliet zijn er heel wat onverharde bosdreven.  

1.5.2 Waterlopen  

Een beschrijving van de hydrografie is verder opgenomen onder 2.2.1.2. In de directe omgeving van 
het studiegebied (zie ook Kaart 2.1.) lopen volgende belangrijke geklasseerde waterlopen:  

- De Poversbeek, categorie 2 (provinciaal nummer: WO.9.3.4): loopt in het oosten van het studiegebied.  

- Meer naar het westen loopt de Hertsbergebeek (ook bekend als Leugaartsbeek), een waterloop 
van categorie 2 (provinciaal nummer: WO.9.3) waarin de Poversbeek ter hoogte van bosplaats 
Kortekeer instroomt. Dit is de enige geklasseerde waterloop die grenst aan enkele bosbestanden.  

- In het zuidwesten van het studiegebied loopt de Kasteelbeek, een waterloop van categorie 2 
(provinciaal nummer WO.9.9) die verder in de Rivierbeek uitmondt.  

- De Rivierbeek, een waterloop van categorie 1 (provinciaal nummer WO.9) loopt in het noorden 
van het studiegebied. 

1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of 
ruimtelijk uitvoeringsplan 

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

UitvoeringsPlannen) zijn momenteel niet van kracht binnen het studiegebied.  

De ruimtelijke bestemmingen van het studiegebied werden vastgelegd in het gewestplan ‘Brugge-
Oostkamp’, kaartblad 13/5 en 21/1. Een uittreksel van het huidige gewestplan is weergegeven op Kaart 
1.2.  

Een groot deel, namelijk 24,9 ha, van het studiegebied is natuurgebied op het gewestplan. Dit betreft 
een groot deel van de bosplaatsen Kortekeer en Lakebos. Rond de kern van Ruddervoorde zijn enkele 
bestanden in parkgebied gelegen en het centrale deel van het domein Zorgvliet is parkgebied. De 
oppervlakte parkgebied bedraagt 13,5 ha. De bestemming bosgebied, 15 ha, bevindt zich enkel in het 
domein Zorgvliet. Tenslotte is er 6 ha van het studiegebied gelegen in agrarisch gebied. 

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

 moeten parkgebieden in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze 
in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen. 

 zijn bosgebieden beboste of te bebossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf. Daarin zijn de gebouwen 
die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van en het toezicht op de bossen, evenals jagers- en vissershutten 
toegelaten, op voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar 
tijdelijk. 

 agrarische gebieden zijn gebieden bestemd voor de landbouw in de ruime zin. 

1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones - Habitatrichtlijngebied 
EU-Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie 
aangeduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De aanduiding 
gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten De erkenning als EU-
Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te nemen om een 
duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren. 

Nagenoeg de volledige bosplaats Zorgvliet is gelegen in het EU-Habitatrichtlijngebied BE2500004 
‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen, westelijk deel’ (3.064 ha) en meer 
specifiek in het deelgebied 3. Dit deelgebied is 101 ha groot en omvat de bossen en parken van het 
domein Zorgvliet en de Munkebossen.  

De afbakening van het EU-Habitatrichtlijngebied is weergegeven op de Kaart 2.3. 

De rest van het studiegebied is niet gelegen in een internationale beschermingszone. 

In het volledige EU-Habitatrichtlijngebied ‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen, 
westelijk deel’ zijn 13 habitattypes, waarvan 2 prioritair, van Bijlage I van de EU-Habitatrichtlijn 
aanwezig. Het gaat om de volgende 13 habitattypes (de habitattypes, of relicten ervan, die in het 
domein Zorgvliet zelf voorkomen, zijn in het vet  en grijs aangeduid): 

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

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

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

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

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

6430 Voedselrijke ruigten 

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

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

9160 Eikenbossen van het Stellario-Carpinetum 
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9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

91E0* Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) 

Tabel 1:  Habitattypes voorkomend in het habitatrichtlijngebied BE2500004 

Het voorkomen van habitattypes in het domein Zorgvliet is beperkt tot 6230 en 9120. In te beperkte 
mate om afzonderlijk te beschouwen komt lokaal nog type 6430 voor.   

Habitats in het domein Zorgvliet (met beschrijving bedreigingen, beheer en herstelmogelijkheden naar Sterckx 

G. & Paelinckx D., 2003 en Decleer K., 2007): 



 Uitgebreid bosbeheerplan Bosgebied Zorgvliet – Algemene beschrijving 17 

ESHER                        maart 2009 

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (Nardus graslanden) – prioritair habitat  

Voorkomen  
In het domein Zorgvliet is een verruigd grasland aanwezig dat nog relicten (< 1 ha) herbergt. 

Potentieel (o.a. afhankelijk van de zaadbank) kan er binnen het domein tot 2 hectaren van dit 
prioritair type worden hersteld. 

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

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

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

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

of Amerikaanse vogelkers tegen te gaan.  

9120  Atlantische zuurminnende beukenbossen met ondergroei van Ilex of Taxus  

Voorkomen 
Het subtype ‘Zomereiken-Beukenbos’ van dit habitat komt afgezien van de naaldhoutbestanden in 
het domein vrij goed ontwikkeld voor. Naast dominantie van Zomereik en wat Beuk komen ook 
Gewone es, Gewone esdoorn en Hazelaar voor. De kensoorten voor de rijkere variant namelijk 
Dalkruid en Witte klaverzuring komen verspreid en lokaal abundant voor. In het domein komt 
maximaal 10 ha in goede tot matig ontwikkelde vorm van dit habitattype voor.  

Potentieel kan er op middellange tot lange termijn bijkomend tot 7 ha van dit habitattype 
ontwikkeld worden.  

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

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

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

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

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

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

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

waarbij ook open terrein mee is ingerasterd).   

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

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

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.7.2.1 Vlaams Ecologisch Netwerk 

Het studiegebied zelf is niet aangeduid als GEN (Grote Eenheid Natuur)- noch als GENO (Grote Eenheid 

Natuur in Ontwikkeling)-gebied.  

In de omgeving ervan zijn wel een deel van de vallei van Rivierbeek en het domeinbos Kampveld 
opgenomen in het VEN (deelgebied Valleien, bossen en heiderelicten van de oostelijke Brugse 
veldzone).  

1.7.2.2 Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten 

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

1.7.2.3 Overige 

Landschapatlas 

De landschapsatlas (zie Figuur 2) geeft aan waar de historisch gegroeide landschapstructuur tot op 
vandaag herkenbaar gebleven is en duidt deze aan als relicten van de traditionele landschappen. Het is 
een inventaris van alle landschapskenmerken met erfgoedwaarde die op mesoniveau (1/50.000) 
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relevant zijn. Zowel puntvormige, lijnvormige als vlakvormige relicten van bovenlokaal belang 
werden gebiedsdekkend gekarteerd.  

- Samenhangende gehelen met belangrijke erfgoedwaarden en een vrij hoge gaafheid werden gewaardeerd via 
aanduiding als relictzone met bijbehorende beschrijvingsfiche.  

- De meest waardevolle ensembles die zowel historisch als genetisch samen horen, werden ankerplaatsen 
genoemd. Voor ankerplaatsen en relictzones, kortom gave landschappen, worden specifieke 
beleidswenselijkheden geformuleerd.  

- Daarnaast werden ook lijnsegmenten gewaardeerd die een waardevol lijnvormig element voorstellen. Deze 
worden lijnrelicten genoemd. 

Als relicten van het traditionele landschap ‘Houtland’ (circa 32.968 ha) waartoe het volledige 
studiegebied behoort, werden aangeduid: 

• De relictzone ‘Kasteelparken en bosgebied Oostkamp’ (R30034): hierin is het meest noordelijk 
bosperceel gelegen. 

• De relictzone ‘Kruiskalseide, Leugaartsbeek en Kasteel St-Hubertus (R30037): hierin is het 
merendeel van de bosplaats Kortekeer gelegen. 

• De relictzone ‘Munkebossen’ (R30064): hierin is de bosplaats Zorgvliet en het noordelijk deel van 
de bosplaats Lakebos gelegen. 

De bosplaats Zorgvliet en het noordelijk deel van de bosplaats Lakebos zijn in de ankerplaats 
‘Munkebossen’ (A30032) gelegen. 

Binnen of in de onmiddellijke omgeving van het studiegebied zijn volgende puntrelicten gelegen: 

• Het puntrelict ‘Kasteel St-Hubertus’ (P30479) 

• Het puntrelict ‘Kasteel Lakebos’ (P30244) 

• Het puntrelict ‘Lakebos’ (P30494) 

De Rivierbeek is aangeduid als lijnrelict ‘Rivierbeek en Velddambeek’ (L30024). 
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 Figuur 2:  Landschapatlas van bossen Zorgvliet en omgeving 

Ecoregio 

Nagenoeg het volledige studiegebied is gelegen in de ecoregio van de cuesta’s en meer specifiek in het 
ecodistrict van het Zandig Houtlandcuestadistrict. Het meest zuidelijk bosperceel is gelegen in een 
andere eocregio en meer specifiek in het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict.  

2  Algemene beschrijving 
2.1 Cultuurhistorisch overzicht 

2.1.1 Historisch overzicht 

Tijdens de jongste ijstijd (70.000 –10.000 jaar geleden) woeien westenwinden vanuit een droogliggende 
Noordzee het zand landinwaarts en gaven zo ontstaan aan de ‘Vlaamse zandstreek’ waarin het 
studiegebied gelegen is.   

Dat de omgeving van het studiegebied al prehistorische bewoning kende, blijkt uit de archeologisch 
onderzoek in de omgeving van Waardamme waar grafheuvels uit de Bronstijd (2.000 – 1.2000 v.C;) 
aanwezig zijn en waar zelfs sporen van een huis uit het Neolithicum (3.500 – 3.000 v.C.) werden 
aangetroffen. Er is ook een plattegrond van een woning uit de IJzertijd (750 – 450 v.C.) en Romeinse 
graven aangetroffen. Hiermee is deze locatie één van de belangrijkere archeologische sites in 
Vlaanderen.  
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Wat de beboste toestand van het studiegebied door de eeuwen heen is moeilijk te achterhalen. 
Algemeen wordt aangenomen dat de historiek samenloopt met de algemene historiek van de 
verschillende uitgestrekte heidegebieden als ‘Bulskampveld1’. Het is van oudsher een streek waar 
heide, landbouwgebruik en bos zich hebben afgewisseld.  

De geschiedenis van het domein Zorgvliet loopt samen met de geschiedenis van de Munkbossen. Op 
de historische kaart van Beaurain (1690) 
staat de toponiem Munkbossen reeds 
vermeld en is er ongeveer ter hoogte 
van het huidige domein Zorgvliet een 
kapel of iets dergelijks weergegeven (zie 
Figuur 3). Op de Ferrariskaart (zie 
Figuur 4) staat het kasteel Zorgvliet ook 
al vermeld. Opvallend is dat een groot 
deel van de uitgestrekte Munkbossen 
dan al een zeer intens aangelegd 
drevenpatroon vertoonden, wat er op 
wijst dat er in het domein intens aan 
bosbouw werd gedaan. Figuur 3:  kaart Beaurain (1690) 

Eigendomsgeschiedenis domein Zorgvliet (Boden-Ibens, 2003) 

- Eind 18de eeuw: buitenhuis van de Schietere de Caprijcke (1756-1828). Hij plantte veel lorken in de 
Munkbossen. 

- Hélène Van Hoobrouck (1817-1887) erfde het domein; 

- 1865-1920: in bezit van baron van Caloen de Basseghem; 

- na 1922 komt het in bezit van familie van Outryve d’Ydewalle; 

- tijdens WO I werden er door de Duitse bezetter de meeste zware lorken in het domein gekapt; 

- In 1947 brandt het kasteel af en wordt nadien volledig afgebroken (het oorspronkelijk kasteel was 
gesitueerd t.h.v. bestand 8a); de conciërgewoning, paardenhuis en koetsstallen (bestand 9b) blijven 
behouden;  

- In 1957 wordt het koetshuis tot één gebouw samengevoegd en vergroot 

- In 1981 is er een verdeling tussen Louis Joseph d’Ydewalle en Colette d’Ydewalle. Er wordt een 
private tennisclub opgericht die in 1990 door brand wordt vernield.  

- In 1996 koopt de gemeente Oostkamp 14 ha van het domein en in 1999 nog eens 7 ha. 

Eigendomsgeschiedenis kasteel St.-Hubertus (Boden-Ibens, 2003) 

Het ʺKasteel Sint-Hubert” (Kortrijksestraat 493, Ruddervoorde) is een kasteel in neo-Vlaamse 
Renaissancestijl, ontworpen door architect Louis Charels, en in 1906 gebouwd door Ridder Paul van 

                                                           

1 De term ‘Bulskampveld’ staat op een uitgebreid gebied ten zuiden van Brugge, ten noorden van Oostkamp, zich uitstrekkend 
tot Aalter in het oosten en tot Aartrijke in het westen.  
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Outryve dʹYdewalle, burgemeester van Ruddervoorde tot na 1920. Voor de bouw van het kasteel ʺSint-
Hubertʺ en het bijhorende koetshuis wordt eerst een bestaande constructie afgebroken. Een 18de-
eeuws bijgebouwtje blijft staan. Sinds het overlijden van Paul van Outryve dʹYdewalle in 1930 is het 
kasteel tot op heden eigendom van zijn kleinzoon Guy de Schietere de Lophem.  

Het totale eigendom is 4,5 ha groot met toegangsdreef naar het centraal gelegen kasteel St.-Hubertus, 
aangelegd kasteelpark, koetshuis en bergplaats. Het kasteel is volledig gelegen in parkgebied volgens 
het Gewestplan.  

De neo-Vlaamse renaissancestijl cf. typisch materiaalgebruik, volume- en geveluitwerking. 
Baksteenbouw met sierankers gecombineerd met traditioneel gebruik van Euvillesteen voor de plint en 
de decoratieve elementen. Leien bedaking o.m. het hoofdvolume onder zadeldak, in het zuiden 
afgeboord door een bakstenen zijtrapgevel.  

In het park zijn nog volgende gebouwenconstructies aanwezig: een neobarok koetsgebouw op U-
vormig grondplan, en een bijgebouw met oudere kern heden in gebruik als bergplaats. Het park is 
klassiek ingedeeld met centrale gazonpartijen ten oosten, ten zuiden en ten westen, een grotendeels 
ommuurde moestuin ten noorden met centrale toegangen en een rondgaand wegen- en padenpatroon. 
Bewaarde parkaanleg met kenmerken van vroeg 20e-eeuwse landschappelijke vormgeving met 
parkboomgroepen (o.m. Plataan en Linde), parkbomen (o.m. Beuk, Tulpenboom, Tamme kastanje, 
Mammoetboom, Moseik, Den en Levensboom), heestermassieven (o.m. Rododendron, Aucuba), 
rozenperken, verwaarloosde moestuinruimte en afzomende meidoornhaag. Resterende 
parkbosbestanden met hoofdzakelijk Amerikaanse eik en Gewone es en Hazelaar in de struiklaag. Ten 
noorden thans grotendeels verlaten moestuin met gedeeltelijk bewaarde hoge fruitmuren en vervallen 
serre.  

Evolutie van het landschapsbeeld  

Vanaf eind 18de eeuw zijn er historische kaarten beschikbaar die een vrij goed beeld geven van het 
grondgebruik in het zuidelijk deel van de gemeente Oostkamp.  
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Figuur 4:  kaart Chanlaire-Capitaine (± 1796)  

Een herwerkte kaart op basis van de Ferrariskaart geeft een overzicht van de aanwezigheid van bossen 
in de omgeving van het studiegebied. Ter hoogte van de noordelijke bosplaats ‘Kortekeer’ was eind 
18de eeuw een boskern aanwezig. De Munkbossen (toponiem ‘Papen Burgh’) zijn duidelijk als een 
uitgestrekt maar sterk ingedeeld bosgebied aanwezig. Ook de bosplaats Lakebos maakte nog integraal 
deel uit van het uitgestrekt bosgebied.  

 
  Figuur 5:  de Ferrariskaart (1770-1775) van het zuidelijk deel van het studiegebied 
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Op de kaart van Graaf de Ferraris zijn de gebouwen van het kasteel Zorgvliet duidelijk weergegeven. 
Het gebied van de Munkbossen was nog een vrij aaneengesloten bosgebied van enkele honderden 
hectaren, slechts onderbroken door wat kleinere heidegebieden. De Kortrijksebaan loopt centraal door 
het bosgebied en is aan beide zijden volledig bebost. Het intense drevenpatroon van de Munkbossen is 
al duidelijk aanwezig. Mogelijks met uitzondering van enkele kleinere bosbestanden was het volledige 
studiegebied ten tijde van de Ferraris reeds bos.  

 
Figuur 6:  Vandermaelenkaart (1850) 

Op de Vandermaelenkaart blijkt dat halverwege 19de eeuw het boscomplex van de Munkbossen vrij 
intact is gebleven. Rond het kasteel Zorgvliet zijn twee bestanden als niet bebost weergegeven en 
bestonden waarschijnlijk als grasland/gazon. In de bosplaats Kortekeer zijn de percelen 2 (deel), 3, 5 en 
7 als niet bebost weergegeven. 

Op de historische kaarten van rond 1880 (zie Figuur 7 - opgesplitst in twee delen) is er vrij nauwkeurig 
de aanwezigheid van bos weergegeven. Van bosplaats Kortekeer is het meest noordelijk perceel 
(perceel 1) als (permanent) hooiland weergegeven. De overige percelen van deze bosplaats zijn met 
uitzondering van perceel 2 en een deel van perceel 4 niet als bos weergegeven.  

Van de bosplaats Zorgvliet zijn de noordelijke bestanden niet als bos weergegeven. Wel was de zone 
tussen het domein en de Kortrijksebaan bebost. Het oostelijk deel van het domein bestond grotendeels 
uit naaldhout, terwijl het westelijk deel loofhout was. Ook is de parkvijver hier voor het eerst duidelijk 
ingekleurd.  

De bosplaats Lakebos maakte nog integraal deel uit van het toch al minder aaneengesloten boscomplex 
van de Munkbossen. De bosplaats bestond, net als de rest van het boscomplex, volledig uit naaldbos.  
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Figuur 7:   Topografische kaart 1883-1884, opgesplitst in noordelijk en zuidelijk deel  (MGI)  

Op de topografische kaart van 1911 (zie Figuur 8) zijn voor de bosplaats Kortekeer nu verschillende 
bospercelen bebost geworden. Zo bestaan de percelen 1, 3, 5 en een deel van 7 uit bos; op de drogere 
gronden is het naaldhout, in de nattere valleien is het loofbos. Ook de noordelijke bestanden van het 
domein Zorgvliet zijn nu (opnieuw) bebost geworden. Van het zuidelijk deel is geen kaart beschikbaar. 
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Figuur 8:  Topografische kaart 1911 (NGI) van het noordelijk deel van het studiegebied 

Samenvattend: 
Tot ongeveer het midden van de 19de eeuw was het merendeel van het studiegebied gelegen in het 
uitgestrekt boscomplex van de Munkbossen. Dit complex, was in tegenstelling tot veel andere bossen 
al eind 18de eeuw een intens drevenpatroon, wat wijst op een intense bosbouw, met vooral aanplanten 
van lork. Rond 1880 bereikte de ontginning van bos waarschijnlijk zijn hoogtepunt en geraakten ook 
de Munkbossen geleidelijk aan ook versnipperd. In de 19de eeuw werden er delen opnieuw bebost, 
maar de Munkbossen geraakten verder versnipperd en werd de bosplaats Lakebos geïsoleerd van de 
Munkbossen en werd deze bosplaats grotendeels verkaveld.  

⇒  Op de bosleeftijdskaart (zie Kaart 2.4) kan afgeleid worden hoelang elk bestand bos als 
landgebruik gekend heeft. De oudste delen (groene inkleuring op kaart) van het 
studiegebied zijn: delen van het domein Zorgvliet en de bosplaats Lakebos. De 
versnipperde percelen van de bosplaats Kortekeer bestaan vooral uit recenter bos (perceel 1 
is zelfs hoogstwaarschijnlijk verkeerdelijk weergegeven als oud bos).  

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 

Concrete informatie over het bosbeheer van vóór de 20e eeuw is niet voorhanden. Er zijn beperkte 
bronnen omtrent het historisch bosbeheer voorhanden.  

In de private bestanden van de bosplaats Kortekeer is er de laatste jaren maar weinig beheer 
uitgevoerd. In het verleden zijn waarschijnlijk beperkt dunningen uitgevoerd en werd in de nattere 
delen hakhout afgezet.  
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In het domein Zorgvliet werd rond WO I veel Lork gekapt door de Duitse bezetter (+/- 4500 stuks). Tot 
WO II was het beheer voornamelijk gericht op Zomereik, deze soort werd zowel in de bestanden als in 
de dreven dominerend aangeplant. Om de vochtige percelen te ontwateren werden rabattenstructuren 
aangelegd die om de 2-3 jaar werden geruimd. Deze rabatten zijn nog goed herkenbaar in de 
bestanden 2a, 2b, 4a, 4b, 6a. Na WO II werd er meer Tamme kastanje aangeplant, vnl. als hakhout. 
Vanaf die periode werk ook Beuk aangeplant als dreefboom. Vermoedelijk rond 1960 werd Douglas 
geïntroduceerd als snelle opbrengstboom, de windworpgevoeligheid op natte bodems bleek later een 
nadeel. De open plaats rond de (huidige) ruïne is ontstaan door ontbossing i.f.v. landbouwkundig 
gebruik rond die periode. Het perceel werd gedurende lange tijd als weide gebruikt met de centrale 
depressie als veedrinkplaats. Pas de laatste jaren (voor de verkoop aan de gemeente) werd het omgezet 
tot akker. De parkaanleg met diverse cultivars en o.a. de kring met Bruine beuk t.h.v. bestand 9b 
dateren van rond de jaren 1960. In 1970 werd een tennisveld aangelegd t.h.v. bestand 9b. De gebouwen 
op bestand 9b werden herschapen tot ruïne na een brand in de jaren 1990. De vijver (bestand 10w) ligt 
op de plaats waar altijd een natuurlijke depressie aanwezig was. De vijver was oorspronkelijk kleiner 
en anders van vorm dan nu. Met de uitgegraven grond werd een talud opgeworpen op bestand 10a. In 
centrale gedeelte (noordelijk deel van bestand 10a) was ook een ommuurde moestuin aanwezig, 
inclusief met serres en orangerie. Tal van cultivars en sierplanten vormen een getuige van dit vroegere 
gebruik.  

Na verwerving van het domein door de gemeente Zorgvliet werden verschillende beheermaatregelen 
uitgevoerd: o.a. het afgraven van het tennisterrein en afbraak van gebouwenconstructies (bestand 9b) 
Het hakhout- en middelhoutbeheer werd opnieuw ingesteld in verschillende bestanden (o.a. 
bestanden 2A en 2B met hakhout Tamme kastanje). Op 13/10/2002 werd een beheerovereenkomst 
afgesloten met Natuurpunt vzw afd. Oostkamp omtrent het beheer en de mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling in het domein.  

Over het historisch beheer in de private bosbestanden is niet veel informatie bekend.  

2.2 Beschrijving van de standplaats 
2.2.1 Reliëf en hydrografie 

2.2.1.1 Reliëf 

Het studiegebied is gelegen ten noorden van het plateau van Tielt. Het meest zuidelijk bosperceel is 
het hoogst gelegen op 27 m. Het gebied helt geleidelijk af naar het noorden. Het meest noordelijk 
bosperceel is op ongeveer 12 m gelegen en zo het laagst gelegen. Ter hoogte van de kruising van de 
Kortrijksestraat en de N368 (gehucht Kruiskalseide) is er een kleine opduiking tot 26 m.  

De verschillende waterlopen die zuid-noord lopen zijn iets lager gelegen in een weinig golvend 
landschap.  

2.2.1.2 Hydrografie 

De hydrografie van het studiegebied en nabije omgeving wordt op Kaart 2.1. weergegeven. 
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Het studiegebied bevindt zich grotendeels tussen het stroomgebied van de Rivierbeek en van de 
Hertsbergebeek-Poversbeek2. De bovenlopen van deze beken ontspringen op de rand van het plateau 
van Tielt.  

De Rivierbeek (1ste categorie, WO.9) loopt ten westen van het studiegebied en ontspringen de 
bovenlopen ervan op de noord- en westrand van het studiegebied. Zo ontspringt de Kasteelbeek (2de 
categorie, WO.9.9), een bovenloop van de Rivierbeek, nabij het meest zuidelijk perceel van de 
bosplaats Lakebos. Ter hoogte van het domein Zorgvliet, ontspringen ten westen van de 
Kortrijksebaan drie zijbeken van de Rivierbeek, namelijk de Dorpsbeek (3de categorie, WO.9.8), de 
Akkerbeek (3de categorie, WO.9.8.2) en een beek zonder naam (3de categorie, WO.9.8.1). Net ten 
noorden van de dorpskern van Ruddervoorde ontspringt de waterloop Loopje (2de categorie, WO.9.7).  

De bosplaats Kortekeer ligt grotendeels in de valleien van de Leugaartsbeek (officiële naam: 
Hertsbergebeek) (2de categorie, WO.9.3) en de Poversbeek (2de categorie, WO.9.3.4). Net ten noorden 
van perceel 7 mondt de Poversbeek in de Hertsbergebeek, die ook gekend is onder de naam 
‘Leugaartsbeek’, uit. Beide waterlopen ontspringen ook op de noordrand van het plateau van Tielt. 

Aan de voet van het plateau van Tielt bevinden zich op een hoogte van ongeveer 15 m verschillende 
minder duidelijke kwelniveaus (roestindicatie en film van Fe-oxiderende bacteriën) die aanleiding 
geven tot de vorming van natte zones en kleine beekjes. Zo zijn er ook op de zuidrand en langs de 
vijver van het domein Zorgvliet indicaties van kwel.  

In perceel 2 van de bosplaats Lakebos, die gelegen is op een steilere helling van het plateau van Tielt, is 
er een bronzone aanwezig waardoor een groot deel van deze bestanden nat tot zeer nat zijn.  

Het is vooral in de kwel- en bronzones dat er meer bijzondere vegetaties en bostypes aan te treffen zijn 
(zie verder). 

2.2.1.3 Oppervlaktewaterkwaliteit 

Dichtbij het studiegebied is er een meetpunt (906300) van de VMM op de Hertsbergebeek, namelijk 
langs de Kortekeerstraat op de noordgrens van het domein Zorgvliet.  De fysico-chemische kwaliteit 
van de beek op dit punt is ‘matig verontreinigd’ (cijfers 2007) en de Biotische Index is 5 of ‘matige 
kwaliteit’ (cijfers 2005).  

Er komen geen lozingspunten uit in de centrale vijver van het domein Zorgvliet, er zijn geen visuele 
sporen van verontreiniging aanwezig. Door aanwezigheid van ijzerrijk grondwater krijgt het water 
plaatselijk een donkerbruine roestkleur. De villa in het centrum van het domein zal vermoedelijk3 niet 
worden aangesloten op het openbaar rioleringsnet (individueel te optimaliseren buitengebied). Er is 
geen direct lozingspunt naar grachten of waterlopen op het domein.  

De afwateringsgrachten in het zuidelijk deel van het bosdomein Kortekeer, en de Leugaartsbeek en 
Povertsbeek worden sterk belast met afspoeling van (drijf)meststoffen met plaatselijk sterke 

                                                           

2 Plaatselijk ook bekend als Leugaartsbeek 

3 De definitieve zoneringsplannen zijn nog niet beschikbaar voor de gemeente Oostkamp (bron: 
http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml. )  
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ontwikkeling van drijfalgen. Het hoog ijzergehalte in het kwelwater zorgt voor een neerslag van een 
deel van die nutriënten. In één van de bosbestanden (2b, Kortekeer) werd een rechtstreekse 
rioleringsafvoer van een particuliere woning vastgesteld.  

2.2.2 Bodem en geologie 

2.2.2.1 Geologie  

Binnen dit ecodistrict rusten Jong-Quartaire afzettingen op het Tertiair substraat (naar Sevenant M., 
2002).  

Het Tertiair bestaat uit subhorizontale, oorspronkelijk zwak naar het noord-noordwesten hellende, 
mariene lagen: Formatie van Tielt (Lid van Egem) en Formatie van Gent (Lid van Vlierzele). In de 
omgeving van het studiegebied komt een Tertiaire opduiking (Lid van Beernem) voor ter hoogte van 
het gehucht Kruiskalseide.  

Het Zorgvlietbos ligt in de depressie van de Handzamevaart, ten zuiden van het Wijnendaleplateau.  
Op figuur 9 wordt de geologische gelaagdheid geschetst van de regio van het Zorgvlietbos.  

De dikte van de Quartaire laag schommelt van enkele decimeters (op de plateau’s) tot enkele meters 
(in de depressies). De hoogtebarrière voor het dekzand ligt op ± 25 m. Tijdens en na de afzetting 
werden plaatselijk elementen uit de Tertiaire lagen vermengd met het eolisch materiaal. Ook tijdens 
het Holoceen hadden nog zandverstuivingen en –afzettingen plaats. Recente stuifzanden hebben een 
ouder profiel (podsolen) en die periode dateert ook de vorming van veen en de sedimentatie van 
lemige en kleiige afzettingen in de depressies en op hellingen.  

Uit de resultaten van enkele boringen (DOV-databank) in de directe omgeving van het studiegebied 
blijkt dat aan de bosplaats Lakebos de Quartaire laag 3,5 m dik is en bestaat uit los zand met keien. Ter 
hoogte van het domein Zorgvliet is de Quartaire laag 3,3 m dik en bestaat tot 1 m uit los zand, van 1 m 
tot 2,7 m diepte uit zandhoudend leem en tussen 2,7 m en 3,1 uit zandhoudend veen. Ter hoogte van 
het gehucht Kruiskalseide is de Quartaire laag 2,07 m dik en eerst uit lemig zand en dieper uit zandige 
klei. In de omgeving van perceel 7 van bosplaats Kortekeer is de Quartaire laag maar 0,8 m dik en 
bestaat uit ijzerhoudend zand. 
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Figuur 9:  geologische kaart van het studiegebied (blauw) en omgeving (rood=gemeentegrens)  

2.2.2.2 Bodem 

De gebied waarin het studiegebied is gelegen bestaat vooral uit lemige zandgronden en zandige 
leemgronden, onderbroken door kleibodems in de valleien van de grotere waterlopen.  

In het studiegebied komen volgende bodems voor (zie kaart 2.2): 

o De droge zandgronden met drainageklasse b en c (Zbg, Zcp en Zch) komen voor:   
- bosplaats Kortekeer: in ongeveer de helft van perceel 1; 
- bosplaats Lakebos: in enkele bestanden van perceel 1. 

Zbg: droge zandgronden met duidelijke humus en/of textuur B horizont 
Zcp: matig droge zandgronden 

Zch: matig droge zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont 

o De droge tot matig natte lemige zandgronden met drainageklasse c en d (Scb, Scg, Sch, Sdp, Sdh, 
Shp) bevinden zich: 

- bosplaats Kortekeer: in een deel van perceel 1 en de percelen 2, 6 en 9; 
- bosplaats Zorgvliet: in bestand 19a;  
- bosplaats Lakebos: in meer dan de helft van perceel 1 en een deel van perceel 2. 

Scb: matig droge lemige zandgronden met weinig duidelijke kleur B horizont; 
Scg: matig droge lemige zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B horizont; 
Sch: matig droge lemige zandgronden met verbrokkelde humus of/en ijzer B horizont; 
Sdp: matig natte lemige zandgronden; 
Sdh: matig natte lemige zandgronden met verbrokkelde humus of/en ijzer B horizont; 
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Shp: natte gronden op lemig zand; 

o De matig natte tot natte zandige leemgronden met drainageklasse d, e en h (Pdp, Pep, Php) 
bevinden zich: 

- bosplaats Kortekeer: in een deel van perceel 1 en de percelen 2, 6 en 9; 
- bosplaats Zorgvliet: in bestand 19a;  
- bosplaats Lakebos: in meer dan de helft van perceel 1 en een deel van perceel 2. 

Pdp: matig natte lichte zandleemgronden; 
Pep: natte gronden op lichte zandleem; 
Php: natte gronden op lichte zandleem; relatief hoge ligging. 

o  De zeer natte kleigronden (Efp) bevinden zich in de valleien van Hertsbergebeek4 en Poversbeek: 
- bosplaats Kortekeer: in de percelen 7 en 8; 

Efp: zeer sterk gleyige op klei met reductiehorizont, opmerking: de bovenste zandlagen kunnen sterk 
ijzerhoudend zijn (ijzerrijke kwel in broekbosjes van perceel 7 en 8, Kortekeer) .  

o Uit boringen blijkt dat in de ondergrond plaatselijk ook veenlagen aanwezig zijn: o.a. in het 
domein Zorgvliet werd op een diepte tussen 2,7 en 3,1 m een veenlaag aangetroffen (bron: 
http://dov.vlaanderen.be).   

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bestandskaart 

De bestandenkaart is weergegeven op Kaart 2.3. Een kaart met weergave van de dominerende 
boomsoort in de boomlaag is opgenomen als Kaart 2.5. Voor verdere toelichting bij deze bestandskaart 
zie onderstaande Tabel 1. Enkele bestanden (Kortekeer 2a en 8a) werden tijdens de opmaak van het 
beheerplan niet weerhouden. In de beschrijvende tekst kan hiernaar nog steeds een verwijzing 
opgenomen zijn.  

Tabel 2:  Bestanden in de bossen Zorgvliet en omgeving 

Bestandsnummer Opp. (ha) Boomsoort Eigenaar 

bosplaats Kortekeer 
1a 3,89 zE / aE privaat 
1b 2,44 zE / aE privaat 
1c 1,23 zwE privaat 
2b 3,99 tKa/aE privaat 
3a 4,17 gE/gEs privaat 
3b 1,37 tKa/gE/zE privaat 
4a 4,65 gEs/zE privaat 
5a 2,01 zE privaat 
6a 0,93 B privaat 
6b 0,36 Pop privaat 
7a 0,57 P privaat 
7b 1,41 P/zE privaat 

                                                           

4 Plaatselijk ook bekend als Leugaartsbeek.  
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Bestandsnummer Opp. (ha) Boomsoort Eigenaar 

9a 1,39 P privaat 
10a  0,35 Pop/zwE privaat 
10b  0,46 jL privaat 
10c  1,39 Do/jL/zE privaat 
10d  1,25 B/jL privaat 

    
Totaal: 31,86   

bosplaats Zorgvliet 
1a  / dreef gemeente Oostkamp 
2a 0,55 tKa gemeente Oostkamp 
2b 0,61 tKa gemeente Oostkamp 
3a / dreef gemeente Oostkamp 
4a 0,53 zE/tKa gemeente Oostkamp 
4b 0,89 Do/zE gemeente Oostkamp 
5a / dreef gemeente Oostkamp 
6a 1,51 tKa/zE gemeente Oostkamp 
7a / Dreef gemeente Oostkamp 
8a 0,99 Pop/Do gemeente Oostkamp 
8b 0,33 F gemeente Oostkamp 
9a  0,69 ruigte gemeente Oostkamp 
9b  0,88 ruïne gemeente Oostkamp 
10a 1,24 Do gemeente Oostkamp 
10b 1,17 kapvlakte gemeente Oostkamp 
10c 0,37 Ruïne gemeente Oostkamp 
10w 0,30 vijver gemeente Oostkamp 
11a / dreef gemeente Oostkamp 
12a 0,68 Do/jL gemeente Oostkamp 
12b 0,94 Do/jL gemeente Oostkamp 
13a 0,27 zE/jL gemeente Oostkamp 
13b 0,49 Do/F gemeente Oostkamp 
14a / dreef gemeente Oostkamp 
15a  / dreef gemeente Oostkamp 
16a 0,49 tKa/rBe gemeente Oostkamp 
16b 0,63 tKa/Do gemeente Oostkamp 
17a 0,83 zE/jL gemeente Oostkamp 
18a 0,63 tKa gemeente Oostkamp 
18b 0,65 Pop/tKa/aE gemeente Oostkamp 
19a 2,52 zE gemeente Oostkamp 
20a 1,43 zE/jL privaat 
20b 0,30 vijver privaat 

Totaal:  21,98   
bosplaats Lakebos 

1a 0,54 zE/aE privaat 
1b 0,49 bosaanplant privaat 
1c 0,22 jL privaat 
1d 0,40 graasweide privaat 

1e 1,93 
diverse 

aanplantingen privaat 



 Uitgebreid bosbeheerplan Bosgebied Zorgvliet – Algemene beschrijving 33 

ESHER                        maart 2009 

Bestandsnummer Opp. (ha) Boomsoort Eigenaar 

1f 1,62 aE privaat 
1g 0,28 aE (chalet) privaat 
1h 0,39 aE/tKa privaat 
2a 0,88 wE/gEs/zwE privaat 
2b 0,81 zwE/Pop privaat 
2c 0,58 Pop privaat 

Totaal: 8,14 5   
Totaal  

studiegebied 61,98 
 

 
LH=loofhout / zE=Zomereik / aE=Amerikaanse eik / we=Wintereik / B=Beuk / Do=Douglas / F=Fijnspar / gEs = Gewone es / 
gE=Gewone esdoorn / hB=Haagbeuk / rBe=Ruwe berk / tKa= Tamme kastanje / Pop=populier / mE=Moeraseik / gD=Grove den / 
jL=Japanse lork / cD=Corsicaanse den / Do=Douglas / oD=Oostenrijkse den / zwE=Zwarte els 

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 

Voor een gedetailleerde weergave van de algemene kenmerken en de dendrometrische gegevens per 
bestand wordt verwezen naar de bestandsfiches opgenomen in Bijlage 2. In Tabel 3 zijn de gegevens 
nog eens per bestand overzichtelijk weergegeven.  

Tabel 3: Bestandskenmerken 

Bestand Opp. (ha) bedrijfsvorm mengingsvorm bestandstype* 
sluitingsgraad 
/ uitvalsperc.** 

leeftijd 
leeftijdsklasse 

(# jaar) 
% inheems 

bosplaats Kortekeer 
1a 3,89 hooghout groepsgewijs LH 50-75% gelijkjarig 41-60 60% 

1b 2,44 hooghout groepsgewijs LH 50-75% ongelijkjarig 41-60 60% 

1c 1,23 hakhout groepsgewijs LH 50-75% ongelijkjarig onbekend >95% 

2b 3,99 
hooghout/hak

hout 
groepsgewijs LH >75% ongelijkjarig 61-80 <10% 

3a 4,17 hooghout groepsgewijs LH >75% ongelijkjarig 61-80 >90% 

3b 1,37 hooghout groepsgewijs LH >75% ongelijkjarig 61-80 80% 

4a 4,65 
hooghout/mid

delhout 
groepsgewijs LH 50-75% ongelijkjarig >80 80-90% 

5a 2,01 hooghout groepsgewijs LH 50-75% ongelijkjarig 61-80 >95% 

6a 0,93 hooghout homogeen LH >75% gelijkjarig 81-100 >95% 

6b 0,36 hooghout homogeen LH <25% gelijkjarig 0-20 0% 

7a 0,57 
hooghout/hak

hout homogeen LH <25% gelijkjarig onbekend 10% 

7b 1,41 hooghout groepsgewijs LH 50-75% ongelijkjarig 41-60 >25% 

9a 1,39 hooghout homogeen LH 25-50% gelijkjarig onbekend 0% 

10a 0,35 hooghout homogeen LH 25-50% gelijkjarig 1-20 25% 

10b 0,46 hooghout homogeen NH 50-75% gelijkjarig onbekend <10% 

10c 1,39 hooghout groepsgewijs NH+LH 50-75% ongelijkjarig onbekend 50% 

10d  1,25 hooghout groepsgewijs LH+NH 50-75% ongelijkjarig onbekend 50% 

 31,86       53% 

bosplaats Zorgvliet 

                                                           

5 Een aantal delen van een bestand voor het perceel 2 worden eventueel niet weerhouden in het beheerplan: het 
gaat specifiek over deeltjes met een boomgaard, gazon, groententuin en aanplanting sierstruiken (totale 

oppervlakte: 0,74 ha).  
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Bestand Opp. (ha) bedrijfsvorm mengingsvorm bestandstype* 
sluitingsgraad 
/ uitvalsperc.** 

leeftijd 
leeftijdsklasse 

(# jaar) 
% inheems 

1a  / dreef homogeen LH 10-40% ongelijkjarig 41-60/80-100 100% 

2a 0,55 hakhout groepsgewijs LH <25% gelijkjarig 01-20 <10% 

2b 0,61 hakhout groepsgewijs LH <25% gelijkjarig 01-20 20% 

3a / dreef homogeen LH 20-40% ongelijkjarig 61-80 80% 

4a 0,53 middelhout groepsgewijs LH 50-75% ongelijkjarig 61-80 >80% 

4b 0,89 hooghout groepsgewijs NH+LH 50-75% ongelijkjarig 61-80 % 

5a / dreef homogeen LH 10-20% ongelijkjarig 41-60 100% 

6a 1,51 middelhout homogeen LH >75% ongelijkjarig 81-100 40-50% 

7a / dreef homogeen LH 10-20% ongelijkjarig 41-60 80% 

8a 0,99 hooghout groepsgewijs LH +NH 50-75% ongelijkjarig 61-80  <10% 

8b 0,33 hooghout groepsgewijs NH 25-50% gelijkjarig 61-80 <10% 

9a  0,69 open plek / LH / / / / 

9b  0,88 open plek / LH / / / / 

10a 1,24 hooghout groepsgewijs LH+NH 50-75% ongelijkjarig 61-80 50-75% 

10b 1,17 kapvlakte / LH <25% ongelijkjarig 01-20 / 

10c 0,37 hooghout groepsgewijs LH 50-75% ongelijkjarig 61-80 % 

10w 0,30 vijver / / / / / / 

11a / dreef homogeen LH 10-40% ongelijkjarig 41-60 80% 

12a 0,68 hooghout homogeen NH >75% gelijkjarig 61-80 10% 

12b 0,94 hooghout groepsgewijs NH >75% gelijkjarig 61-80 <10% 

13a 0,27 
hooghout/hak

hout 
groepsgewijs LH >75% ongelijkjarig 61-100 % 

13b 0,49 hooghout homogeen NH >75% gelijkjarig 61-80 % 

14a / dreef homogeen LH 10-20% ongelijkjarig 
61-80 / 01-40 

(HAH) 
% 

15a  / dreef homogeen LH 10-20% ongelijkjarig 
61-80 / 01-20 

(HAH) 
% 

16a 0,49 
hooghout/hak

hout 
groepsgewijs LH >75% gelijkjarig 21-40 20-30% 

16b 0,63 
hooghout/hak

hout 
homogeen LH >75% gelijkjarig 21-40 <10% 

17a 0,83 
hooghout/hak

hout 
groepsgewijs LH 50-75% ongelijkjarig 61-100 60-70% 

18a 0,63 
hooghout/hak

hout 
groepsgewijs LH >75% ongelijkjarig 61-80  10-20% 

18b 0,65 hooghout groepsgewijs LH >75% ongelijkjarig 61-80 10-20% 

19a 2,52 
hooghout/hak

hout 
groepsgewijs LH 50-75% ongelijkjarig 41-100 >90% 

20a 1,43 hooghout 
groepsgewijs/h

omogeen LH+NH 50-75% ongelijkjarig 61-80  60-70% 

20b 0,30 vijver/hakhout groepsgewijs LH / gelijkjarig 40-60 / 

 16,21       33% 

bosplaats Lakebos 
1a 0,54 hooghout groepsgewijs LH 50-75% ongelijkjarig 61-100 70% 

1b 0,49 aanplanting stamsgewijs LH <25% gelijkjarig 0-20 100% 

1c 0,22 hooghout homogeen NH <25% gelijkjarig 40-61 0% 

1d 0,40 graasweide / LH / / / / 

1e 1,93 hooghout groepsgewijs LH+NH 50-75% ongelijkjarig 0-60 30-40% 

1f 1,62 hooghout homogeen LH >75% gelijkjarig 21-40 0% 

1g 0,28 
hooghout/beb

ouwing 
stamsgewijs LH <25% ongelijkjarig 41-60 <10% 
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Bestand Opp. (ha) bedrijfsvorm mengingsvorm bestandstype* 
sluitingsgraad 
/ uitvalsperc.** 

leeftijd 
leeftijdsklasse 

(# jaar) 
% inheems 

1h 0,39 hooghout stamsgewijs LH 50-75% ongelijkjarig 61-120 10-20% 

2a 0,88 aanplanting groepsgewijs LH >75% ongelijkjarig 1-20 >90% 

2b 0,81 hooghout groepsgewijs LH 50-75% ongelijkjarig 21-40 80-90% 

2c 0,58 hooghout homogeen LH 25-50% gelijkjarig 21-40 <10% 

 8,14       24% 

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

** voor dreven geschat uitvalspercentage  

Hieronder worden de samenvattende gegevens van de bosbouwopnames voor het volledige 
studiegebied weergegeven. Voor een gedetailleerde weergave per bestand wordt verwezen naar de 
bestandsfiches. 

2.3.2.1 Boomsoortensamenstelling 

In Tabel 4 en Tabel 6 zijn de gegevens (op basis van de bosbouwopnames) van de soorten in de 
boomlaag en de struiklaag weergegeven.  

Loofbomen maken ongeveer 85% van het bomenbestand in de bossen Zorgvliet en omgeving uit. 
Zomereik en Amerikaanse eik zijn de belangrijkste hoofdboomsoorten, gevolgd door Tamme kastanje 
(veelal als onderetage of als hakhout), Populier en in mindere mate Gewone es, Zwarte els en Gewone 
esdoorn. Het aantal populierenbestanden is relatief beperkt, desondanks behoort deze soort tot de 
vierde belangrijkste boomsoort van het bosdomein. Gewone es komt slechts in enkele bestanden als 
hoofdboomsoort in hooghout voor. Beuk en Ruwe berk hebben een beperkte bijdrage in het 
bomenbestand. Zwarte els en Gewone esdoorn komen voornamelijk als hakhout verspreid voor. 
Amerikaanse vogelkers vormt in een aantal bestanden de dominante boomsoort in de onderetage, qua 
stamstal is het de tweede belangrijkste boomsoort. Ruwe en Zachte berk, Wintereik, Wilde lijsterbes en 
Zoete kers komen eveneens verspreid in de boomlaag voor. Haagbeuk vormt een zeldzame soort in de 
meeste bosbestanden waardoor deze niet in de bosbouwopnames naar voor komt. 

Binnen het naaldhout spant Douglasspar de kroon als belangrijkste boomsoort, gevolgd door Japanse 
lork en in mindere mate Fijnspar.   

In de meeste bestanden, met uitzondering van de homogene naaldhout- en populierenbestanden, is de 
struiklaag matig ontwikkeld. In een aantal vochtige bestanden is een vrij gesloten onderetage 
aanwezig met vrij veel Gewone esdoorn, Gewone es, Gewone vlier, Wilde lijsterbes, Zachte en Ruwe 
berk. Tamme kastanje is vooral een soort die als hakhout in de bestanden voorkomt met plaatselijke 
verjonging. In een aantal bestanden vormen Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik als exoot een 
dominant deel van de struiklaag. Andere soorten als Gewone es, Hazelaar, Gladde iep, Sporkehout en 
Hulst komen verspreid en beperkt voor.  

2.3.2.2 Dendrometrische gegevens 

In Tabel 4 is er per bestand een overzicht gegeven van de dendrometrische gegevens en dit zowel voor 
levend als dood hout. Een gedetailleerde uitwerking van deze gegevens per bestand zijn weergegeven 
op de bestandsfiches in Bijlage 2.  
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Tabel 4: Overzicht van het stamtal, grondvlak en volume per bestand (op basis van de bosbouwopnames) 

Bestand Levend hout Dood hout 

 
Stamtal 

(#bomen/ha) 
Grondvlak 

(m²/ha) 
Volume 
(m³/ha) 

Stamtal 
(#bomen/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) 

Volume 
(m³/ha) 

bosplaats Kortekeer 
1a 762 20,5 207 66 1,59 15,1 

1b 520 26,1 277 57 0.56 4 

1c 551 3,6 23 / / / 

2b 462 22,3 216 19 0,07 0,1 

3a 1269 19,6 155 59 0,57 3,6 

3b 1199 37,4 280 79 0,28 0,8 

4a 511 20,5 198 10 0,59 5,8 

5a 438 20,2 221 / / / 

6a 59 21 220 / / / 

6b 156 onbekend onbekend / / / 

7a 393 8,8 56 / / / 

7b 344 18,2 155 20 0,25 1,7 

9a 69 17,3 137 118 1,45 9,9 

10a 156 onbekend onbekend / / / 

10b onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend 

10c onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend 

10d onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend 

 593 20,5 193 34 0,52 4,4 (2,3%) 

bosplaats Zorgvliet 
2a 157 5,5 40 / / / 

2b 196 3,9 29 / / / 

4a 334 8,4 66 79 0,5 2,1 

4b 1159 36,4 365 157 0,7 1,9 

6a 1061 33,6 261 550 3,85 18,7 

8a 602 40,2 420 138 1,19 6,1 

8b 511 18,5 214 157 2,97 25,1 

10a 773 25,3 239 11 0,05 0,1 

12a 737 32 343 79 2,25 25,2 

12b 1073 41,8 482 107 0,66 2,7 

13a 344 24,9 272 / / / 

13b 1022 40,9 459 118 1,43 9,9 

16a 943 15,3 116 / / / 

16b 1208 19,4 144 472 2,46 8,6 

17a 648 26,2 280 157 3,46 32,4 

18a 1356 33,2 298 275 4,59 38,3 

18b 501 42,5 438 / / / 

19a 196 17,6 222 / / / 

20a 447 24,3 252 / / / 

 674 26,3 267 125 1,18 7,8 (2,9%) 

bosplaats Lakebos 
1a 138 21,9 291 49 2,46 27,3 
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Bestand Levend hout Dood hout 

 
Stamtal 

(#bomen/ha) 
Grondvlak 

(m²/ha) 
Volume 
(m³/ha) 

Stamtal 
(#bomen/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) 

Volume 
(m³/ha) 

1f 393 34,6 425 118 3,07 24,6 

1h 246 41,1 515 / / / 

2a 868 13,0 47 / / / 

2b 963 30,4 185 / / / 

2c 128 9,3 91 39 4,14 44,7 

 489 27,2 296 66 2,06 18 

Totaal 604 23,3 231 67 0,94 7,3 (3,2%) 

 

Boomlaag 
In de bossen Zorgvliet en omgeving komen gemiddeld 693 bomen/ha voor. In bestanden met veel 
hakhout kan de dichtheid oplopen tot bijna 1.400 bomen/ha, terwijl in de oudere Beukenbestanden de 
dichtheid van Beuk minder dan 100 bomen/ha bedraagt. In onderstaande grafiek ‘Stamtalverdeling’ is 
duidelijk een exponentiële afname van het aantal bomen naargelang de dikte weergegeven. Dit duidt 
op een goede opbouw van het bos met veel kleine bomen en weinig dikke bomen (veelal Zomereik, 
Amerikaanse eik, Gewone es, Douglasspar en Populier).   

 

 

Figuur 10: stamtalverdeling voor de bossen Zorgvliet en omgeving (o.b.v. bestandsopnames) 

Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 23,3 m²/ha en het gemiddeld bestandvolume is 231 m³/ha. 
Naar grondvlak (GV) en volume (V) zijn Zomereik (GV 25% / V 29%) en Amerikaanse eik (GV 22% / V 
25%) de belangrijkste soorten. Naar grondvlakverdeling vervolledigen Tamme kastanje (GV 11%) en 
Populier (GV 11%) het rijtje. Houtvolumetrisch gezien vormt Douglasspar de derde belangrijkste 
boomsoort (V 11%) gevolgd door Populier (V 9%) en Tamme kastanje (V 8%). Het talrijk voorkomen 
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van hakhout van Tamme kastanje wordt weerspiegeld in het hoogste stamtal (23%!). Beuk en Ruwe 
berk hebben een beperkte bijdrage in het bos (samen 3% van het grondvlak, stamtal en houtvolume). Het 
aantal populierenbestanden is relatief beperkt, desondanks vormt deze soort volumetrisch gezien de 
vierde belangrijkste boomsoort. Gewone es komt slechts in enkele bestanden als hoofdboomsoort in 
hooghout voor, het gaat over vrij zware diameterklassen waardoor zowel grondvlak als volumetrische 
bijdrage goed ‘scoren’ (6%). Gewone es komt ook vrij beperkt in hakhout voor. Zwarte els en Gewone 
esdoorn komen voornamelijk als hakhout verspreid voor. Amerikaanse vogelkers vormt in een aantal 
bestanden de dominante boomsoort in de onderetage, qua stamstal is het de tweede belangrijkste 
boomsoort (14%), volumetrisch is de bijdrage zeer beperkt (1%). Ruwe en Zachte berk, Wintereik, 
Wilde lijsterbes en Zoete kers komen eveneens verspreid in de boomlaag voor. Haagbeuk vormt een 
zeldzame soort in de meeste bosbestanden waardoor deze niet in de bosbouwopnames naar voor 
komt. 

Ongeveer 87% van het gemiddeld grondvlak bestaat uit loofhout, waarvan slechts 47% bestaat uit niet 
inheemse soorten (in afnemende volgorde van belang: Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Populier en 
Amerikaanse vogelkers). Uit de grafiek ‘Grondvlakverdeling’ (Figuur 11) blijkt dat vooral Tamme 
kastanje, Amerikaanse vogelkers, Zwarte els en Gewone es het grootste deel uitmaken van de 
omtrekklassen minder dan 1m. In de omtrekklassen tussen 1 en 1,5 m zijn in de eerste plaats 
Amerikaanse eik, Zomereik en Douglas de belangrijkste soorten. In de zwaardere omtrekklassen is 
vooral het aandeel Zomereik opvallend en neemt het aandeel Populier sterk toe. Amerikaanse eik 
vervolledigt samen met Beuk het lijstje.  

 

Figuur 11: grondvlakverdeling voor de bossen Zorgvliet en omgeving 

In Tabel 5 zijn de samenvattende gegevens van de boomlaag voor alle bestanden van de bossen 
Zorgvliet en omgeving weergegeven. 
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Tabel 5: Samenvattende gegevens van de boomlaag  

 

 

Struiklaag 
Behalve in de zeer dichte (niet gedunde) naaldhoutbestanden was in bijna alle proefvlakken een 
struiklaag aanwezig. Vooral Gewone esdoorn, Tamme kastanje en Amerikaanse eik zijn aanwezig. 
Daarnaast ook Amerikaanse vogelkers, Wilde lijsterbes en Ruwe berk. In mindere mate komen ook 
Gewone vlier, Noordse esdoorn en Zachte berk voor. Veel zeldzamer soorten in de struiklaag zijn 
Hazelaar, Beuk, Spork en Hulst. Bij de exoten is het Drents krentenboompje nog te vermelden.  

In Tabel 6 zijn de samenvattende gegevens van de struiklaag voor de bossen Zorgvliet en omgeving 
weergegeven.  
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Tabel 6: Samenvattende gegevens van de struiklaag 
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Verjonging 
Een goede verjonging is vooral kenmerkend voor bosbestanden met een voldoende vochtige bodem, 
een goed verterend bladstrooisel, een voldoende lichtklimaat en niet aaneensluitende kruidlaag. 
Vooral Gewone esdoorn, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Tamme kastanje slagen erin om 
zich vrij massaal uit te zaaien. Vooral Gewone esdoorn, Gewone vlier en in mindere mate Amerikaanse 
eik en Wilde lijsterbes slagen erin om door te groeien tot in de struiklaag. Plaatselijk komen ook Ruwe 
iep en Gewone es voor in iets vochtiger bestanden. In de drogere bestanden is de verjonging beperkter 
met vooral Wilde lijsterbes en Amerikaanse vogelkers.  

Amerikaanse vogelkers vormt in sommige bestanden een zeer dominante component van de 
struiklaag en onderetage. Verjonging van Pontische rododendron vanuit wortelopslag geeft de 
noodzaak tot nabestrijding of beheeropvolging aan.  

In Tabel 7 zijn de samenvattende gegevens van de verjonging voor de verschillende lagen 
weergegeven. Voor gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar de bestandsfiches. 
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Tabel 7: Samenvattende gegevens van de verjonging  
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Dood hout 

Dood hout is in de bossen Zorgvliet en omgeving duidelijk aanwezig. Dit is enerzijds in bestanden met 
een dunningsachterstand en ook bestanden met hakhout dragen hiertoe bij.  

• Met 7,3 m³/ha staand dood hout (op een gemiddeld totaal van 231 m³/ha), wat overeenkomt met 
3,2% van het houtvolume (zie Tabel 8), waardoor de norm van 4% van het houtvolume in de 
boomlaag voor openbare bossen (beleidsvisie duurzaam bosbeheer) niet behaald werd. In de 
dikkere omtrekklassen zijn vooral Zomereik en Amerikaanse eik vertegenwoordigt, in de 
dunnere klassen hebben Amerikaanse eik en Tamme kastanje het grootste aandeel (vnl. als dood 
hakhout).  

• Het liggend dood hout (zie Tabel 9) bestaat voornamelijk uit dunne stammen (20 cm ≤ C1,5 < 60 
cm). In een beperkt aantal bestanden (n=5) komen dikkere stammen (60 cm ≤ C1,5 < 120 cm) iets 
frequenter voor (11-30). Opvallende vaststelling: deze bestanden situeren zich allemaal op de 
bosplaats Zorgvliet in eigendom van de gemeente Oostkamp. In verschillende gevallen gaat het 
hier om naaldhout- of populierenbestanden waar windworp voorgekomen is. Echt dikke 
stamomtrekken van dood hout komen zeer sporadisch voor in het bosdomein. In meer dan de 
helft van het Zorgvlietbos ligt dun dood hout met een densiteit van meer dan 3 stuks/ha. 
Percelen waar weinig tot geen dood hout werd aangetroffen situeren zich meestal in private 
eigendom wat doet vermoeden dat dit hout wordt ingezameld als brandhout. In een van de 
bestanden in de bosplaats Kortekeer kon dit ter plaatse worden vastgesteld.  

Tabel 8: Samenvattende gegevens van staand dood hout 
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Tabel 9: liggend dood hout per bestand 

Bestand 
dun * 

(stuks/ha) 

dik  
(stuks/ha) 

zeer dik 
(stuks/ha) 

bosplaats Kortekeer 
1a6 5-100 geen geen 

1b6 5-100 1-10 geen 

1c <5 geen geen 

2b 5-100 1-10 1-3 

3a 5-100 geen geen 

3b <5 geen geen 

4a 5-100 1-10 geen 

5a <5 geen geen 

6a 5-100 geen geen 

6b  geen geen geen 

7a <5 geen geen 

7b 5-100 1-10 1-3 

9a 5-100 1-10 geen 

10a  onbekend onbekend Onbekend 

10b  Onbekend onbekend Onbekend 

10c  Onbekend Onbekend Onbekend 

10d  Onbekend Onbekend onbekend 

    

bosplaats Zorgvliet 
2a 5-100 geen geen 

2b <5 geen geen 

4a 5-100 geen geen 

4b 5-100 1-10 geen 

6a 5-100 11-30 geen 

8a 5-100 11-30 1-3 

8b 5-100 11-30 geen 

10a 5-100 1-10 1-3 

12a 5-100 1-10 geen 

12b 5-100 11-30 1-3 

13a 5-100 geen geen 

13b 5-100 1-10 geen 

16a 5-100 geen geen 

16b 5-100 1-10 geen 

17a 5-100 11-30 1-3 

18a 5-100 1-10 geen 

18b 5-100 1-10 geen 

19a <5 geen geen 

20a 5-100 1-10 geen 

    

                                                           

6 In de bestanden 1A en 1B van bosplaats Kortekeer werd de inzameling van staand en liggend dood hout - op 
beperkte schaal  - door lokale omwonenden ter plaatse vastgesteld.  



 Uitgebreid bosbeheerplan Bosgebied Zorgvliet – Algemene beschrijving 45 

ESHER                        maart 2009 

Bestand 
dun * 

(stuks/ha) 

dik  
(stuks/ha) 

zeer dik 
(stuks/ha) 

bosplaats Lakebos 
1a 5-100 1-10 geen 

1f 5-100 1-10 1-3 

1h geen geen geen 

2a geen geen geen 

2b <5 geen geen 

2c geen geen geen 

    

 

2.3.3 Vegetatie en flora 

2.3.3.1 Biologische Waarderingskaart  

Op de Biologische waarderingskaart (Kaart 2.6, gebaseerd op de natuurgerichte bodembedekkingskaart, 

INBO 2003) onderscheidt men de volgende karteringseenheden in de volgende bestanden: 

Eikenbossen 
Het merendeel van de loofhoutbestanden op de drogere gronden zijn gekarteerd als zuur eikenbos 
(qs). In enkele bestanden is er een beperkte inmenging met naaldhout. De kruidlaag is in de meeste 
bestanden vrij ruderaal, wel zijn bijvoorbeeld de dreven in het domein Zorgvliet beter ontwikkeld met 
o.a. de kensoort Dalkruid en andere oudbossoorten zoals Witte klaverzuring.  

Er is maar één bestand als zuur beukenbos (fs) gekarteerd, namelijk bestand 6a in bosplaats Kortekeer. 
Dit bestand bestaat uit een homogene aanplant van Beuk met veel Amerikaanse vogelkers in de 
struiklaag. Andere ondergroei is door de sterke beschaduwing en bladaccumulatie niet aanwezig.  

Valleibossen 
De bosbestanden die in de depressies van de grotere waterlopen zijn gelegen, hebben meestal 
kenmerken van valleibossen en zijn gekarteerd als alluviaal essen-olmenbos (va). Veelal zijn de 
bosbestanden ingeplant met populieren en kan er in de onderetage nog hakhout van Gewone es, 
Zwarte els of Esdoorn aanwezig zijn. In de bosplaats Kortekeer zijn de bestanden 1c, 7b en 8a 
gekarteerd als alluviaal bos. In deze bestanden zijn er verschillende oudbosplanten en waardevollere 
vegetaties aanwezig.  

Populierenaanplanten 
Homogene aanplanten van populieren in het studiegebied zijn beperkt tot de bestanden 2b en 2c van 
bosplaats Lakebos (populierenaanplant op vochtige grond, lhb) en tot bestanden 6b, 9a en 10a in de 
bosplaats Kortekeer (populierenaanplant op droge grond, lsb). De vegetatie in de bestanden 2b en 2c is 
kwelindicerend met talrijk voorkomen van Dotterbloem. In bestand 9a is bijmenging van Fijnspar in 
functie van wilddekking (zonder succes) uitgeprobeerd. De ondergroei van dit populierenbestand is 
sterk nitrofiel met dominantie van bramen en Gewone vlier. In verschillende bestanden (o.a. 8a, 18b) 
van de bosplaats Zorgvliet is populier een van de hoofdboomsoorten in de zwaardere omtrekklassen.  
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Naaldhoutaanplanten 
Het aandeel naaldhout in het studiegebied is beperkt. In de bosplaats Zorgvliet zijn enkele aanplanten 
met Douglas, Fijnspar en Japanse lork aanwezig, deze zijn weergegeven als naaldhoutaanplant met 
lage ondergroei (bramen, …) (pms). Een deel van bestand 9a in bosplaats Kortekeer is gekarteerd als 
naaldhoutaanplant zonder ondergroei (pa). Het betreft een bijmenging van Fijnspar in een 
populierenaanplant in functie van wilddekking. De bestanden 10b, 10c, 10d omvatten voornamelijk 
Lorkenaanplanten met bijmenging van Douglas en bijplanting van inheemse soorten (Zomereik, 
Zwarte els, Gewone esdoorn).  

Overige: 
o Opslag van allerlei aard (sz): in de bestanden 7a en 8a van bosplaats Kortekeer zijn delen 

aangeduid als opslag. Dit zijn zones waar er een kaalkap is geweest en die opnieuw zijn ingeplant 
met jonge populieren. De bestaande hakhoutlaag bestaat er uit Gewone es, Esdoorn en in mindere 
mate Zwarte els. De vegetatie vertoont er een uitgesproken voorjaarsaspect, vegetatiekundig 
sluiten deze bestanden aan bij de alluviale bostypes.  

o Kasteelpark (kpk): de bestanden 3a en 3b van de bosplaats Kortekeer zijn zo gekarteerd. Deze 
bestanden bestaan deels uit bebouwing en deels uit gazon en bos.  

o Verruigd grasland (hr): de bestanden 1d en een deel van 1e werden zo gekarteerd. Momenteel is 
deze zone in gebruik als intensief begraasde schapenweide zodat een kartering als soortenarm 
permanent cultuurgrasland (hp) correcter is.  

De Biologische waarderingskaart van het studiegebied geeft een algemenere en minder actuele 
beschrijving van de aanwezige vegetatietypes. Hieronder wordt er echter een actuele en 
gedetailleerdere bostypering, gebaseerd op een voldoende aantal vegetatie-opnames, uitgewerkt.  

2.3.3.2 Actuele bostypering  

2.3.3.2.1 Methodiek 

Als leidraad voor de vegetatieanalyse wordt de methodiek gevolgd zoals is uitgewerkt in de 
handleiding ‘Vegetatieanalyse in het kader van uitgebreide bosbeheerplannen’. Het Agentschap voor 

Natuur en Bos heeft een vegetatieanalyse pakket samengesteld dat bestaat uit een aantal Access-
databanken, met name: Deter-CD, Deter-CE, Tropres, Syntabel, Spectrum en Rogister. De bostypologie 
waarmee wordt gewerkt, is gebaseerd op de eerste boskartering van het Vlaams gewest, uitgevoerd in 
de periode 1997-1999. Deze bostypologie werd recent herwerkt en verfijnd (Cornelis, 2007), maar de 
bijbehorende software hiervan is nog niet beschikbaar. Bij de typering van het vegetatietype dan ook 
telkens het overeenkomstige type uit de nieuwe typologie vermeld. 

In totaal werden 56 vegetatie-opnames gemaakt in bosbouwproefvlakken en 5 vegetatieopnames met 
de Tansley-schaal.  
o Deze opnames werden ingevoerd in de vegetatiedatabank Deter-CE. In Bijlage 2 worden deze 

opnames weergegeven met de bedekkingen per soort en per vegetatielaag. De boomsoorten die in 
de nevenetage voorkwamen, werden ook ondergebracht bij de boomlaag. 

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

Access-programma Tropres) van TPab_K-scores (van de kruidlaagsoorten) en in mindere mate deze 



 Uitgebreid bosbeheerplan Bosgebied Zorgvliet – Algemene beschrijving 47 

ESHER                        maart 2009 

van TP-K. Bij de bepaling van TP-scores kan namelijk de invloed van soorten die wijzen op 
onverzadigde gemeenschappen (storingssoorten zoals bramen en Adelaarsvaren), hoog zijn op de 
bepaling van het bostype. Bij TPab speelt de trouw- en presentiegraad van de karakteristieke 
soorten van een bostype een grotere rol en is dan ook een krachtiger identificatiemethode. Per 
opname werden wel beide types van sterdiagrammen geïnterpreteerd.  

In het referentiesterdiagram (zie Figuur 10) zijn de 32 onderscheiden bostypes uit de 
bosinventarisatie van Vlaanderen in een logische volgorde geordend op de assen van het diagram, 
meer bepaald is de gradiënt van voedselarm en droog naar voedselrijk en nat terug te vinden 
(Duinbos vormt een uitzondering in deze ordening) als het diagram wordt doorlopen in wijzerzin 
startend bij ‘Rododendronbos’. Nauw verwante bostypen komen naast elkaar te liggen. Hoe meer 
er uitvlagging is vanuit het centrum naar een bepaald bostype, hoe sterker de verwantschap is met 
dit type (zie diagrammen in Bijlage 2).  

 

Figuur 12: Referentiesterdiagram (Roelandt, 2004) 

o In de hiernavolgende bespreking werd, om potenties qua natuurlijk bostype bij oorspronkelijke 
abiotiek af te leiden, de situatie op de bodemkaart en de PNV-kaart (Ecosysteemvisie Bos IBW, zie 
hoofdstuk 2.3.3.2.4) van het betreffend proefvlak mee opgenomen. 

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

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

Door een query te laten lopen in de Access-databank Rogister, werden deze gemiddelde 
Ellenbergwaarden per proefvlak van de bossen Zorgvliet en omgeving berekend. De bekomen 
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waarden worden uitgezet in een spreidingsgrafiek in Excel met als achtergrond het Rogister-
ecogram (de zwarte lijnen) o.b.v. de bosinventarisatietypologie.  

o In de meeste gevallen is de samenstelling van een plantengemeenschap onverzadigd, d.w.z. dat 
enkele kenmerkende soorten voor een bepaalde gemeenschap niet aanwezig zijn. Dit kan 
gerelateerd zijn aan de ontwikkelingstijd waarbij bepaalde soorten zich nog niet kunnen vestigen 
hebben. De grote van een groeiplaats en de mate van isolatie of versnippering spelen zijn eveneens 
bepalend. Als laatste kunnen plantengemeenschappen gedomineerd worden door één of enkele 
(exoten) soorten waardoor andere soorten weggeconcureerd worden. Deze onverzadigde 
gemeenschappen kunnen opgedeeld worden in:  

a. Rompgemeenschappen (RG): bevatten geen kenmerkende soorten van een associatie7, 
enkel typische soorten van een hoger syntaxonomisch niveau (verbond, orde, klasse).   

b. Derivaatgemeenschappen (DG): worden gedomineerd door soorten die niet typisch 
zijn voor de plantengemeenschap waartoe de vegetatie gerekend wordt, vaak zijn het 
agressieve of invasieve exoten (bv. Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, …).  

c. Fragment van een gemeenschap (FG): hierin zijn wel kenmerkende soorten van een 
associatie terug te vinden, maar minder dan in de verzadigde vorm.  

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

De identificatiediagrammen van de 56 opnames in Bossen Zorgvliet (zie Bijlage 2) zijn voldoende 
duidelijk (voldoende uitvlagging naar 1 of meer typen) om er een typering uit af te leiden.  

In onderstaande bespreking wordt een overzicht gegeven van de verschillende bostypes binnen het 
bosdomein. De hoofdindeling volgt de typologie van de bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest 
(AMINAL afd. Bos & Groen, 2001).  

Tabel 10 geeft een overzicht van de verschillende bostypes en hun oppervlakte met een verwijzing 
naar nieuwe typologie volgens Cornelis et al. (2007). Op Kaart 2.5 is het type vegetatie binnen de 
bosplaats weergegeven.  

Bostypes verwant met het arme Berken-eikenbos (type 1 - 7) 

 Het Rododendronbos (type 1)  

- Verspreiding binnen studiegebied: Dit vegetatietype werd aangetroffen in zuivere vorm in het 
bestand 1H (Lakebos), afgeleide vormen (of met grote affiniteit voor) komen voor in de 
bosplaats Kortekeer o.a. bestand 1A, 1B, 2B, en in de bosplaats Zorgvliet plaatselijk een 
sterke affiniteit voor dit bostype terug te vinden, o.a. bosplaats Zorgvliet, bestand 2B, 10B 
(partim), 16A. Een zeer uitgesproken voorbeeld vormt het bestand 1H in de bosplaats 
Lakebos.  

                                                           

7  Basiseenheid van het hiërarchisch classificatiesysteem van plantengemeenschappen (volgens de 
Frans-Zwitserse school) met een karakteristieke soortencombinatie.  
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- Fytosociologische plaatsing: Het Rododendronbos is een DG van Rhododendron Ponticum – 
[Quercion roboris] partim. Deze derivaatgemeenschap ontwikkelt zich door inplanting 
en/of verwildering van Pontische rododendron in zuurminnende bostypes. Dit bostype 
ontwikkelt zich vaak in de park- of tuinsfeer. In alle bosplaatsen zijn bestanden met 
ontwikkeling van Pontische rododendron terug te vinden. Actieve bestrijding door 
wegkappen (en chemische nabehandeling) is vereist om de ontwikkeling van deze exoot te 
stoppen. In de bestanden 1F (Lakebos), 2A, 2B en 10B (Zorgvliet) werd bestrijding 
uitgevoerd.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): In de nieuwe typologie (Cornelis, 2007) 
wordt het Rododendronbos omschreven als DG “Dennen-Eikenbos met Pontische 
rododendron”.   

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: Door massaal voorkomen van Pontische 
rododendron is de soortenrijkdom van struik- en kruidlaag meestal sterk gereduceerd. 
Deze soort is een stress-tolerante (halfschaduwverdragend) competitieve soort.  

 Het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos (type 6)  

- Verspreiding binnen studiegebied: Dit vegetatietype werd aangetroffen in de bosplaats 
Kortekeer (bestanden 1A, 1B) voornamelijk op percelen met een matig vochtige zandgrond 
zonder B-horizont. In de bosplaats Zorgvliet komen bestanden voor met een sterke 
affiniteit in de kruidlaag voor dit bostype (o.a. bestand 4B).   

- Fytosociologische plaatsing: is een derivaatgemeenschap van het Typisch Berken-Eikenbos en 
wordt gekenmerkt door een massale ontwikkeling van voornamelijk Amerikaanse 
vogelkers in de struiklaag en onderetage. Deze voedselrijkere situatie waarvan dit type 
afhankelijk is, wordt vaak veroorzaakt door verdroging, bodemverstoring, voormalig of 
naburig landbouwgebruik, en ook gewoon door een geringere uitspoeling van nutriënten 
in de neerslag. Vaak gaat dit type ook samen met het Amerikaanse vogelkers Eiken-
Beukenbos (type 11), Bramenrijk Eiken-Beukenbos (type12), Amerikaanse eik-Kastanjebos 
(type 13), typische wintereiken-beukenbos (type 14) en een zwakke uitvlagging naar arm 
Eiken-Haagbeukenbos (type 18). Dit geeft goed de beperkte bosontwikkling van de 
bestanden weer.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): worden het Amerikaanse vogelkers 
Berken-Eikenbos ingedeeld bij het type I3. DG [Dennen-Eikenbossen] met Amerikaanse 
vogelkers.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: een zeer ijle en soortenarme kruidlaag 
met verspreid Brede stekelvaren en op lichtrijkere plekken ook Bramen.  

Eiken-Beukenbossen (incl. Wintereiken-Beukenbos (type 10 - 15) 

 Het Witbol Eiken-Beukenbos (type 10) 

- Verspreiding binnen studiegebied: Dit bostype komt voor in Kruiskalsheide (bestand 2b 
Kortekeer). Ook het bestand 10B in de bosplaats Zorgvliet heeft een sterke affiniteit met dit 
bostype.  
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- Fytosociologische plaatsing: de climaxvorm van dit bostype wordt gedomineerd door Beuk 
met bijmenging van Zomer- en Wintereik. Amerikaanse eik en Tamme kastanje komen 
goed voor in dit bostype. Verder zijn er sterke affiniteiten zowel in de kruidlaag als 
boomlaag naar het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos (type 6) en het Amerikaanse 
eik kastanjebos (type 13). Dit laatste bostype is vooral door het hoge aandeel aan hakhout 
Tamme kastanje te verklaren. In de boomlaag is er duidelijke affiniteit naar het droog 
Eiken-Haagbeukenbos en vochtig Eiken-Haagbeukenbos.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): behoort tot de bostype “H3. Eiken-
Beukenbos met Adelaarsvaren” meer bepaald “H3c subtype met Gladde witbol en Valse 
salie (= gemeenschap 39)ʺ.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: Gewone braam, Adelaarsvaren en Brede 
stekelvaren komen algemeen voor. Andere kenmerkende soorten zijn o.a. Dalkruid, 
Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie.  

 Het Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos (type 11)  

- Verspreiding binnen studiegebied: Dit vegetatietype werd aangetroffen in de bosplaats 
Kortekeer (bestand 1a), in de bosplaats Zorgvliet (bestand 12B, 13B, 17A).  

- Fytosociologische plaatsing: vormt een afgeleide vorm van de Eiken-Beukenbossen op de 
drogere bodems in Vlaanderen. Fytosociologisch kan hij geplaatst worden bij een 
verarmde vorm van het Winter-Eikenbeukenbos. Kenmerkend is de sterke ontwikkeling 
(dominantie) van Amerikaanse vogelkers in de ondergroei. Er is vaak ook een (zwakkere) 
uitvlagging naar de bostypes Amerikaans vogelkers Berken-Eikenbos (type 6) en 
Amerikaanse Eik Kastanjebos (type 13). In het bestand 13B (bosplaats Zorgvliet) wijst de 
samenstelling van de kruidlaag op een sterke affiniteit met Amerikaanse eik-Beukenbos en 
wintereiken-Beukenbossen. Ook in bestand 17A (Zorgvliet) is een sterke affiniteit met 
verschillende bostypes uit de “hoofdgroep” van Eiken-beukenbossen.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): worden het Amerikaanse vogelkers 
Berken-Eikenbos ingedeeld bij het type I3. DG [Dennen-Eikenbossen] met Amerikaanse 
vogelkers.   

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: de kruidlaag is zeer verarmd en 
gelijkaardig aan het bostype 6. De strooisellaag is verzurend met soorten als Kamperfoelie 
als zuurminnende flora. Vooral in iets lichtrijkere bosranden komen soms vlekken van 
Dalkruid en Gewone salomonszegel voor.   

 Het bramenrijk Eiken-Beukenbos (type 12)  

- Verspreiding binnen studiegebied: Dit bostype komt voor in het kasteelpark St.-Hubertus, 
bestand 5A (Kortekeer).  

- Fytosociologische plaatsing: dit bostype vormt een rompgemeenschap van het Eiken-
beukenbos, er zijn relatief weinig kenmerkende soorten van deze bostypes. In de kruidlaag 
is de soortenrijkdom beperkt. Er zijn soms ook affiniteiten naar het Amerikaanse vogelkers 
Eiken-Beukenbos en het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos.  
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- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): behoort tot het bostype I1 RG [Dennen-
Eikenbos] met braam (= gemeenschap 36).  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: De sterke ontwikkeling van Bramen in de 
ondergroei is een weerspiegeling van de hogere lichtrijkdom (ijle kroonlaag). De 
ondergroei is niet verruigd met soorten als Grote brandnetel. Langs dreefstructuren 
kunnen plaatselijk voorjaarsbloeiers zoals Bosanemoon, Gewone salomonszegel en 
Speenkruid voor.  

 Het Amerikaanse eik-Kastanjebos (type 13)  

- Verspreiding binnen studiegebied: Dit vegetatietype werd aangetroffen in de bosplaatsen 
Kortekeer: bestanden 2A, 2B (partim), 3A (partim) en vooral 3B. In de bosplaats Zorgvliet 
is dit bostype vooral gelieerd aan bestanden met een belangrijk aandeel hakhout van 
Tamme kastanje: 2A, 2B, 4A, 4B, 6A, 12A, 12B, 13A, 16A, 16B, 18A, 18B. In de bosplaats 
Lakebos behoort het bestand 1A tot dit bostype Dit bostype kan ook voorkomen in een 
middelhoutvariant met Amerikaanse eik of Zomereik als hoogstam en Tamme kastanje in 
hakhout (Kortekeer, bestand 2B). In de bosplaats Lakebos  is het bestand 1F een 
monocultuur van Amerikaanse eik (in doorgeschoten hakhout).  

- Fytosociologische plaatsing: is een derivaatgemeenschap van het Typisch Dennen-Eikenbos 
en wordt gekenmerkt door inplanting van Amerikaanse eik en Tamme kastanje. Uit de 
aanwezigheid van interessante voorjaarsbloeiers als Dalkruid en Gewone salomonszegel 
en de bodemsituatie (iets rijkere zandgronden) kan afgeleid worden dat dit bostype eerder 
aanleunt bij het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren of met Lelietje-van-dalen (Fago 
quercetum, Stortelder, 1999). Soms is er ook een zekere affiniteit voor het 
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos of typisch Wintereiken-Beukenbos, of 
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos. Een zeer uitgesproken derivaatgemeenschap 
van dit bostype is het bestand 1F (Lakebos) waarbij de vegetatielagen uniform 
gedomineerd worden door één soort, nl. Amerikaanse eik zonder andere 
(indicator)soorten.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): het Amerikaanse Eik-Kastanjebos 
wordt ofwel ingedeeld bij de DG “Dennen-Eikenbossen met Amerikaanse eik” indien er 
geen kenmerkende soorten in de kruidlaag aanwezig zijn. In essentie komen de meeste 
bestanden overeen met het bostype H3 – Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren of afgeleide 
varianten.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: de slecht verterende strooisellaag van 
Amerikaanse eik en Kastanje verhindert kieming en de ontwikkeling van een kruidlaag. 
Enkel ik het geval er voldoende menging is met andere soorten of het hakhout relatief ijl 
wordt gezet, krijgt de natuurlijke kruidlaag een kans. In lichtrijke boszomen komen 
interessante voorjaarsbloeiers zoals Dalkruid en Gewone salomonszegel voor. Een 
uitgesproken voorbeeld hiervan zijn de bestanden 2A en 2B in de bosplaats Zorgvliet.   
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Eiken-Haagbeukenbossen en Gierstgras-Beukenbossen (type 16 - 20) 

 Het typisch Gierstgras-Beukenbos (type 17) 

- Verspreiding binnen studiegebied: Dit bostype komt voor in het bestand 6A (Kortekeer). In de 
bosplaats Zorgvliet vormt bestand 8A (partim) een zeer uitgesproken voorbeeld.  

- Fytosociologische plaatsing: dit bostype vormt een overgang tussen de Droge wintereiken-
beukenbossen op zuurdere en uitgeloogde bodem en Essen-Eikenbossen op drogere en 
voedselrijkere bodem. Beuk wordt vaak aangeplant (ook in bestand 6A) maar is ook van 
nature dominant.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): behoort tot het bostype H2 Eiken-
Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuringʺ, meer bepaald het subtype H2a met 
Brede en Smalle stekelvaren (= gemeenschap 45).   

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: In bestand 6A gaat het om een verarmde 
versie (RG) van dit bostype, de sterke ondergroep met Amerikaanse vogelkers, het 
moeilijk verteerbare bladstrooisel in combinatie met een sterke beschaduwing leiden tot 
een sterk verarmde kruidlaag waar de meeste indicatorsoorten voor dit type (met o.a. heel 
wat voorjaarsbloeiers) afwezig zijn.  

 Het arme Eiken-Haagbeukenbos (type 18) 

- Verspreiding binnen studiegebied: Dit bostype komt voor in de bosplaats zorgvliet in het 
bestand 19A en 20A.  

- Fytosociologische plaatsing: dit bostype komt overeen met de Eikenhaag-Haagbeukenbossen 
(Stellario-Carpinetum) volgens Stortelder et al. (1999). Dit bostype kan voorkomen op 
diverse bodemtypes. Bijmenging van kastanjehakhout in de ondergroei geeft een 
uitvlagging naar het type Amerikaanse eiken-beukenbos. Ook de affiniteit met het 
Bramenrijk Eiken-Beukenbos is sterk aanwezig.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): behoort tot het bostype ʺG3 Essen-
Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie (= gemeenschap 4)ʺ.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: Dit bostype kan door een uitbundige 
voorjaarsflora met o.a. Gewone salomonszegel en Bosanemoon herbergen. Lichtminnende 
soorten zijn in het voordeel zolang verdroging, vermesting en verzuring van de bodem 
achterwege blijven. In de struiklaag behoren Hazelaar en Braam (s.l.) tot de kenmerkende 
soorten. In het bestand 19A is Braam dominant in de kruidlaag, de aanwezigheid van 
voorjaarsbloeiers is beperkt.  

 Het droog Eiken-Haagbeukenbos (type 19) 

- Verspreiding binnen studiegebied: Dit bostype komt voor in het kasteelpark St.-Hubertus, 
bestand 3A en 3B (Kortekeer).  

- Fytosociologische plaatsing: dit bostype wordt vooral gedomineerd door Zomereik, Gewone 
es, Beuk en Gewone esdoorn komen in mindere mate voor. Volgens de typologie van 
Stortelder behoort dit bostype tot het Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum 
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typicum). De menselijke invloed bij de aanleg van dit parkdomein moet in rekening 
gebracht worden: in de boomlaag is de affiniteit het vochtiger Eiken-Haagbeukenbostype 
te verklaren door het grote aandeel Gewone es. In de kruidlaag is de affiniteit met de 
drogere Eiken-Haagbeukenbostypes aanwezig. De sterke uitvlagging naar het 
Amerikaanse eik-Kastanjebos is te verklaren door de sterke verjonging van deze soorten in 
de kruidlaag. In bestand 3B is de uitvlagging naar zowel droge als vochtiger Eiken-
Haagbeukenbostypes aanwezig.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): worden het droog Eiken-
Haagbeukenbos geplaatst bij het “Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie”.   

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: In dergelijke bossen zijn uitgebreide 
tapijten van voorjaarsflora met o.a. Bosanemoon kenmerkend. De soortensamenstelling 
van de kruidlaag in het kasteelpark St.-Hubertus weerspiegelt het parkkarakter en de 
antropogene invloed met o.a. Hyacinth-cultivars, Blauwe druifjes en Narcissus sp.  

Valleibossen (type 23-25, 29-31) 

 Het Elzen-Essenbos (type 25) 

- Verspreiding binnen studiegebied: Dit bostype komt net zoals het Brandnetel-Vlierenbos voor 
in natte beekbegeleidende bostypes op een alluviale bodem met natte klei of natte 
zandleem. In de bestanden 7A, 7B en 8A komt dit bostype voor.  

- Fytosociologische plaatsing: de natte bestanden in het studiegebied werden grotendeels met 
populier ingeplant met een hakhoutbeheer van Zwarte els, Gewone esdoorn en Gewone es 
in de ondergroei. Deze percelen worden sterk gedraineerd, er is een hoge grondwatertafel 
en duidelijke ijzerrijke kwel aanwezig. Volgens de typologie van Stortelder behoort dit 
bostype tot het Vogelkers-Essenbostype (Pruno-fraxinetum). De affiniteit met andere 
bostypes is eerder beperkt tot bv. droog Iepen-Essenbos. Op de drogere stukken zijn 
overgangen naar Eiken-Haagbeukenbos aanwezig.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): bij het bostype D5 Essen-Elzenbos met 
Bloedzuring (= gemeenschap 9).   

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: Deze bossen hebben een uitgesproken 
voorjaarsaspect met o.a. Bosanemoon, Muskuskruid, Slanke sleutelbloem, Dotterbloem, en 
Speenkruid. De zomerkruidlaag wordt gedomineerd door freatofyten zoals Moerasspirea, 
Kale jonker en ruigtekruiden zoals Geel nagelkruid en Gewone engelwortel.  

 Het Brandnetel - Vlierenbos (type 29) 

- Verspreiding binnen studiegebied: Dit bostype komt zowel voor in jonge 
populierenaanplanten van natte beekbegeleidende bostypes (bestand 7A Kortekeer) op 
een alluviale bodem met natte klei of natte zandleem als op drogere gronden met 
populieren (bestand 9A, kortekeer). In Zorgvliet is bestand 8A (partim) een goed 
voorbeeld. In de bosplaats Lakebos zijn de bestanden 2B en 2C in essentie tot dit bostype 
te herleiden.  
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- Fytosociologische plaatsing: dit bostype omvat voornamelijk recente 
populierenaanplantingen, al dan niet in combinatie met andere soorten zoals Gewone es, 
Zomereik, Gewone esdoorn of Zwarte els. De dominantie door zeer algemene nitrofielen 
en ruderale soorten is kenmerkend: Grote brandnetel, Kleefkruid, etc. Is essentie zijn deze 
bossen afgeleide types van alluviale bostypes zoals Essen-Elzenbossen met Zwarte els en 
Gewone es of Ruigte elzenbossen. Bestand 9A is de typische vorm met weinig affiniteit 
voor andere bostypes. In de afgeleide vorm (bestand 7A) is de affiniteit met zowel 
(vochtige) Elzen-Essenbos als (drogere) Iepen-Essenbossen duidelijk aanwezig. In de 
bosplaats Lakebos heeft bestand 2C een zekere affiniteit met het Elzen-Essenbos, de vrij 
hoge kwelindicatie biedt potenties voor een dergelijk bostype.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): behoren tot ʺD2 RG [Essen-Elzenbos] 
met Grote brandnetel (= gemeenschap 18)ʺ.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: De diversiteit in de kruidlaag van de 
typische vorm van dit bostype is erg laag met dominantie van slechts enkele soorten in de 
kruidlaag en hoofdzakelijk vlier in de struiklaag. In de afgeleide vorm kan een uitgebreid 
voorjaarsaspect aanwezig zijn (o.a. bestand 7A) met alle kenmerkende soorten van Essen-
Elzenbossen. In percelen met hoge (ijzerrijke)kwelindicatie kan Dotterbloem verspreid tot 
talrijk aanwezig zijn (bestand 2C).  

Valleibossen (type 8-9, 27-28) 

 Het Elzenbroekbos (type 9)  

- Verspreiding binnen studiegebied: Dit vegetatietype werd slechts éénmaal aangetroffen in 
bestand 1C (Kortekeer).  

- Fytosociologische plaatsing: elzenbroekbos is een bostype van moerassige (venige) 
depressies, behorend tot het Alnion glutinosae-verbond (Stortelder et al., 1999). De 
indicatorsoorten komen voor in de natte variant van dit bostype, door ontwatering en 
verdroging en bemesting kan dit bostype evolueren richting Elzen-Eikenbos.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): indeling bij het bostype Elzenbroekbos 
met Pluimzegge en Moerasvaren. In het bosdomein komen goed ontwikkelde voorbeelden 
hiervan niet voor, het gaat meestal om afgeleide minder goed ontwikkelde varianten.  

- (= gemeenschap 25) (incl. Thelipterido-Alnetum)ʺ 

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: De kenmerkende soorten voor de 
kruidlaag zijn o.a. Wolfspoot, Moeraswalstro, Grote wederik, Gele lis, Blauw glidkruid, en 
Grote kattenstaart. In een natte depressie (het meest noordelijke deel) van bestand 1C 
(Kortekeer) komt deze soortencombinatie zeer plaatselijk voor. De rest van dit bestand is 
droger en gedomineerd door Braam en Grote brandnetel.  
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Tabel 10: overzicht van de bostypes/-gemeenschappen en hun oppervlakte  

Bostype bosinventaris 
Vlaamse Gewest 8 
(AMINAL, 2001)* 

Bosplantengemeenschap in 
Vlaanderen 9   

Aantal 
bestanden 

Opp.  
(ha) 

Opp. 
(%) 

Witbol Eiken-Beukenbos (type 
10) 

Eikenbeukenbos met 
Adelaarsvaren (subtype met 
Gladde witbol en Valse salie 

1 2,48 4 

Amerikaanse vogelkers Eiken-
Beukenbos (type 11) 

DG Dennen-Eikenbos met 
Amerikaanse vogelkers 

3 2,10 3,4% 

Bramenrijk Eiken-Beukenbos 
(type 12) 

RG Dennen-Eikenbos met Braam 1 1,91 3,1 

Amerikaanse eik-Kastanjebos 
(type 13) 

DG Dennen-Eikenbossen met 
Amerikaanse eik (H3 – Eiken-

Beukenbos met Adelaarsvaren. 
23 24,17 36 

Adelaarsvarenrijk 
Wintereiken-Beukenbos (type 

15) 

Eiken-beukenbos met dominantie 
van Adelaarsvaren 3 2,25 3,6 

Typisch Gierstgras-Beukenbos 
(type 17) 

Eiken-Beukenbos met 
Bosgierstgras en Witte 

klaverzuring (subtype met Brede 
en Smalle stekelvaren) 

2 1,92 1,6 

Arme Eiken-Haagbeukenbos 
(type 18) 

Essen-Eikenbos met Gewone 
salomonszegel en Wilde 

kamperfoelie  
2 6,88 11,1 

Droog Eiken-Haagbeukenbos 
(type 19) 

Essen-Eikenbos met Gewone 
salomonszegel en Wilde 

kamperfoelie  
3 3,75 6,1 

Droog Iepen-Essenbos (type 
23) 

Iepen-Essenbos met Aalbes en 
Groot heksenkruid 

1 0,77 1,2 

Elzen-Essenbos (type 25) Essen-Elzenbos met Bloedzuring 2 1,72 2,8 
Brandnetel-Vlierenbos (type 

29) 
RG Essen-Elzenbos met Grote 

brandnetel 
7 4,36 7 

Elzenbroekbos (type 9) Elzenbroekbos met Pluimzegge en 
Moerasvaren 1   

Overige bostypes   4,93 7,96 

Open plekken en vijvers   2,568 4,15 
 

                                                           

8 Afdeling Bos & Groen, 1999. De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest. Resultaten van de eerste 
inventarisatieperiode 1997-1999.  

9 Cornelis J., Hermy M., De Keersmaeker L. & Vandekerkhove K. 2007. Bosplantengemeenschappen in 
Vlaanderen. Een typologie van bossen op basis van de kruidachtige vegetatie. Rapport INBO.R.2007.1. 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en K.U.Leuven, afdeling Bos, Natuur en Landschap in 
opdracht van de Vlaamse Overheid, agentschap voor Natuur en Bos, Brussel.  
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2.3.3.2.3 Rogister-Ecogram 

De classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) maakt gebruik van ofwel 
floristische verwantschappen (Floristische VerwantschapsCoëfficiënt of FVC) op basis van 
literatuurgegevens of de verwachtschap op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische 
VerwantschapsCoëfficiënt of EVC). De vegetatiekundige opnames in de bossen van Zorgvliet en 
omgeving worden in Figuur 13 getypeerd op basis van de EVC in het Rogister-Ecogram. De 
ecogrammen worden opgesteld op basis van de gemiddelde Ellenberggetallen voor vocht, zuurtegraad 
en stikstof voor elk bostype. Deze parameters geven een indicatie van de humuskwaliteit. De 
overeenkomst van een bepaald bostype is sterker naarmate die centraler in het afgebakende gebied 
valt, overgangen tussen verschillende bostypes blijven uiteraard mogelijk.  

De begrenzing van de ecologische gebieden in dit ecogram komt overeen met de volgende bostypes (in 

vet werden deze aangeduid die volgens de grafiek voorkomen in het studiegebied): 

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 is oplopend 
van mor, moder naar mull als volgt:  

 
De Y-as komt overeen met de vochtklasse als volgt:  
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Figuur 13: Rogister-Ecogram van de vegetatieopnames in de bossen Zorgvliet en omgeving volgens de 
bostypologie Vlaams gewest (Roeland, 2004) 

De grootste groep opnames vallen binnen de bostypes (winter)Eiken-beukenbos (FQ) en arm Eiken-
Haagbeukenbos (SC). opnames in het studiegebied zijn zeer gelijkaardig wat betreft de humustypes en 
bodemvochtklasse. De strooiselafbraak varieert van mor tot zure mull, en is dus over het algemeen 
matig tot slecht, m.u.v. opname 4a(1). 

De opnames hebben een bodemvochtklasse tussen mesofiel en mesofiel-hygroclien, dus het betreft 
matig droge tot matig natte bodems. 

De identificatie van de opnames met het Rogister-ecogram blijkt vrij goed overeen te komen met de 
bevindingen op het terrein en de typologie die voortvloeit uit de sterdiagrammen (zie hoger) Alle 
bestanden bevinden zich in de zone van de Eikenbossen, hetzij Eiken-Berkenbos, Eiken-Beukenbos of 
Elzen-Eikenbos. 

2.3.3.2.4 Vegetatiekaart 

Op basis van de vegetatieopnames en de resultaten hiervan werd een gebiedsdekkende vegetatiekaart 
(Kaart 2.8.a) opgesteld. Op deze kaart is enerzijds weergegeven tot welke groep van bostypes de 
bestanden behoren (op basis van de sterdiagrammen), en anderzijds is weergegeven of het bestand 
bestaat uit loof-, naald- of gemengd hout (op basis van de bosbouwopnames). Vegetatietypes die niet 
binnen deze klassering passen, zijn grasland, ruigte, (jonge) aanplant, water, tuin, kapvlakte en 
(hoogstam)boomgaard. Deze vegetaties werden afzonderlijk vermeld op de vegetatiekaart. Voor een 
gedetailleerdere beschrijving van de kruid-, struik- en boomlaag per bestand wordt verwezen naar de 
bestandsbeschrijving (2.3.2).  
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2.3.3.2.5 Natuurlijkheid vegetatie in de bosbestanden 

Potentieel natuurlijke vegetatie. 
Op basis van de bodemkaart van Vlaanderen werd een kaart opgesteld met de potentiële natuurlijke 
vegetatie voor Vlaanderen. Hierop is gebiedsdekkend weergegeven welke vegetatietypes zullen 
ontwikkelen wanneer de abiotische toestand van het bos wordt hersteld en het bos gedurende een 
lange periode (min. 150 jaar) wordt gevrijwaard van alle menselijke activiteiten. De mate waarin de 
huidige vegetatie overeenkomt met de PNV geeft aan hoe goed het bos ontwikkeld is. Men spreekt 
hierbij van verzadigde- (het huidige type komt in grote mate overeen met de PNV) en onverzadigde (of 

gedegradeerde) bosgemeenschappen.  

Uit bovenstaande vegetatieanalyse leiden we af dat er geen verzadigde bosgemeenschappen 
voorkomen binnen het studiegebied. 

De verschillende potentiële bostypes (toestand jaren ’60) binnen het studiegebied zijn: 

- Natte variant van het Arme Eiken-beukenbos: Dit type wordt beschouwd als het climaxstadium 
voor het berken-eikenbos, omdat Beuk op lange termijn de plaats van Berk zal innemen in deze 
bossen. Soorten die de natte variant van de droge variant onderscheiden zijn (veelvuldig 
voorkomen van) Spork, Pijpenstrootje en Stekelvarens. Het type komt voor in de vochtigere 
bestanden: 1d, 3b, 4a, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h 

- Droge variant van het Arme Eiken-beukenbos: Dit type onderscheidt zich van de natte variant 
door de sterke vertegenwoordiging van Bochtige smele en/of Adelaarsvaren. Het komt voor in 
bestand 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2a, 3a, 3c, 3d, 3e, 4a, 4b, 4c, 4d, 4i, 5a 

 
Aandeel exoten 
- Het aandeel inheems hout in de boomlaag bedraagt, zoals eerder vermeld, minder dan 50%. Dit 

aandeel zal in de loop van het beheerplan alvast verhogen door het verouderen van de Grove 
dennenbestanden. Soorten die zullen worden weggedund en/of bestreden zijn Fijnspar, Am. eik, 
Robinia en Douglas. 

- Amerikaanse vogelkers komt vooral voor in de kruidlaag van de drogere zuurdere eiken- en 
beukenbossen van de bosplaats Kortekeer. In de bestanden 1a, 1b, 4a (gedeeltelijk) en 6a is 
Amerikaanse vogelkers de dominante boomsoort van struiklaag en gedeeltelijk van de boomlaag. 
In al deze bestanden is een sterke verjonging kenmerkend, alhoewel de doorgroei van zaailingen 
tot struik onder eigen scherm niet altijd lukt. Bestrijding is sterk aangewezen in deze bestanden. In 
andere bestanden is de soort vnl. aanwezig in de bosrand maar minder in de percelen zelf. In de 
bosplaatsen Zorgvliet en Lakebos komt deze soort slechts in een beperkt aantal bestanden voor.  
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Tabel 11: bedekking Amerikaanse vogelkers in bestanden   

Bestand 
zaailingen 

(< heuphoogte) 

struiken 
(C1,5 < 20 cm) 

bomen 
(C1,5 ≥ 20 cm) 

bosplaats Kortekeer 
1a <5% 50- 75% <5% 

1b <5% 25-50% 5-25% 

1c geen <5% <5% 

2b <5% <5% geen 

3a <5% <5% geen 

3b <5% <5% <5% 

4a <5% 5-25% <5% 

5a <5% <5% <5% 

6a <5% 5-25% <5% 

6b geen geen geen 

7a geen geen geen 

7b geen geen geen 

9a <5% <5% <5% 

10a  geen geen Geen 

10b  Geen Geen geen 

10c  Geen Geen geen 

10d  geen Geen geen 

    

bosplaats Zorgvliet 
2a geen geen geen 

2b <5% <5% geen 

4a geen geen geen 

4b <5% <5% geen 

6a geen geen geen 

8a geen geen geen 

8b geen geen geen 

10a geen geen geen 

12a geen geen geen 

12b geen geen geen 

13a geen geen geen 

13b geen geen geen 

16a geen geen geen 

16b geen geen geen 

17a geen geen geen 

18a geen geen geen 

18b <5% geen geen 

19a geen geen geen 

20a geen geen geen 

    

bosplaats Lakebos 
1a geen geen geen 

1f geen geen geen 

1h geen geen geen 

2a geen geen geen 
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Bestand 
zaailingen 

(< heuphoogte) 

struiken 
(C1,5 < 20 cm) 

bomen 
(C1,5 ≥ 20 cm) 

2b geen geen geen 

2c geen geen geen 

    

 

- In bestand 1e (Lakebos) komen de minder bekende Sacchalinse duizendknoop voor en Oosterse 
karmozijnbes zeer plaatselijk voor. Deze laatste soort werd ook aangetroffen in het bestand 2b 
(Lakebos).  

- Pontische rododendron komt verspreid voor in het ganse bosdomein: in de bosplaats Kortekeer 
lokaal dominant in de bestanden 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 5a (rand). In de bosplaats Zorgvliet werd de 
soort reeds plaatselijk bestreden in de bestanden 2a, 2b en 10b. De oeverzone van de centrale vijver 
is plaatselijke volledig dichtgegroeid met rododendron. Ook in de bestanden 8a, 10a, 12a, 12b, 16a 
groeit de soort. Het afzetten van de soort leidt tot verjonging vanuit wortelopslag. In de zuidelijke 
randzone van het domein komt de soort ook voor in private bosbestanden. In de bosplaats 
Lakebos domineert de soort de struiklaag in het bestand 1h, in het bestand werd de soort zeer 
intensief bestreden, opvolging is vereist. In bestand 1a komt Pontische rododendron beperkt voor. 
Verdere uitbreiding van deze soort dient vermeden te worden door gerichte bestrijding. .  

- Ontsnapte of uitgeplante cultivars vormen een bekend fenomeen, op het domein Zorgvliet 
herinneren verschillende soorten cultivars zoals Kruisbes, Akelei sp., Hyacinth en Appel aan de 
historische bewoning en het gebruik als (moes)tuin. Ook stortplaatsen van tuinafval vormen 
dikwijls de groeiplaats van allerhande tuinsoorten. In bestand 1b van de bosplaats Kortekeer werd 
een Yucca (gloriosa?) sp. aangetroffen.  

2.3.3.3 Flora 

2.3.3.3.1 Oud-bosplanten  

Hoewel het overgrote deel van het bos in de Bossen Zorgvliet ouder is dan 150 jaar, komen er relatief 
weinig oud-bosindicatoren voor. Oud-bosplanten zijn planten die vooral voorkomen in oude bossen, 
in Vlaanderen wordt hiervoor de bostoestand op de kaarten van Ferraris (1770-1778) als 
referentiebeeld gebruikt. Kenmerkend voor deze soorten is dat ze zich slechts traag kunnen 
verspreiden, bijgevolg hebben ze een hoge indicatiewaarde voor de natuurwaarde van het bos. In 
Cornelis et al.10, (in prep. 2009) wordt een overzichtslijst van oud-bosindicatoren voor Vlaanderen 
gegeven op basis van twee criteria: (1) de soort moet significant meer voorkomen in oud bos dan in een 
niet oud bos; (2) minstens de helft van de (vegetatie)opnamen waarin een soort voorkomt moet in een 
oud bos gelegen zijn. Op basis van deze twee criteria kunnen drie types indicatoren onderscheiden 
worden: soorten die voldoen aan het eerste (aanduiding ‘1’) of tweede criterium (aanduiding ‘2’), en 
soorten die aan beide criteria voldoen (aanduiding ‘1+2’). Een aantal soorten zijn kenmerkend voor 

                                                           

10 Cornelis J., Hermy M., Roelandt B., De Keersmaeker L. & Vandekerkhove K. (2009). 
Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen, een typologie van bossen op basis van de kruidachtige 
vegetatie. Agentschap voor Natuur en Bos en Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 



 Uitgebreid bosbeheerplan Bosgebied Zorgvliet – Algemene beschrijving 61 

ESHER                        maart 2009 

houtkanten of open plekken in bossen maar geen specifieke oud-bosindicatoren 11 (geen indicatie), tot 
deze soorten behoren o.a. Muskuskruid, Speenkruid, ….  

- Bosanemoon (1+2): Deze soort is in het studiegebied gebonden aan de vochtige alluviale bostypes 
met een goede strooiselvertering (bosplaats Kortekeer: bestand 7a, 7b, en 8a). Een uitzondering 
hierop is een dreefrelict van bestand 5a (Kortekeer). De soort heeft een voorkeur voor lichtrijke 
bossen, middelhout- of hakhoutbeheer zijn gunstig voor deze soort.  

- Dubbelloof (1): komt vrij regelmatig voor langs diepe afwateringsgreppels in het domein 
Zorgvliet, samen met andere varensoorten en mossen.  

- Boszegge (1+2): groeit vooral op neutrale tot kalkhoudende, voedselrijke grond met een goede 
strooiselvertering. In de bosplaats Kortekeer komt deze soort voor in de bestanden 2b en 4a, vnl. 
langs bospaden.  

- Ijle zegge (1): een schaduwminnende soort van loofbossen op voedselrijke meestal natte 
bodemtypes. In de bosplaats Zorgvliet komt de soort langs enkele afwateringsgreppels voor en in 
de kwelbeïnvloede bosjes in de bosplaats Kortekeer (bestand  

- Pilzegge (1+2): deze soort heeft een voorkeur voor lichtrijkere plekken op kapvlakten, langs 
bosranden en dreven. De soort werd aangetroffen in de bestanden 1a, 2b en vooral in het domein 
Zorgvliet is de soort frequent aanwezig langs dreven en bospaden.   

- Lelietje van Dalen (1+2): is een typische oud-bosindicator voor eerder droge tamelijk zure leem- of 
zandbodem. Deze soort is hoogstwaarschijnlijk aanplant in het kasteelpark St.-Hubertus (bestand 
3a) en bestand 3b (t.h.v. feestzaal).   

- Ruige veldbies (1+2): een schaduwminnende soort van lemige-zandlemige gronden vnl. in 
bestandsgrenzen en dreefstructuren. Deze soort komt enkel voor in het bosdomein van Zorgvliet.  

- Dalkruid (1+2): is gebonden aan lemig zand, zandleem en leem die bovendien matig tot zuur is. Ze 
komt voor op plaatsen met ruw strooisel zonder strooiselophoping. Kenmerkend hiervoor is dat 
de soort centraal in de bosbestanden met een duidelijke strooiselophoping niet voorkomt. 
Bosranden of –zomen met voldoende schaduw en een redelijke strooiselvertering genieten de 
voorkeur. De soort komt uitbundig voor op een beperkt aantal plaatsen in de bosplaats Kortekeer 
(bestand 1a, 2a (!!!). In de bosplaats Zorgvliet komt ze het meest abundant voor, vooral in de 
dreefzones van het domein (bestand 3a (!), 2a, 2b). In de iets lichtrijkere boszones komt ze 
uitbundig tot bloei.  

- Witte klaverzuring (1+2): staat vooral op vochthoudende, eerder zure tot neutrale leem- en 
zandleembodems, of soms op humusrijk zand. Deze soort werd enkel aangetroffen in de bosplaats 
Zorgvliet, bijna uitsluitend langs dreven of bospaden.  

                                                           

11 Dit is in tegenspraak met een aantal oudere publicaties omtrent de indicatorwaarde van oud-
bosindicatoren.  
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- Wilde hyacinth (1+2): werd niet aangetroffen in het bosdomein, diverse cultivars werden 
aangetroffen in de bosplaats Zorgvliet, zeer waarschijnlijk zijn dit uitgeplante en verwilderde 
exemplaren van de kasteel- en siertuin.  

- Gewone salomonszegel (1+2): een kenmerkende soort van wat rijpere, humeuze bosbodems, een 
schaduw tot halfschaduwsoort. De meest algemeen voorkomende oud-bosindicator in het 
studiegebied. In vrijwel alle oudere bossen (uitgezonderd de te natte) komt deze soort voor.    

- Slanke sleutelbloem (1):  een echte bossoort met een grote affiniteit voor vochtige, vrij natte 
standplaatsen. Komt vaak samen voor met andere typische voorjaarsbloeiers zoals Bosanemoon, 
Muskus- en Speenkruid. In alluviale bosbestanden in Kortekeer komt een kruising voor tussen 
Slanke en Stengelloze sleutelbloem.  

- Adelaarsvaren (1+2): een soort van oude bossen op matig voedselarme, stikstofarme, droge en zure 
grond. Komt in verschillende bosbestanden verspreid (Kortekeer 2A en 2B) tot dominant voor 
(Kortekeer 10b-10d).  

- Grote muur (1+2): een typische schaduwsoort van lichte rijpere loofbossen, bosranden en 
houtkanten, bij voorkeur op lemige tot zandlemige bodems. Deze soort komt voornamelijk voor in 
de bosrand van het bestand 4A en 5A in Kortekeer.    

- Mannetjesereprijs (2):  komt in Zorgvliet voor op de kapvlakte van het bestand 10B. Ze is 
kenmerkend voor droge, voedselarme plaatsen.  

- Bleeksporig bosviooltje (1): komt voor op matig droge tot vochtige standplaatsen op leem. In het 
studiegebied is haar verspreiding beperkt tot het domein Zorgvliet in langs de bosdreven (1A, 3A, 
5A), in de bestanden zelf komt ze niet voor.  

2.3.3.3.2 Aandachtsoorten 

Er werden 2 aandachtsoorten waargenomen binnen de bosbestanden tijdens de inventarisaties in 2007. 
Aandachtssoorten zijn plantensoorten die wegens hun zeldzaamheid (kwartieruurhokfrequentie 1 tot 4) 
en/of hun bedreiging (vermelding op de Rode lijst als sterk bedreigd, bedreigd of achteruitgaand volgens Atlas 

van de flora van Vlaanderen en het Brussels gewest, 2006) bijzondere aandacht verdienen.  

- Struikhei (RL: achteruitgaan; KFK 8) staat op de Rode lijst als “achteruitgaand”. De soort werd in 
het studiegebied slechts eenmaal aangetroffen in het bestand 2B van het domein Zorgvliet. Door 
het ontbreken van permanent open plekken is de ontwikkeling van zones met heide niet mogelijk. 
Op de kapvlakte van bestand 10B in Zorgvliet heeft deze soort misschien uitbreidingskansen.  

- Tormentil (KFK 8) staat op de Rode lijst als “achteruitgaand” en komt voor langs verscheidene 
dreven in de bosplaats Zorgvliet  in een depressie op het pad tussen bestand 4a en 4b. Het is een 
soort die in verschillende biotopen kan groeien, maar ze heeft een voorkeur voor vochtig tot natte, 
matig voedselrijke en zwak zure bodems. 

- Slanke sleutelbloem (Rode lijst: niet bedreigd; KFK: 8) / Stengelloze sleutelbloem (Rode lijst: zeer 
zeldzaam; KFK 2) staat op de Rode lijst als zeer zeldzaam aangeduid: in de bosplaatsen Kortekeer 
komt een kruising tussen Stengelloze en Slanke sleutelbloem in enkele alluviale bosbestanden 
voor. De Slanke sleutelbloem is meer algemeen en niet bedreigd.  
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- Hemelsleutel (Rode lijst niet bedreigd / KFK: 6) komt in de bosplaats Kortekeer (bestand 7b) voor in 
beperkte aantallen in de bosrand. Dit is een typische plant van zoomvegetaties langs zonnige 
bosranden op niet te voedselrijke grond.  

- Moerashertshooi: (Rode Lijst zeldzaam; KFK 3): er komen een paar relictpopulaties voor in de 
centrale vijver van de bosplaats Zorgvliet (bestand 10w), deze soort is kenmerkend voor ondiep 
voedselarm water en op periodiek droogvallende, matig voedselarme grond. De wateren waarin 
deze soort kan voorkomen zijn arm aan chloride, carbonaat en fosfaat en rijk aan sulfaat. De soort 
is goed aangepast aan het droogvallen van haar standplaats en wisselende waterstanden. In 
Zorgvliet is de aanwezigheid van ijzerhoudend kwelwater in de vijver een belangrijke voorwaarde 
voor de neerslag van fosfaten. Het periodiek verwijderen van de (oever)vegetatie is gunstig voor 
het behoud van deze soort.  

- Vlottende bies: (RL: niet bedreigd, matige achteruitgang, KFK: 4 vrij zeldzaam) samen met 
voorgaande soort is dit een soort van ondiepe plaatsen met zwak zure wateren. Ook het 
droogvallen van de standplaats wordt goed verdragen. Samen met Moerashertshooi maken deze 
soorten deel uit van de Oeverkruidklasse (Littoreletallia). Deze soort wordt historisch vermeld voor 
de vijver in het domein Zorgvliet (bron: Filip Jonckheere). Mogelijks is verwarring met de meer 
algemene knolrus opgetreden (waarvan ook een aquatische vorm bestaat).  

- Moerasviootje: (RL: niet bedreigd; achteruitgaand; KFK: 6): deze soort is een typische soort voor 
voedselarme laagvenen, venige verlandingssituaties, natte schrale graslanden op zwak zure 
bodem; voor deze soort is een historische vermelding voor de vijverrand van de centrale vijver in 
de bosplaats Zorgvliet (bron: Filip Jonckheere).  

- Brede wespenorchis (RL: niet bedreigd; KFK: 9): dit is de algemeenste inheemse orchideeënsoort 
voor Vlaanderen, de soort komt voor in bosranden, wegbermen etc. In het domein Zorgvliet komt 
de soort voor in verschillende bosranden.  

- Echt geoord veenmos: bij de mossen is deze soort een interessant gegeven dit is een algemene soort 
van zure, oligotrofe tot mesotrofe heidevennen, poeltjes en poeltjes die periodiek enige tijd 
droogvallen. De soort komt ook voor in vochtige tot natte, geëxposeerde greppels, slootoevers in 
natte heide, loof- en naaldbossen. Deze soort werd éénmaal aangetroffen langs de zuidkant van de 
centrale vijver in Zorgvliet.  

2.3.4 Open plekken 

In het domein van Zorgvliet zijn een aantal interessante open plekken aanwezig op en rond de site van 
de voormalige villa Zorgvliet. In de meest interessante open zones van het studiegebied werden 
vegetatieopnames gemaakt volgens de vereenvoudigde Tansley-bedekkingsschaal. In totaal werden 6 
opnames gemaakt op open plekken, langs de centrale vijver en kapvlakte. Slechts één opname werd 
uitgevoerd buiten het domein Zorgvliet, nl. in de bosplaats Kortekeer in een vochtige depressie. De 
situering van deze Tansley-opnames is weergegeven op kaart 2.3.  

Deze opnames werden in het programma Turboveg (Hennekens, 2001) ingebracht en syntaxonomisch 
geplaatst volgens de typologie van de Vegetatie van Nederland (Schaminée & Stortelder) m.b.v. het 
programma Associa. De syntaxonomische plaatsing is gebaseerd op meer dan 50.000 opnames. Per 
opname worden de vijf meest compatibele taxa op het laagste taxonomisch niveau (subassociatie, 
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associatie, rompgemeenschap of derivaatgemeenschap) vermeld. Deze resultaten worden verder 
beoordeeld op basis van de ‘incompleteness12’ en ‘weirdness13’ van de opname. Bij onvoldoende 
overeenstemming kan de opname toegewezen worden aan een hoger hiërarchisch niveau. De 
resultaten van de syntaxonomische analyse zijn in Bijlage 3 gevoegd. 

o Opname 1: vochtige depressie in hakhoutbestand (Kortekeer 1C)  

- Deze vochtige depressie bestaat uit een moerasvegetatie met o.a. Gele lis, Egelboterbloem, 
Kale jonker, Pinksterbloem, Gewone engelwortel, Pitrus, Wolfspoot, Aalbes… Deze lage 
depressie vormt een natuurlijke komberging voor het oppervlaktewater vanuit het 
hogergelegen hakhoutbestand (met drainagegreppels).  

o Opname 2: verruigd grasland t.h.v. “de rotonde” (Zorgvliet, bestand 9B)  

- Dit grasland wordt reeds geruime tijd niet of onregelmatig gemaaid waardoor het aandeel 
ruderalen en nitrofiele soorten vrij groot is met o.a.  Grote klit, Speerdistel,  Kleefkruid en 
Grote brandnetel.  

o Opname 3: ruïne (Zorgvliet 9B)  

- De ruïne op de overblijfselen van de villa Zorgvliet vormt door de diversiteit aan 
microgradiënten en bodemtypes de groeiplaats van diverse plantensoorten uit verschillende 
milieutypes. Er zijn zowel affiniteiten met droge voedselarmere vegetatietypes (met o.a. 
schapegras) en voedselrijke vochtige (met o.a. wilgensoorten).  

o Opname 4: kapvlakte (zorgvliet 10B)  

- De kapvlakte naast de centrale vijver van het domein Zorgvliet wordt gedomineerd door 
bramen in de kruidlaag, en ruwe berk en elzen in de struiklaag. In de kruidlaag wijzen 
verschillende soorten op de potenties voor schralere vegetatietypes en mogelijks zelfs 
heidepotenties (o.a. Pilzegge, Tormentil en Mannetjesereprijs). In deze zone zal een 
begrazingsbeheer ingesteld worden.  

o Opname 5: oevervegetatie rond de centrale vijver (Zorgvliet 10W)  

- De oevervegetatie rond de centrale vijver is sterk bepaald door verstruweling met een sterke 
ontwikkeling van Pontische Rododendron, Berk, Zwarte els en Wilgensoorten en Bramen. Tot 
de meer interessante soorten behoren o.a. de relictpopulaties van Moerashertshooi, Geoord 
Veenmos, Waternavel en Kale jonker. Voor de meeste soorten zou een meer lichtrijke situatie 
gunstiger zijn. De ijzerrijke kwelsituatie is gunstig voor een relatief voedselarme situatie te 
behouden. Verderop langs de afwateringsgracht komt nog Ijle zegge voor.   

o Opname 6: verruigd weiland (Zorgvliet 9A)  

- Deze zone werd vroeger gebruikt als akker, de historische bemesting en het relatief vochtig 
karakter bevoordelen soorten als Pitrus, Wilgen, Harig wilgenroosje en Grote brandnetel. Als 
voorjaarsbloeier heeft Speenkruid zich goed kunnen verspreiden in het terrein. Andere 

                                                           

12 De mate waarin kensoorten ontbreken in een opname.  

13 De mate waarin vreemde soorten tot de opname bijdragen.  
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interessante soorten zijn o.a. Kale jonker, Pinksterbloem, Moerasrolklaver. Ook dit terrein zal 
in een begrazingsbeheer genomen worden.  

2.3.5 Bosdifferentiërende elementen 

In het bosdomein komen een aantal bosdifferentiërende elementen (Kaart 2.7) voor:  

o Dreven   

In het Zorgvlietbos komen verschillende waardevolle dreven voor (zie Kaart 1.1), de dreven zijn 
zeer waardevol als belangrijkste groeiplaats van diverse soorten voorjaarsbloeiers (en 
oudbosindicatoren). Uit de inventarisatie is gebleken dat deze soorten vrijwel uitsluitend in deze 
randzones voorkomen en nauwelijks in de bestanden zelf. De dreven lopen in dambordpatroon 
(oost-west en noord-zuid):  

- Dreef bestand 1A: (170m en 100m): gaat noord-zuid langs de private woning in het domein. 
Het meest noordelijk deel is verhard met steenslag en gebroken porfiersteen (toegangsweg 
voor auto’s), het tweede deel is onverhard en enkel toegankelijk voor wandelaars. De dreef 
bestaat uit een dubbele beukenrij(gemiddelde omtrek 212 cm). De kruidlaag is matig 
ontwikkeld, er komen enkele interessante oudbossoorten voor: o.a. Bleeksporig bosviootjes en 
Gewone salomonszegel.  

- Dreef bestand 3A (400 m):  gaat oost-west langs de noordzijde van het hoofddomein; de dreef 
is onverhard met een beperkte vegetatieontwikkeling. De hoofdboomsoort is hoofdzakelijk 
Zomereik en slechts beperkt Tamme kastanje (omtrekklassen: 150-170 cm), deze laatste soort 
deels in hakhout. Als interessante oudbossoorten kunnen o.a. Ruige veldbies, Dalkruid en 
Gewone salomonszegel vermeld worden. Het lichtrijk gedeelte van de dreef ten zuiden van de 
hakhoutbestanden 2A en 2B is de meest waardevolle groeiplaats van voorjaarsbloeiers (vnl. 
Dalkruid, Salomonszegel, Witte klaverzuring en Bleeksporig bosviooltje) in het bosdomein.  

- Dreef bestand 5A (220 m):  deze dubbele beukendreef (omtrekklassen: 160-180 cm) is voorzien 
van halfverharding als belangrijkste oudbossoorten en voorjaarsbloeiers kunnen Ruige 
veldbies, Bleeksporig bosviooltje, Speenkruid, Witte klaverzuring en Dalkruid (plaatselijk 
aanzienlijke opp.) vermeld worden.  

- Dreef bestand 7A (240 m):  deze jonge dreef met Zomereik (omtrek 80-120 cm) en Tamme 
kastanje in hakhout en/of doorgegroeide spaartelgen heeft een matig ontwikkelde kruidlaag 
met een beperkt aantal voorjaarsbloeiers (Bleeksporig bosviooltje, Speenkruid, beperkt 
Dalkruid). In de vochtigste zones komen interessante soorten voor o.a. Tormentil en Kale 
jonker.  

- Dreef bestand 11A (480 m):  De tweede langste dreef in het domein Zorgvliet, voornamelijk 
ingeplant met Zomereik  (120-140 cm omtrek) en Amerikaanse eik (100-120 cm omtrek), maar 
plaatselijk ook met zware Beuken (omtrekklassen 160-180 cm). Een deel van de dreef is met 
hakhoutondergroei van Tamme kastanje en Amerikaanse eik. Er is een sterke uitval in de dreef 
vnl. t.h.v. de kapvlakte centraal in het domein. De aanwezigheid van voorjaarsbloeiers is 
beperkt tot één groeiplaats van Dalkruid, verder komt er nog Ruige veldbies voor als 
oudbosindicator.  
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- Dreef bestand 14A (570 m): Het eerste deel van de dreef is hakhout van Tamme kastanje, met 
bijmenging van jong hooghout van Haagbeuk en Beuk. In het tweede deel van deze dreef is 
Tamme kastanje in hooghout (omtrek 60-80 cm) en enkele verspreide Zomereiken. Het tweede 
deel van de dreef is Zomereik (omtrek 120-160 cm). De aanwezigheid van voorjaarsbloeiers is 
beperkt tot enkele groeiplaatsen met o.a. Bleeksporig bosviooltje en Speenkruid. Specifieke 
oudbosindicatoren komen er niet voor. In de iets vochtiger zones komen wel soorten voor als 
Kale jonker, Speenkruid, Akkerkers… De aanwezigheid van Pontische rododendron is een 
aandachtspunt naar het (exoten)beheer.  

- Dreef bestand 15A (110 m): is centraal in het domein gelegen, met zware Beuk (omtrekklasse: 
180-200 cm), Zomereik (omtrek 100-120 cm) en hakhout Tamme kastanje. Er zijn geen 
specifieke voorjaarsbloeiers aanwezig. Langs de oostzijde van deze dreef is sterk ontwikkeld 
braamstruweel aanwezig.  

In de bosplaats Kortekeer komt nog één dreef voor langs de westelijke zijde van het bestand 1A. 
De hoofdboomsoorten zijn vooral Beuk aangevuld met zomereik (omtrekklasse 120-140 cm), het 
tweede deel van de dreef werd aangeplant met Lork (omtrekklasse 80-100 cm) .  

De meeste paden in de private bosbestanden zijn onverhard en beperkt van breedte. In een aantal 
bestanden werden hier ook interessante oudbossoorten zoals Dalkruid of Boszegge aangetroffen, 
of indicatorsoorten van heischrale bermen (zoals Pilzegge).  

o Solitaire en monumentale bomen 

Verspreid over het bos komen een aantal vermeldenswaardige bomen voor: 

- Zomereik: één zwaar exemplaar in bestand 6A (Kortekeer) 

- Tamme kastanje en Amerikaanse eik: zware exemplaren in bestand 2B (Kortekeer)  

o Autochtone bomen en struiken 

In het Zorgvlietbos komen maar beperkt interessante autochtone genenbronnen van bomen en 
struiken voor. Soorten die in het bos als vrij algemeen tot algemeen voorkomen zoals Gewone es, 
Zwarte els, Wilg, … zijn te beschouwen als (hoogst)waarschijnlijk autochtoon (‘a’ en ‘b’ categorie14) 
gezien deze soorten weinig of niet aangeplant worden in de omgeving.  

In de rand van sommige bestanden werden relicten van knotbomen (vnl. Zwarte els) gevonden 
(o.a. perceel 4A Kortekeer).  

Interessant is ook het voorkomen van Aalbes in de vochtigere bestanden als vrij autochtoon (‘a’ of 
‘a/b’ categorie) kunnen beschouwd worden.  

Alle overige soorten zijn aangeplant, spontaan verspreid uit aanplant of mogelijks autochtoon (‘c’ 
categorie) en hebben geen belang als waardevolle autochtone genenbron. 

                                                           

14 ‘a’-categorie = zeker autochtoon 

  ‘b’ categorie  = waarschijnlijk autochtoon 

  ‘c’ categorie = mogelijks autochtoon 
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o Poelen 
In het bosdomein komen relatief weinig natuurlijke poelen en vijvers voor (zie ook Kaart 4.2 ):  

- Centrale vijver in het domein Zorgvliet: het waterpeil van deze ondiepe kasteelvijver wordt 
kunstmatig geregeld door middel van een stuw. Waterplanten komen nauwelijks voor, in de 
oevervegetatie zijn wel interessante soorten aanwezig (bv. Moerashertshooi, Wolfspoot, 
Waternavel,…). Bruine en Groene kikker komen in de vijver voor.  

- In bestand 20B (Zorgvliet) werd een blusbekken aangelegd, deze ondiepe vijver is bijna 
volledig met Grof hoornblad dichtgegroeid. De zeer steile zandige oevers vormen een 
potentieel nesthabitat voor Ijsvogel.   

- Een natuurlijke depressie in het bestand 2C (Kortekeer): deze vochtige zone valt in de zomer 
waarschijnlijk droog, er komen interessante plantensoorten voor in de vegetatie (cfr. 
bespreking opname 1, zie § 2.3.4).  

- In bosbestand 2A en 2B van Lakebos komen twee kleine poelen voor die als 
voortplantingsplaats van amfibieën (o.a. Alpenwatersalamander, Bruine kikker) fungeren. De 
poel in het bestand 2B zal op termijn gedempt worden, ter compensatie werd door het 
Regionaal Landschap Houtland een nieuwe poel aangelegd op een aanpalend terrein.  

Het aandeel geschikte voortplantingsplaatsen voor amfibieën is niet erg hoog. Specifieke 
beheermaatregelen kunnen zijn: het afzetten van bomen in de onmiddellijke omgeving van de 
poelen, kunnen ze aantrekkelijker worden voor oever- en waterplanten en aquatische fauna.  

o Grachten en greppels 
In de nattere zones in het bos zijn heel wat greppels aanwezig (zie Kaart 2.7) die veelal ontstaan 
zijn bij de aanleg van rabatten in de vochtigere zones. Deze greppels zijn veelal niet permanent 
waterhoudend, maar zijn waardevol voor minder algemene soorten van vochtige zones als 
verschillende zeggensoorten, Dubbelloof, …. en als voortplantingsplaatsen voor amfibieën. 

Goed ontwikkelde rabatten komen voor in de bestanden 6A en 4A in Zorgvliet. Langs de 
afwateringsgracht van de centrale vijver komen zones voor met veel Dubbelloof.  

De vochtige zones langs drainegegrachten met ijzerrijke kwel vormen de groeiplaats van o.a. 
Dotterbloem, Slanke sleutelbloem, Ijle zegge, Bosanemoon (o.a. bestand 7A, 7B en 8A in Kortekeer; 
bestand 2C in Lakebos). Grachten die voldoende lang waterhoudend zijn kunnen ook als 
voortplantingsplaats van amfibieën fungeren.  

o Heiderelicten  
Heiderelicten zijn momenteel niet meer aanwezig in het bosdomein van Zorgvliet en omgeving. 
Dat potenties aanwezig zijn voor heideontwikkeling volgt uit de aanwezigheid van een aantal 
indicatorsoorten van heischrale vegetaties zoals o.a. Struikhei (bestand 2a, zorgvliet), Tormentil, 
Veelbloemige en Ruige veldbies, Pilzegge, … Op kapvlaktes buiten het domein werden in het 
verleden ook een aantal heidesoorten waargenomen.  
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2.3.6 Fauna 

Er is geen gerichte inventarisatie van de fauna in het studiegebied gebeurd. Wel zijn er losse eigen 
waarnemingen (voorjaar en zomer 2008) genoteerd en literatuurgegevens verzameld.  

2.3.6.1 Avifauna 

Er werd geen gerichte inventarisatie van de broedvogels in het studiegebied uitgevoerd, toch werden 
tijdens het terreinwerk in 2008 enkele interessante waarnemingen gedaan. 

In het domein Zorgvliet komt op de vijver een koppel Wintertaling tot broeden, deze eend is in West- 
en Oost-Vlaanderen een vrij zeldzame broedvogel. In het verleden werd deze soort ook reeds 
opgemerkt als wintergast maar nooit laat in het voorjaar. Op de zuidrand van het domein is er een 
broedterritorium van Kleine bonte specht. Andere holenbroeders die er zeker voorkomen zijn Grote 
bonte specht, Groene specht en Boomklever. In de bestanden waar recent het hakhout van Tamme 
kastanje is afgezet, komen enkele koppels Tuinfluiter en waarschijnlijk ook Fitis tot broeden. In het 
naaldhoutgedeelte van bestand 10a is een roestplaats van uilen aanwezig, getuige de talrijke 
braakballen. In de bosplaats Kortekeer werd Wielewaal (rodelijst-soort) vastgesteld in de bestanden 
2b, 4a, 7b. In bramen- en varenrijke bestanden o.a. 8b, 9b, 19a op domein Zorgvliet en 7b (Kortekeer) 
komt Zwartkop tot broeden. Zwarte mees en Kuifmees komen algemeen voor in de 
naaldhoutbestanden van het domein Zorgvliet.  

Historische gegevens van de bosplaats Zorgvliet (2000) brachten 38 verschillende soorten broedvogels 
aan het licht waaronder: Bosuil, Buizerd, Groene specht, Zwarte roodstaart (ruïne) en Bosrietzanger. 
Aanvullend werd in 2001 een broedgeval van Sperwer gesignaleerd. Wespendief en Kerkuil werden er 
reeds waargenomen maar broeden er waarschijnlijk niet. In 2002 werd ook een broedgeval van Ransuil 
vastgesteld. Aanvullende broedvogelsoorten zijn o.a. Boomklever, Vuurgoudhaantje en Kuifmees.  

2.3.6.2 Zoogdieren 

De Eekhoorn is vrij algemeen aanwezig in domein Zorgvliet. Er zijn een viertal directe waarnemingen 
en daarnaast regelmatig knaagsporen.  Komt ook voor in de andere bospercelen die vooral bestaan uit 
naaldhoutbestanden.  

Er worden regelmatig Reeën waargenomen in en rond het studiegebied. Tijdens het 
inventarisatiewerk werden een twintigtal verspreide waarnemingen verricht van sporen 
(pootafdrukken, veegsporen, keutels…) of directe zichtwaarnemingen van Ree. De meeste 
waarnemingen concentreren zich in het domein Zorgvliet (n=11) en verspreid over de Bosplaats 
Kortekeer (n=7)  in de bestanden 1a, 1b, 2b, 4a, 6a, 7b, 8a, 9a, 10b-10d. De voorkeur gaat duidelijk naar 
bestanden met voldoende dekking. Op het domein Zorgvliet werden op 11 locaties waarnemingen 
verricht, waarvan drie zichtwaarnemingen. Op 3/6/2008 en eind mei werd een waarneming gedaan 
van een Ree met kalf (bestand 8b en ten zuiden van bestand 13a) in domein Zorgvliet. De eerste 
waarneming van deze soort in de bosplaats Zorgvliet werd in juni 2006 gedaan. De soort heeft in het 
jachtvrije domein een vaste plek gevonden.  

Zelfs in het bestand 2a te Lakebos werd een zichtwaarneming van een (pleisterende) Reebok gedaan.  

Aan de ruïne in het domein Zorgvliet  was er in 2003 een waarschijnlijke waarneming van Steenmarter 
(Boden-Ibens, 2003). Er werden geen andere marterachtigen waargenomen.  
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Vos is in de streek een algemene soort waarvan uitwerpselen en een hol gevonden werden in bestand 
10a van domein Zorgvliet.  

Vleermuizen werden tijdens het terreinwerk niet rechtstreeks waargenomen. De ijskelder in het 
domein Zorgvliet werd in 2001 ingericht als overwinteringobject, tijdens wintertellingen (2001-2002) 
werden in totaal een 20-tal exemplaren vastgesteld, vooral Watervleermuis en Baardvleermuis, maar 
ook in één Franjestaart en 2 Gewone grootoorvleermuizen. . In de spouwmuren van de ruïne werden 
overwinterende Gewone dwergvleermuis en Gewone grootoorvleermuis aangetroffen.  

Tabel 12: overzicht van de wintertellingen van vleermuizen in de ijskelder op het domein Zorgvliet  

Soorten 
2001-2002 

(na 
inrichting) 

2003-2004 

Gewone 
dwergvleermuis 

  

Watervleermuis 9 7 
Baardvleermuis 12 10 
Franjestaart  1 8 
Gewone 
grootoorvleermuis 

2 1 

Totaal 24 26 
 

De particuliere boseigenaar van de bestanden 2a, 2b, 2c te Lakebos deed enkele jaren terug een 
interessante (foto)waarneming van een achttal overwinterende Ruige dwergvleermuizen in zijn 
houtopslagplaats.  

2.3.6.3 Amfibieën 

In het domein Zorgvliet vormt de centrale vijver de voorplantingsplaats van Alpenwater- en Kleine 
watersalamander. Ook Gewone pad, Bruine en Groene kikker planten zich hier voort, verschillende 
juveniele exemplaren van deze soorten werden aangetroffen. Groene kikker (synkl.) werd ook 
waargenomen in een veedrinkpoel nabij bestand 7a in de bosplaats Kortekeer.  

Alpenwatersalamander werd aangetroffen in bestand 2b (Lakebos), een lokaal poeltje vormt de 
voortplantingsplaats van talrijke salamanders en Gewone pad. In 2008 werd ten westen van dit 
perceel een nieuwe amfibieënpoel aangelegd i.s.m. het Regionaal Landschap Houtland. De in het 
meest zuidelijke bosbestand van de bosplaats Lakebos éénmalig waargenomen Vuursalamander 
betreft quasi zeker een met houttransport ingevoerd exemplaar.  

Bruine kikker werd waargenomen in bestand 6a en 9a van domein Zorgvliet. De aanwezigheid van 
juveniele exemplaren in bestand 9a wijst op lokale voortplanting.  

2.3.6.4 Ongewervelden 

Tijdens het terreinwerk in 2008 werden losse waarnemingen van invertebraten genoteerd. Hieronder 
worden deze gegevens bondig weergegeven: 

Bij de vlinders is Bont zandoogje de meest algemene soort in de diverse bostypen. In bosranden werd 
ook Landkaartje regelmatig gespot. In de verruigde graslanden rond de ruïnes van het domein 
Zorgvliet komt St.-Jakobsvlinder en Oranje zandoogje regelmatig voor. Kleine wespenboktor, Gewoon 
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doorntje en Zeggedoorntje werden gevonden op de kapvlakte van bestand 10b in het domein 
Zorgvliet. Langs de centrale vijver werd Vuurjuffer aangetroffen, in het verleden ook reeds 
Watersnuffel, Lantaarntje, Pantserjuffer (Gewone/Hout-), ook Paardenbijter en Heidelibellen 
(Sympetrum sp.). Gewone oeverlibel komt voor in de poel van bestand 2b (Lakebos). In bestand 7b 
(Kortekeer) werd Zwartkopvuurkever waargenomen. In het kader van diverse studies van kandidaat-
natuurgidsen werd de bosplaats Zorgvliet bestudeerd. In Bijlage 4 is een overzichtslijst opgenomen 
van 111 soorten nachtvlinders die hier werden waargenomen tussen 2001-2005 (bron: Roland 
Vannieuwenhuyse).  

2.4 Opbrengsten en diensten 

2.4.1 Houtopbrengst 

Er bestaan geen specifieke gegevens met betrekking tot de houtopbrengst in de private bosbestanden. 
Gezien de beperkte kappingen die in het merendeel van deze bosbestanden gebeurd zijn, zal deze 
opbrengst alvast gering zijn.  

In het domein Zorgvliet is er door de gemeente Oostkamp hakhout van Tamme kastanje afgezet in 
eigen beheer (bestand 2a en 2b). Er zijn geen gegevens over de gekapte volumes beschikbaar.  

In 2004 (dienstjaar 2005) werd een openbare verkoop georganiseerd met  o.a. volgend lot hout van het 
domein Zorgvliet: 12 m³ loofhout (bestand 4a en 4b: 1 m³ Gewone esdoorn, 11 m³ Tamme kastanje) en 
100 Douglas (bestand 10b); 257 Douglas (bestand 10b); 100 bomen (bestand 4a en 4b), in totaal voor 264 
m³ naaldhout.  

2.4.2 Jacht 

De opbrengsten van jacht in de privé-bestanden zijn niet gekend.  

In het openbaar bosgedeelte is  het jachtrecht niet verpacht en er wordt niet gejaagd. Er zijn twee 
wildbeheereenheden actief in de omgeving van het bosdomein: nl. WBE Drie Koningen en WBE ’t 
Veld. De afbakening van de jachtplannen en de overlapping met de bosgebieden is weergegeven in  
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Figuur 14: situering van de WBE’s Drie Koningen en ’t Veld (bron: ANB).  

2.5 Recreatie en educatie 
In het studiegebied is enkel het domein Zorgvliet vrij toegankelijk. De dreven in het 20 ha groot 
domein zijn enkel voor wandelaars toegankelijk. Het gebied is sinds 1999 eigendom van de gemeente 
Oostkamp en werd in oktober 2002 voor het publiek opengesteld. Het domein is vooral afgestemd op 
wandelrecreatie. Een jaarlijkse uitzondering op deze regel is de organisatie van een mountainbiketocht 
die doorheen enkele dreven van het bosgebied gaat. 

Gezien onder meer het domein niet in de onmiddellijke omgeving van een woonkern is gelegen, is het 
recreatief gebruik van het domein beperkt. De toegankelijkheid in het domein wordt geregeld door een 
gemeentelijk politiereglement (zie Bijlage 6 ). In het domein zijn de bestanden van perceel 9 en 10 
grotendeels als natuurreservaat afgebakend, met beperkte toegankelijkheid (i.e. onder leiding van een 
gids of vertegenwoordiger van gemeentebestuur).   

In de bestanden van de privé-boseigenaars wordt het bos als ontspanningsplek gebruikt waar slechts 
enkele eigenaars voornamelijk in het weekend recreëren. Hiertoe maken de eigenaars gebruik van de 
openbare en de privé-paden om hun bosperceel of weekendverblijf te bereiken.  
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2.6 Knelpunten  
Tijdens de terreinbezoeken werden een aantal knelpunten vastgesteld in de openbare bossen:  

- Sproeischade aan de vegetatie van bosranden door biocidegebruik in het aanpalende perceel.  

- Het actief peilbeheer van de vijver in het domein Zorgvliet is niet meer mogelijk door een kapotte 
stuw.  

- Het verval van de aanwezige bouwwerken op het domein Zorgvliet biedt een interessant biotoop 
voor bepaalde flora en fauna. Door de bouwvalligheid van deze constructies is de veiligheid naar 
de aanwezige recreanten (spelende kinderen?) niet altijd gegarandeerd. De aanwezigheid van 
afvalstoffen, zinken dakgoten e.d. in de vijver en grachten vormt een storend element.  

- Het voorkomen van exoten zoals Amerikaanse vogelkers, Pontische rododendron, Japanse of 
Sacchalinese duizendknoop vormt een aandachtspunt voor gepaste bestrijdingsmaatregelen.   

- Wildparkeren in toegangsdreven aan het domein Zorgvliet.   

In het kader van de beleidsvisie op duurzaam bosbeheer en de criteria rond duurzaam bosbeheer 
kunnen eveneens een aantal knelpunten (niet limitatief) opgemerkt worden in de openbare bossen van 
Zorgvliet en omgeving:  

- Uniforme en homogene bestanden moeten omgevormd worden naar meer gevarieerde bestanden 
naar soortensamenstelling, leeftijd of structuur.  

- De doelstellingen die gelden op niveau van het bosdomein worden niet gehaald: te weinig dood 
hout, te weinig inheems loofhout (teveel dominantie van exoten), te weinig oude en dikke bomen, 
een beperkte variatie in de kruidlaag door te dichte bestanden of teveel opstapeling van strooisel 
of bramenontwikkeling.  

- De open plekken in het bos moeten een specifieker beheer krijgen in functie van natuurbehouds- of 
instandhoudingsdoelstellingen.  

- De ontwikkeling van gemengde inheemse loofhoutbestanden stimuleren waarbij de ecologische 
functie van het bos minstens even belangrijk wordt als de functie van houtproductie.  

- In de openbare bossen is de abiotiek van bepaalde bestanden door ontwatering en drainage (cfr. 
rabattenstructuur in bestand 4A en 6A in het domein Zorgvliet) gemaskeerd, de ontwikkeling van 
meer standplaatsgeschikte natuurlijke bostypes vindt hierdoor te weinig ingang.  

- Er moet meer inspanning geleverd worden om volgende aspecten te verbeteren: meer oude 
bomen, meer dood hout, meer structuurdiversiteit, ontwikkelingsmogelijkheden voor een 
natuurlijke bosvegetatie, een aangepast bosrandbeheer.  

 

In de private bossen binnen het bosdomein zijn vergelijkbare aandachtspunten aanwezig, ook hier 
gelden de criteria voor duurzaam bosbeheer.  
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3 Beheerdoelstellingen 
3.1 Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie 
In de verschillende bosbestanden van de bossen Zorgvliet en omgeving werden in het verleden vooral 
soorten als Amerikaanse eik, Beuk, Zomereik, populier, Tamme kastanje, …, meestal in menging met 
bestaande loofhoutsoorten, ingeplant. In beperktere mate werd naaldhout (vooral Douglas) 
aangeplant, dit gebeurde vooral in het domein Zorgvliet.  

In de private bestanden werden geen grootschalige kappingen uitgevoerd en beperkten de kappingen 
zich vooral tot beperkte houtverkoop als brandhout en enkele beperkte exploitaties voor het inbrengen 
van recreatieve infrastructuur. In de openbare bestanden is er op iets grotere schaal houtverkoop 
geweest omdat enkele bestanden met hakhout van Tamme kastanje zijn afgezet.  

In het openbaar bosgedeelte is de economische functie ondergeschikt aan zowel de ecologische als de 
recreatieve/sociale functie. Concreet zullen de verschillende bosbouwkundige maatregelen zoals 
kappen en dunnen niet langer gebeuren enkel in functie van de houtopbrengst, maar om de 
beheerdoelstellingen van de ecologische en de sociale functie van het bos te realiseren. Bosexploitaties 
zullen dan ook in hoofdzaak gebeuren in functie van ecologisch herstel van de bosgemeenschappen 
die potentieel kunnen voorkomen of die in het verleden aanwezig waren, het verder zetten van het 
middelhoutbeheer of in functie van het creëren van open plekken (bijv. bosranden, …).  

In de privé-bosgedeelten wordt het economisch belang deels beperkt door de versnippering van 
eigendommen: door de minder goede toegankelijkheid en door de aanwezigheid van afsluitingen en 
infrastructuur. Door gezamenlijke houtverkopen wordt er naar gestreefd de economische functie te 
doen toenemen, wel wordt er in belangrijke mate rekening gehouden met de ecologische functie. Bij 
kappingen worden standplaatsgeschikte soorten bevoordeeld ten opzichte van niet 
standplaatsgeschikte soorten (veelal exoten) of agressieve soorten. 

Gezien de bereikbaarheid naar heel wat bestanden beperkt of moeilijk is, zullen de meeste kappingen 
bestaan uit kleinschaligere kappingen met vooral brandhout als eindproduct. Uitzonderingen hierop 
zijn de grootschaligere kappingen van populierbestanden en een enkel beukenbestand waarbij deels 
ook kwaliteitshout kan aangeleverd worden. 

In het kader van het geplande bosbeheer zal een opbrengst gerealiseerd kunnen worden door de 
verkoop van dunnings- en hakhoutproducten gespreid over verschillende perioden. De opbrengst die 
bij deze maatregelen ter beschikking komt, kan bijdragen tot de economische haalbaarheid van de 
maatregelen om de beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische en de sociale/recreatieve functie verder 
te realiseren. 

Kapkwantum 
De oppervlakte bos binnen het studiegebied bedraagt 49 ha. Gezien er in de meeste bestanden intens 
zal gedund worden en door de eindkap in een aantal bestanden, zal het kapkwantum voor het 
volledige studiegebied tijdens de looptijd van het beheerplan waarschijnlijk hoger liggen dan de 
aanwas.  
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Volume hout bij omvormingen en dunning agressieve exoten 

Bosplaats Kortekeer: 

- bestand 1a: dunning Am. eik: 171 m³ 

- bestand 1b: eindkap Am. eik: 224 m³ 

- bestand 2b: eindkap Am. eik: 700 m³ 

- bestand 5a: eindkap Am. eik: 17 m³ 

- bestand 6a: kaalkap beuk: (200 m³) en Amerikaanse eik (20 m³) 

- bestand 8a: eindkap populier: 200 m³ 

- bestand 10a: eindkap populier 42 m³  

- bestand 10b: dunning Lorkenbestand (met dunningsachterstand) 

- bestand 10c: beperkte dunning Douglasbestand  

- bestand 10d: beperkte dunning Beuken en Lorkenbestand  

Bosplaats Zorgvliet: 

- bestand 4b: eindkap Douglas: 230 m³ 

- bestand 12b: eindkap Fijnspar: 26 m³ 

Bosplaats Lakebos 

- bestand 1a: eindkap Am. eik: 41 m³ 

 

Volume hout bij middelhout- en hakhoutbeheer 

Bosplaats Kortekeer: 

- bestand 2a: hakhout Tamme kastanje: 82 m³ 

- bestand 2b: hakhout Tamme kastanje: 92 m³ 

Bosplaats Zorgvliet: 

- bestand 2a: hakhout Tamme kastanje: 40 m³ 

- bestand 2b: hakhout Tamme kastanje: 44 m³ 

- bestand 4a: hakhout Tamme kastanje: 38 m³ 

- bestand 6a: hakhout Tamme kastanje: 185 m³ 

- bestand 16a: hakhout Tamme kastanje: 44 m³ 

- bestand 16b: hakhout Tamme kastanje: 61 m³ 

 

 in totaal zal ongeveer 1.600 m³ gekapt worden in het kader van versnelde omvormingen en het 
bestrijden van Amerikaanse eik. 

 tijdens de looptijd van het beheerplan zal er 586 m³ hakhout worden afgezet. 

 In de overige bestanden (30 ha) waar kappingen (hoogdunning) worden uitgevoerd, zal 
minimaal een volume gelijk aan de jaarlijkse aanwas worden weggehaald. Als we met een 
gemiddelde aanwas van 5 m³/ha/jaar rekenen, betekent dit dat de totale jaarlijkse aanwas 150 
m³ is, of kan er gespreid over de komende planperiode van 20 jaar 3.000 m³ hout gekapt 
worden.  
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3.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie  
Zoals blijkt uit de beschrijving van het biotische milieu (zie hoofdstuk 2.3) is de huidige ecologische 
waarde van grote delen van de bossen van Zorgvliet matig. Het domein Zorgvliet is onder meer door 
de aanwezigheid van verschillende dreven met oudere bomen, een vijver en relicten van heischraal 
grasland waardevoller. Ook enkele bestanden in de bosplaats Kortekeer die in de valleigebieden zijn 
gelegen herbergen een waardevolle vegetatie met heel wat oudbosplanten.  

Ondanks verstoringen in heel wat bosbestanden zoals drainage, verwaarlozing van een goed 
bosbeheer of veranderingen van de oorspronkelijke bosgemeenschappen door kappingen en 
aanplantingen van standplaatsongeschikte, meestal niet inheemse, struweel- en boomsoorten, 
recreatieve infrastructuur, vertuining en slechte waterkwaliteit zijn toch nog waardevolle (bos- en 
grasland-)vegetaties en flora- en fauna relicten aanwezig (zie hoofdstuk 2.3).  

In het openbaar bosgedeelte wordt de ontwikkeling van de ecologische functie, samen met de 
ontwikkeling van de sociale/recreatieve functie, als de belangrijkste doelstelling vooropgesteld. In de 
versnipperde privé-bestanden is de ecologische functie nevengeschikt aan de economische functie. 

Op niveau van het bosdomein bedraagt de oppervlakte waar een aangepast beheer ten behoeve van 
natuurontwikkeling zal worden gevoerd, namelijk in de permanent open plekken (s.s.) ongeveer 2,16 
ha (2009) (min. 2,33 ha in 2012) of 3,8% op niveau van het bosdomein. Deze oppervlakte is uitsluitend 
in de openbare bossen (bosplaats Zorgvliet) gesitueerd. Daarnaast zijn er nog ongeveer 2,05 ha dreven 
die een aangepast beheer krijgen, ook deze zijn in hoofdzaak in de bosplaats Zorgvliet gesitueerd.  

Voor de bossen Zorgvliet en omgeving kan ecologisch herstel en ontwikkeling bekomen worden door:  

o Duurzaam ecologisch bosbeheer voor de bosbestanden waarbij omvorming voor een aantal 
bestanden nodig zal zijn met zorg voor de kwetsbare, natte bodem en waarbij voor andere 
bestanden hakhoutbeheer aangewezen is m.b.t. tot natte bodem en de voorjaarsflora; ook wordt er 
gestreefd naar behoud en toename van dood hout in het bos. Ook het behoud van een deel van de 
oude bomen (Zomereik, Beuk, Populier) in de bosbestanden ten voordele van onder meer 
holenbroeders en vleermuizen (zie ook verder).  

In het studiegebied komt een beperkt deel interessant loofbos voor. In de meeste van deze 
vochtigere loofbossen komt een interessante kruidlaag voor met onder meer voorjaarsflora en 
oudbosplanten. In enkele bestanden zijn ook nog (relicten) van elzenbroekbos aanwezig. Een 
belangrijk element in het beheer van deze waardevolle percelen is gericht op het behoud en 
versterken van de ecologische waarde. Dit betekent dat in deze bospercelen spontane ontwikkeling 
wordt toegelaten of een kleinschalig kapbeheer (o.a. hakhoutbeheer) wordt uitgevoerd. Indien toch 
grootschaligere kappingen worden uitgevoerd, wordt vermeden dat met zwaar materiaal door de 
vochtige, kwetsbare bodems wordt gereden. 

Momenteel bestaat het percentage inheems loofhout van alle bosbestanden samen 40%. Er wordt 
tegen het einde van de planperiode naar gestreefd om dit percentage op te trekken naar minstens 
70% (11% Tamme kastanje wordt behouden). Dit zal gebeuren door versnelde omvormingen (o.a. 
eindkap van Populier, Amerikaanse eik, Fijnspar, …) en gerichte dunningen waarbij inheemse 
soorten worden bevoordeeld. In punt 4.2 wordt per bestand overzichtelijk weergegeven naar welk 
percentage inheemse soorten wordt gestreefd.  
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Zeker binnen het domein Zorgvliet wordt het historisch middelhoutbeheer verder gezet in een 
aantal bestanden. Dit betekent dat het hakhout van Tamme kastanje op regelmatige basis wordt 
afgezet en dat er overstaanders van Zomereik en Ruwe berk blijven staan. Op niveau van het 
bosdomein wordt 8,32 ha middelhoutbeheer vooropgesteld of 13,4%.  

o Instandhoudingsdoelstellingen: het volledige openbare bosgedeelte van het domein Zorgvliet is 
als Habitatrichtlijngebied aangeduid. De gemeentelijke overheid heeft als belangrijke taak de 
aanwezige habitats in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te ontwikkelen.  
Volgende types habitat zullen door gericht beheer verder ontwikkeld worden:  

 De ontwikkelingsmogelijkheden voor droge heide (type 4030) zijn beperkt in het domein 
Zorgvliet gezien de langdurige bosgeschiedenis van het domein.  

 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (habitattype 6230): voornamelijk op de 
bestanden 10b en beperkt op 10a zal door afplaggen en het verwijderen van bomen en 
struiken gunstige uitgangscondities geschapen worden voor herstel van heischrale 
graslanden. In totaal wordt een oppervlakte van ongeveer 1,35 ha ontwikkeld. Een 
extensief begrazingsbeheer (en/of maaibeheer) is hier de meest aangewezen beheeroptie. 
Overbetreding is te vermijden.  

 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 
(habitattype 9120): het grootste deel van de bestanden in het domein Zorgvliet kunnen 
potentieel ontwikkeld worden tot dit habitattype. In de middelhoutbestanden (2a, 2b, 4a, 
6a, 18a) met dominantie van hakhout Tamme kastanje wordt een geleidelijk verhogen van 
het percentage inheems loofhout nagestreefd. In de bestanden 4b, 8a, 10a en 10c wordt 
door selectieve hoogdunning van exoten een versnelde omvorming naar deze bostypes 
beoogd. In bestand 19a en 18b wordt een nulbeheeroptie doorgevoerd waarbij het aandeel 
dood hout, oude bomen en de structuurvariatie geleidelijk kan toenemen. In de bestanden 
16a, 16b, 17a en 20a wordt ook selectieve hoogdunning toegepast en een hakhoutbeheer in 
de ondergroei. De ontwikkeling van dergelijke bostypes is een langetermijndoelstelling die 
niet binnen de looptijd van een beheerplan gerealiseerd kan worden. In het domein kan 
ongeveer 17 ha ontwikkeld worden tot dit habitattype.  

o Natuurgericht beheer van de huidige open plekken. In het domein Zorgvliet zijn recent een aantal 
open plekken ingericht. Zo is bestand 10b volledig gekapt, en wordt in 2009 geplagd. Als beheer 
wordt een extensieve begrazing in een blok met bestand 9a (momenteel verruigd grasland). In 
bestand 10a zal nog een deel worden kaalgekapt en geplagd worden i.f.v. natuurherstel. Hierdoor 
wordt ernaar gestreefd om vooral de zeldzame heischrale vegetaties te laten ontwikkelen. Ook 
rond de vijver worden delen geplagd waardoor zich een interessante oevervegetatie kan 
ontwikkelen. In de private delen kan het beheer van open plekken bestaan uit een niks-doen-
beheer van door windval ontstane open plekken, bosrandbeheer en het open houden van natte 
depressies of poelzones.    

o Geleidelijke bosovergangen zijn er momenteel nog onvoldoende aanwezig. Veelal op de zuidrand 
van enkele bestanden (o.a. bestanden 1a, 2a 4a, 5a, 6a en 8a in bosplaats Kortekeer) wordt een 
mantelvegetatie gecreëerd. Deze mantelvegetaties zijn bijzonder waardevol voor onder meer 
dagvlinders en als foerageer- en migratiegebied voor kleine zoogdieren, sprinkhanen, … maar er 
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kunnen zich ook struwelen met o.a. Brem, Grauwe wilg, … ontwikkelen en kunnen de aanwezige 
voorjaarsbloeiers zich verder ontwikkelen.  

o Toename dood hout 

Het aandeel staand dood hout bedraagt 3,2% van het totaal volume (Criteria duurzaam bosbeheer: 

minimaal 4%). In beperkte mate is er liggend dood hout aanwezig en dit zonder echt zware 
stammen. Om het aandeel dood hout tijdens de planperiode te doen nemen, worden zwaardere 
dode bomen (> 0,5m omtrek) bij de dunningen behouden, wordt er in een aantal bestanden (in 
bosplaats Zorgvliet: 19A en 18B een nulbeheer gevoerd en kunnen in de meeste gemengde 
bestanden enkele bomen (ook exoten) doorgroeien tot in de aftakelingsfase (zie hiervoor de 
bestandsfiches). 

o Zorg voor de dreven: de dreven, vooral aanwezig in het domein Zorgvliet, hebben niet alleen een 
landschappelijke functie maar zijn ook ecologisch van belang o.a. voor voorjaarsflora. Dit betekent 
dat de dreven niet kunnen verhard worden en dat de dreefbomen voldoende vrijgesteld worden. 
De meeste dreven zijn nog relatief jong (max. 120 jaar) en kunnen nog geruime tijd behouden 
blijven. Een verjonging van dreefelementen gebeurt best voor een volledig segment.  

o Het behoud van de kwel- en bronzones. Een betere buffering van enkele kwelzones is zeker 
wenselijk. Ook dient binnen het domein Zorgvliet het hydrologisch systeem opgevolgd te worden 
en dient het centrale peilbeheer van de vijver hersteld te worden door plaatsing van een nieuwe 
stuw. Vooral in de oeverzones van deze centrale vijver kan lokale vernatting (al of niet in 
combinatie met oeverafschuining) overwogen worden. De erfdienstbaarheden die voor een aantal 
afwateringsgrachten bestaan beperken de mogelijkheden tot vernatting (hydrologisch herstel) in 
de overige bestanden.   

3.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale en educatieve functie 
De recreatieve functie van het domein Zorgvliet is afgestemd op zachte recreatievormen met name 
wandelen, joggen en natuurobservatie.   

Bij de lokale jeugdverenigingen leeft een belangrijke nood aan toegankelijke bosgebieden voor 
speelactiviteiten. De afbakening van een toegankelijke speelzone in het domein Zorgvliet vormt een 
belangrijke ontwikkeling om de jeugd nieuwe recreatiemogelijkheden te bieden voor speelactiviteiten 
in een duidelijk afgebakende zone van het bosgebied.  

Als doelstelling wordt het behoud voorgesteld van deze vorm van recreatie en een uitbreiding van de 
natuur-educatieve functie. Dit betekent dat ook in de toekomst intensieve, luidruchtige of 
gemotoriseerd verkeer niet wordt toegelaten en dat de recreanten op de paden blijven die voor hen 
bedoeld zijn.  

Er wordt niet toegelaten dat in de bestanden zelf wordt gelopen, tenzij voor het uitvoeren van het 
bosbeheer en van wetenschappelijk onderzoek (cfr. Bosdecreet).  

3.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie 
Naast een belangrijke economische en ecologische functie vervullen de verschillende bosbestanden 
van het studiegebied ook een belangrijke lokale milieubeschermende functie.  
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Het studiegebied is deels gelegen in de vallei van de Hertsbergebeek en deels op de helling en aan de 
voet van het plateau van Tielt. De bosbestanden in de verschillende zones hebben een beschermende 
functie naar de natte alluviale bodems, de kwel- en bronniveaus maar ook naar de drogere, hoger 
gelegen bodems.  

Als beheerdoelstelling voor de milieubeschermende functie van de bossen Zorgvliet en omgeving 
wordt gesteld dat de huidige milieubeschermde functies, met name de bescherming van de natuurlijke 
(oorspronkelijke) abiotiek (bodemdiversiteit en hydrologie) en het geluidsdempend en luchtzuiverend 
vermogen, zeker en vast dient behouden – en waar mogelijk - dient versterkt te worden. 

3.5 Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie 
Door de maatregelen die zullen genomen worden om de ecologische functie van het domein Zorgvliet 
te versterken, zijn er potenties voor wetenschappelijk onderzoek aanwezig. De wetenschappelijke 
functie van het domein Zorgvliet kan bestaan uit het opvolgen van de evolutie van de vegetatie in de 
zones die zullen worden begraasd.  

In de private bestanden is de wetenschappelijke functie niet van belang.  
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4  Beheermaatregelen  
De geplande beheermaatregelen zijn eveneens per bestand weergegeven op de bestandsfiches. 

4.1 Bosverjonging  
In heel wat loofhoutbestanden is er al een vrij grote verscheidenheid aan inheemse soorten aanwezig. 
In de meer homogene bestanden wordt door gerichte dunningen gestreefd naar een grotere 
verscheidenheid van soorten (o.a. met meer Zomereik). Alle homogene naaldhoutbestanden worden 
omgevormd naar gemengde bestanden (met nog een beperkt aandeel naaldhout) of 
loofhoutbestanden. Dit gebeurt geleidelijk en er wordt bij de omvorming nagenoeg enkel gebruik 
gemaakt van natuurlijke verjonging.  

4.1.1 Natuurlijke verjonging  

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar natuurlijke verjonging in het bos. Door regelmatige 
dunningen in de bosbestanden, door het vrijstellen van zaadbomen van gewenste soorten en door 
hakhoutbeheer wordt de natuurlijke verjonging gestimuleerd. In de boomlaag zijn volgende soorten 
gewenst: Gewone es, Zwarte els, Zomereik, Gewone esdoorn, Berk, Wilg, Ratelpopulier… in de 
vochtigere bestanden en in de drogere bestanden: Zomereik, Beuk, Haagbeuk, Ruwe berk, Linde … In 
de struiklaag wordt de natuurlijke verjonging van Wilde lijsterbes, Sporkenhout, Hazelaar, Gladde iep, 
Hulst, … gestimuleerd.  

Natuurlijke verjonging van goed ingeburgerde niet streekeigen of uitheemse soorten als Gewone 
esdoorn en Tamme kastanje wordt getolereerd. Indien blijkt dat ze de groei van de gewenste soorten te 
sterk benadelen worden ze ingetoomd.  

Natuurlijke verjonging van ongewenste soorten als Amerikaanse eik, Robinia, Witte abeel, 
Amerikaanse vogelkers en Pontische rododendron wordt bestreden.  

Om schade aan jonge opslag en struiken te beperken wordt in de meeste bestanden de omlooptijd van 
de dunningen teruggebracht naar 8 jaar (en facultatief om de 4 jaar).  

4.1.2 Kunstmatige verjonging  

Kunstmatige verjonging of aanplant is beperkt tot enkele locaties waar groepenkappen of eindkappen 
worden voorzien, of in gevallen waar door wegvallen van bomen te grote open plekken in het bestand 
ontstaan:  

Zorgvliet:  

- Bestand 8b: dit klein Fijnsparbestand (0,33 ha) wordt kaalgekapt met heraanplanting van 
Winterlinde, Haagbeuk en Hazelaar.  

- Bestand 12a en 12b: deze bestanden bestaan vooral uit Douglas-aanplanten met in bestand 12b ook 
nog Fijnspar en Japanse lork in bijmenging. Een groepenkap wordt voorzien met heraanplanting 
inheems loofhout (o.a. Beuk, Zomereik, Haagbeuk, Winterlinde, Zoete kers).  
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- Bestand 13b: de Douglas en Fijnspar worden gekapt (± 0,5 ha) en de opengekapte ruimte wordt 
ingeplant met gemengd inheems loofhout zoals Haagbeuk, Wintereik, Zomereik, Hazelaar.  

Kortekeer:  

- Bestand 6a en 6b: in bestand 6a wordt een eindkap voorzien van het Beukenbestand met 
bijmenging van Amerikaanse eik, een gewenste onderetage (nu vrijwel uitsluitend Amerikaanse 
vogelkers) ontbreekt volledig. Er wordt heraangeplant met Beuk met groepsgewijze bijmenging 
van andere inheemse soorten (Zomereik, Winterlinde, Gewone esdoorn, Hazelaar). Het 
aanpalende populierenbestand kan op termijn best vervangen worden door een 
standplaatsgeschikte inheemse boomsoorten met het oog op kwaliteitshoutsproductie (Gewone es, 
Winterlinde, Zomereik en Zoete kers).  

- Bestand 7a: dit klein populierenbestand (0,57 ha) werd vrij recent heraangeplant, in functie van de 
kwetsbare voorjaarsflora en de potenties kan na eindkap best gekozen worden voor de productie 
van kwaliteitshout met een lange omlooptijd. In functie van deze doelstellingen wordt een 
aanplanting met o.a. Gewone es, Winterlinde, Zomereik, Zoete kers voorzien, met het oog op de 
productie van kwaliteitshout en op langere bedrijfstijden zodat de voorjaarsbloeiers beter 
herstellen van de kapwerken.  

- Bestand 7b: dit populierenbestand kan via kaalkap worden omgezet tot een gemengd inheems 
loofhout. In functie van de kwetsbare voorjaarsflora en de potenties kan na eindkap best gekozen 
worden voor de productie van kwaliteitshout met een lange omlooptijd. In functie van deze 
doelstellingen wordt een aanplanting met o.a. Gewone es, Winterlinde, Zomereik, Zoete kers 
voorzien, met het oog op de productie van kwaliteitshout en op langere bedrijfstijden zodat de 
voorjaarsbloeiers beter herstellen van de kapwerken.  

- Bestand 9a: deze populierenaanplant (1,39 ha) met bijmenging van Fijnspar verkeert in een weinig 
vitale toestand (veel dood staand hout of omgewaaide bomen). Na de eindkap van Populier 
inclusief de onderetage kan het vervangen worden door zwaarder inheems loofhout (Gewone es, 
Winterlinde, Zoete kers, Wilg, Hazelaar) met het oog op productie van kwaliteitshout. In de 
randzone kan een bosrandbeheer toegepast worden.  

Lakebos:  

- Bestand 1c: dit bestand werd door windworp sterk gereduceerd, door bijplanting van inheems 
loofhout kan het gemengd boskarakter hersteld worden. Van het oorspronkelijke lorkenbestand 
worden enkele toekomstbomen geselecteerd.  

- Bestand 1f: in dit homogeen hakhoutbestand met Amerikaanse eiken wordt door middel van 
groepsgewijze verjongingskappen een geleidelijke omvorming nagestreefd naar een groter aandeel 
inheemse soorten.  

Aanplant in bosranden 

Voornamelijk langs bestand 6a (Kortekeer) zal na de eindkap van het beukenbestand een bosrand 
worden aangeplant met gewenste soorten (bv. Gelderse roos, Zomereik, Hazelaar, Sporkehout).  

Bij de kaalkap van 13B (Zorgvliet) wordt eveneens een buffer ingeplant naast de aanpalende 
landbouwgronden. Bij aanplant wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van autochtoon plantgoed. 
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In sommige gevallen wordt door het terugzetten van een deel van de struiken een hakhoutrand 
ontwikkeld.  

Tabel 13 geeft een overzicht van de evolutie van de bosleeftijd gerekend over de looptijd van het 
beheerplan. Hieruit blijkt dat door de diverse beheermaatregelen het aandeel aan jonge bosbestanden 
(1-20 jaar) toeneemt met bijna 8%, het aandeel van bos tussen 21-60 neemt af met bijna 14% vnl. door 
eindkap van populierenbestanden en enkele naaldhoutaanplanten. Het aandeel bestanden tussen de 60 
en 80 jaar blijft status-quo. Geleidelijk aan neemt het aandeel ouder bos toe (+5,5%).  

Tabel 13: overzicht van de evolutie van de bosleeftijd  

Leeftijdsklasse en 
beheervorm  

Opp.  
in 2009 

(ha) 

Sub-
totaal  

opp. (ha) percent 

Opp. in 
2029  

som (ha) 

Sub-
totaal  

opp. (ha) Percent 
Evolutie 

(%) 
01-20 aanplanting 3,64 12,08 19,6% 3,59 16,79 27,3% + 7,7 
1-20 hakhout 4,44     7,98      
1-20 middelhout 4,00     5,21      
21-60 4,50 15,55 25,2% 3,64 7,18 11,6% -13,6% 
  1,93     1,61      
  9,13     1,93      
61-80 0,10 19,86 32,2% 7,67 20,14 32,7% + 0,5% 
  0,54     0,10      
  19,22     12,37      
>80 7,59 7,59 12,3% 3,79 10,98 17,8% + 5,5% 
        0,54      
        6,66      
Nvt 3,41     3,41   / 
Onbekend 3,10 6,51 10,6% 3,10 6,51 10,6% / 
 Totaal 61,60   61,60    

 

4.2 Bosomvorming  

4.2.1 Bevorderen gemengd bos  

Het bosbeheer is erop gericht om de menging van standplaatsgeschikte loofhoutsoorten te bevorderen. 
De dunningen en het hakhoutbeheer worden dusdanig uitgevoerd dat gewenste soorten zich verder 
kunnen ontwikkelen of zich kunnen gaan vestigen.  

4.2.2 Omvorming naaldhout  

De homogene naaldhoutbestanden worden omgevormd. Dit gebeurt ofwel geleidelijk in bestanden 
met reeds een zekere menging, door selectieve dunningen van het naaldhout waarbij gewenste 
loofhoutsoorten worden vrijgesteld. Gelijktijdig met deze dunningen kunnen ook niet gewenste 
loofhoutsoorten zoals Amerikaanse eik uitgedund worden. Anderzijds wordt ook voorzien in 
versnelde omvorming door groepenkap of eindkap van zeer homogene bestanden. Zie voor verdere 
details de bestandsfiches in Bijlage 2. 
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Tijdens de looptijd van het beheerplan is er in volgende bestanden een selectieve dunningskap, 
groepenkap of eindkap voorzien van naaldhout: 

Kortekeer:  

- Bestand 10b: in dit Lorkenbestand met een grote dunningsachterstand is een eindkap niet 
economisch verantwoord (te beperkte afmetingen). Bij verdere problemen met windval kan een 
eindkap vooropgesteld worden.   

- Bestand 10c-10d: in deze bestanden is het aandeel naaldhout voornamelijk door Douglas en in 
mindere mate door Japanse lork bepaald. Een geleidelijke hoogdunning wordt voor deze 
bestanden vooropgesteld.   

Zorgvliet:  

- Bestand 8b: voor dit klein Fijnsparbestand wordt een eindkap voorzien met heraanplanting 
inheems loofhout;  

- Bestand 12a en 12b: deze bestanden met Douglas en Fijnspar zullen worden opgenomen als 
speelzone, de voorziene groepenkap wordt uitgesteld tot na looptijd van dit beheerplan en bij het 
ontwikkelen van een alternatieve speelzone op een andere locatie.  

- In bestand 13B: wordt een eindkap van de Fijnspar in één omlooptijd voorzien. Het bestand wordt 
heraangeplant met inheems loofhout.  

- Bestand 20a: het betreft een vrij ijl Lorken- en Douglasbestand gemengd met Zomereik, via 
selectieve hoogdunning in drie omlooptijden wordt het aandeel inheems loofhout bevoordeeld.  

Lakebos:  

- Bestand 1c: in dit sterk gedund Lorkenbestand worden enkele toekomstbomen geselecteerd en de 
rest wordt in één omlooptijd gekapt. Het overige deel van het bestand wordt ingeplant met 
loofhout.   

4.2.3 Omvorming populierenaanplant  

De aanwezige populierenbestanden worden ofwel selectief omgevormd indien reeds de nodige 
menging aanwezig is met inheemse loofhoutsoorten in hooghout of onderetage. In de overige 
bestanden wordt een eindkap voorzien als het bestand kaprijpheid bereikt heeft.  

Kortekeer:  

- Bestand 1C: in een deel van de vochtige depressie en in de rand werd populier aangeplant, deze 
bomen kunnen selectief gekapt worden bij kaprijpheid. Het vermijden van bodemschade in deze 
vochtige zone is een belangrijke randvoorwaarde.  

- Bestand 6b: deze jonge populierenaanplant zal vermoedelijk niet binnen de looptijd van het 
beheerplan de kaprijpe leeftijd bereikt hebben.  

- Bestand 7a en 7b: zijn twee populierenbestanden in valleigebied, bestand 7a is een vrij jonge 
populierenaanplant met het nodige loofhout in hakhout. Bij kaprijpheid wordt het bestand gekapt 
en vervangen door inheems kwalitatief loofhout. In bestand 7b is de menging met ander inheems 
loofhout groter, de omtrekklassen van deze populieren zijn aanzienlijk. Voor dit bestand wordt 
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een kaalkap voorgesteld Na heraanplanting is de beheerdoelstelling op lange termijn een extensief 
middelhoutbeheer.  

- Bestand 8a: in dit bestand is een zijn vrij zware diameterklassen aanwezig van populier, in dit 
bestand wordt geopteerd voor een niks-doen-beheer en een toename van het aandeel dood hout. 
De bestaande populieren kunnen verder oud worden.   

- Bestand 9a: voor dit bestand wordt de eindkap in de beginperiode van het beheerplan voorzien. Er 
wordt voorzien in een aanplanting met inheems loofhout.    

- Bestand 10a: dit bestand bestaat uit drie rijen Populieren en een natte zone met elzenontwikkeling. 
Gezien de kaprijkheid wordt deze aanplant aan het begin van de looptijd van het beheerplan 
uitgevoerd. Gezien de landschappelijke waarde wordt een heraanplant van dit klein bestand met 
Populier voorgesteld.  

Zorgvliet:  

- Bestand 8a: in dit bestand is nog een deel populier aanwezig, in twee omlooptijden wordt een 
belangrijk deel van de exoten uit het bestand gedund. Een deel van dit bestand kan ook als dood 
hout in het bestand blijven. Via selectieve dunning wordt het inheems loofhout bevoordeeld.  

- Bestand 18b: in dit bestand is een zijn vrij zware diameterklassen aanwezig van populier, het 
bestand is moeilijk exploiteerbaar er wordt geopteerd om dit bestand niet verder te exploiteren en 
het aandeel dood hout te laten toenemen.  

Lakebos:  

- Bestand 2b: in dit populierenbestand met een nevenetage van Zwarte els en Gewone esdoorn kan 
door selectieve hoogdunning van populier het aandeel inheems loofhout verhoogd worden. 
Spontane verjonging van het bestand wordt boven (her)aanplanting gesteld.  

- Bestand 2c: het populierenbestand komt voor in een ijzerrijke kwelzone met grazige ondergroei. Bij 
kaprijpheid van het bestand kan zwaarder inheems loofhout worden aangeplant in deze zone. Het 
behoud van een voldoende ijle bosstructuur is aangewezen om de aanwezige freatofyten (bv. 
Dotterbloem) kansen te geven.  

 

Tabel 14: omvorming en beheer bestanden 

bestands
nummer 

Opp. (ha) Omvormingsbeheer 
% in heems 

2009 
% inheems 

2028 
Kortekeer     

1a 3,89 Dunning + groepenkap Am. Eik  60% 90% (2011) 

1b 2,44 Dunning + groepenkap Am. Eik  55% 90% (2011) 

1c 1,23 Eindkap populier + hakhoutbeheer  >90% >90% 

2b 3,99 Dunning en groepsgewijze kap van Am. Eik en kastanje, Fijnspar  + 
aanplanting inheems LH 

<10% (2018) 40% (2018)  
60% (2028) 

3a 1,92 Cultuurhistorisch karakter van het parkdomein handhaven met 
bijhorende diversiteit in bomenbestand.  

? 90% (2019)  

3b 1,37 Dunning Tamme kastanje en Populier + veiligheidskappen 80% 90% 

4a 4,65 Dunning Douglas  > 90% > 90% 

5a 2,01 Populier als randbeplanting kappen?  > 90% > 90% 
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bestands
nummer 

Opp. (ha) Omvormingsbeheer 
% in heems 

2009 
% inheems 

2028 
6a 0,93 Dunning Amerikaanse eik 90% > 90% 

6b 0,34 Eindkap populier (mogelijk buiten de looptijd van het beheerplan) 0% (100%) 

7a 0,57 
Eindkap populier + hakhoutbeheer +creatie middelhout door 

aanplanting inheems LH (Gewone es, Winterlinde, Zomereik, Zoete 
kers) 

25% 90% (2024) 

7b 1,41 
Eindkap populier + hakhoutbeheer +creatie middelhout door 

aanplanting inheems LH (Gewone es, Winterlinde, Zomereik, Zoete 
kers) 

25-30% 90% (2018) 

9a 1,39 Eindkap populier en fijnspar + aanplanting Gewone es, Winterlinde, 
Zoete kers, Wilg, Hazelaar 

0% 100% (2010) 

10a 0,35 
Eindkap Populier en heraanplanting met Populier (landschappelijke 

waarde), natte depressie verder in hakhout beheren.   
25% 25% 

10b 0,46 
Wegwerken dunningsachterstand Lork en verhogen aandeel 

inheems  (Beuk, Winterlinde, Zomereik); optioneel (bij windval) 
kaalkap en heraanplant.  

<10% 20% (90%?) 

10c 1,39 Gerichte dunning van Douglas en Lork, vrijstellen toekomstbomen.  50% 60% 

10d 1,25 Gerichte dunning van Douglas en Lork, vrijstellen toekomstbomen.  50% 70% 

     

Zorgvliet     

2a 0,55 Verderzetten middelhoutbeheer Zomereik met onderetage van T. 
kastanje en Gewone esdoorn, aandeel inheems in hakhout verhogen 

<10% 25% 

2b 0,61 

Verderzetten middelhoutbeheer Zomereik en Berk met onderetage 
van T. kastanje en Gewone esdoorn, aandeel inheems in hakhout 

verhogen 

<10% 25% 

4a 0,53 Hakhout tamme kastanje  met overstaanders van Berk en Zomereik , 
aandeel inheems in hakhout verhogen 

75% 85% 

4b 0,89 Dunning van Douglas en Tamme kastanje  25% 60% 

6a 1,51 Middelhoutbeheer opnieuw opstarten, aandeel loofhout in hakhout 
verhogen door benadelen T. kastanje 

40% 60% 

8a 0,99 Selectieve dunning Populier, Douglasspar, Lork. Inheems loofhout 
bevoordelen  

<10% 35% 

8b 0,33 Eindkap fijnspar, heraanplanting inheems loofhout (Winterlinde, 
Haagbeuk,…) 

0% 100% (2017) 

9a  0,69 Extensieve begrazing, struweelvorming  - - 

9b  0,88 Extensief maaibeheer, nulbeheer met struweelvorming  - - 

10a 1,24 Selectieve dunning Douglas en Chamaecyparis. Bevoordelen 
inheems loofhout 

30-40% 60% 

10b 1,17 Kapvlakte wordt beheerd als open plek  / / 

10c 0,37 Selectieve hoogdunning cultivars in voormalige kasteeltuin. 
Gewenste soorten: esdoorn, Zomereik en Berk 

60% 90% 

10w 0,3 Bestrijding Pontische rododendron langs oever van vijver.  - - 

12a 0,68 Groepenkap Douglasbestand. Heraanplanting met Beuk, Zomereik, 
Haagbeuk, Winterlinde, Zoete kers 

10% 30% 

12b 0,94 

Groepenkappen (max. 0,5 ha) Douglas, Lork en Fijnspar. 
Heraanplanting inheems loofhout (Zomereik, Haagbeuk, 

Winterlinde, Zoete kers) 

<10% 75% 

13a 0,27 Selectieve dunning Japanse lork en T. kastanje in hakhout. Aandeel 
inheems loofhout verhogen.  

60% 70% 

13b 0,49 Eindkap fijnspar en douglas met heraanplanting van inheems 
loofhout (Haagbeuk, Winterlinde, Zomereik, Hazelaar).  

<10% 100% (2017) 

16a 0,49 Selectieve dunning Am. eik, Douglas. Herstart middelhoutbeheer 
met T. kastanje-ondergroei, naast Ruwe berk, Zomereik en Douglas 

<30% 50% 

16b 0,63 Selectief dunnen Douglas met hakhout Tamme kastanje. Herstart 
middelhoutbeheer met T. kastanje-ondergroei, naast Ruwe berk, 

<10% 30% 
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bestands
nummer 

Opp. (ha) Omvormingsbeheer 
% in heems 

2009 
% inheems 

2028 
Zomereik en Douglas 

17a 0,83 Dunnen Japanse lork en Am. eik ten voordele van inheems loofhout. 
T. kastanje in hakhout. 

65% 80% 

18a 0,63 Selectief dunnen Japanse lork. Heropstart middelhoutbeheer met T. 
kastanje in ondergroei.  

16% 40% 

18b 0,65 Nulbeheer toepassen, aandeel dood hout kan verhogen door ringen 
Populier, T. kastanje en Amerikaanse eik.  

<20% 35% 

19a 2,52 Nulbeheer van Zomereikenbestand, aandeel dood hout verhogen. T. 
kastanje in hakhout behouden. 

90% 90% 

20a 1,43 Dunning van Japanse lork en Douglas, hakhout Tamme kastanje 60% 90% 

20b 0,3 Hakhout Tamme kastanje  <10% 30% 

     

Lakebos     

1a 0,54 Selectief dunnen Amerikaanse eik. Plaatselijk hakhoutbeheer rond 
poelen. Bestrijding Pontische rododendron.  

>70% 90% (2011) 

1b 0,49 Recente aanplanting inheems loofhout.  100% 100% 

1c 0,22 Selectief dunnen Japanse lork (selectie beperkt aandeel 
toekomstbomen), bijplanten met inheems loofhout (Berk, Wilde 

lijsterbes, Winterlinde, Haagbeuk).  

<10% 50% 

1d 0,4 Grotendeels in gebruik als schapenweide. Hakhout verjongen.  ? ? 

1e 1,93 Groepsgewijze aanplanten inheems en uitheemse soorten. Beheer 
i.f.v. gevarieerd hooghout. Indien mogelijk inheemse soorten 

bevoordelen.  

40% 50% 

1f 1,62 Hakhoutbestand Amerikaanse eik uitdunnen en gedeeltelijk in 
hakhout houden. Middelhoutstructuur ontwikkelen 

0% <10% 

1g 0,28 Weekendverblijf met hooghout. Vervangen exoten door inheemse 
bomen bij veiligheidskap of omwaaien.  

<30% 45% 

1h 0,39 Vervangen exoten door inheemse boomsoorten bij veiligheidskap of 
omwaaien.  

30% 50% 

2a 0,88 Groepsgewijze aanplanten van inheems loofhout. Verder dunnen tot 
kwaliteitshout.  

80% >90% 

2b 0,81 Selectieve kap populier t.v.v. inheems loofhout. Aandeel loofhout in 
hakhoutbeheer.  

80% >90% 

2c 0,58 Na eindkap populier inplanten met gemengd inheems loofhout 
(Gewone es, Zwarte els,  Wilg).  

20% >90% 

     

* = % opgemeten binnen proefvlak / grijsarcering : bestanden met >90% inheemse soorten in grondvlak en 
groter dan 0,5 ha die zeker in aanmerking komen voor subsidie voor ecologische bosfunctie 

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

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

4.4.1 Inboeten 

In de enkele aanplanten (zie hoger) wordt er het jaar na de aanplant gecontroleerd of er mislukte, 
afgestorven planten vervangen moeten worden. Is het mislukkingspercentage meer dan 15% wordt het 
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ontbrekende plantsoen vervangen. Normaliter blijft inboeten beperkt tot één (max. 2) jaar na de 
aanplant.  

4.4.2 Exotenbestrijding 

Het beheer de bossen Zorgvliet en omgeving is erop gericht om agressieve exoten te bestrijden. Het 
betreft hier vooral Tamme kastanje, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Pontische rododendron, 
Populier, Fijnspar, Douglasspar, Japanse lork en beperkt Robinia. Deze soorten worden bij elke 
dunningscyclus prioritair gekapt. Bij het kappen van zware oude exotenbomen (bv. Amerikaanse 
eiken) dient nagegaan te worden of er zich geen vleermuizenkolonies in de bomen bevinden. Dit kan 
best gebeuren door aanwezige holtes te controleren. Gewone esdoorn is een ingeburgerde uitheemse 
soort die plaatselijk soms in hakhoutbeheer opgenomen wordt. In de meeste bestanden komt ze 
verspreid voor.  

De bestrijding van Amerikaanse vogelkers en Pontische rododendron gebeurt best in grotere blokken 
met behulp van de hak- en spuitmethode gebruikt. Na de intensieve bestrijding is het nodig dat alle 
bestanden om de 3 à 4 jaar worden doorlopen en nieuwe exemplaren worden uitgetrokken. De 
bestrijding van deze twee exoten kan worden gecoördineerd door de Bosgroep Houtland vzw.  

4.5 Kapregeling 
Het overzicht van de kapregeling is weergegeven in Tabel 16. 

De omlooptijd bedraagt 8 jaar met een facultatieve dunning om de 4 jaar.  

Tabel 14 geeft een overzicht van de verschillende beheerwerken die dienen te gebeuren.  

Tabel 15: overzicht beheermaatregelen in de bossen van Zorgvliet en omgeving   

Beheermaatregel Oppervlakte (ha) 

Hoogdunning 38,82 ha 

Middelhoutbeheer 8,32 ha  

Hakhout 1,0 ha 

Groepsgewijze kap 0 ha 

Eindkap 4,64 ha 

Spontane ontwikkeling (niets doen) 3,37 ha 

Extensief begrazingbeheer  3,47 ha 

Vijver 0,30 ha 

Dreven 2,05 ha 
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Tabel 16: Kapregeling 

X = hoogdunning / O= facultatieve dunning / H = hakhout / V = veiligheidskap / Ei = individuele eindkap / Eg = groepsgewijze kap / Ek = kaalkap / Ez = zoomsgewijze kap  

Bestands- Opp 

nummer (ha) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

Opmerkingen 

bosplaats Kortekeer 
1a 3,89   X/H/    O/H    X/H    O/H    X/H  

Selectieve hoogdunning Am. Eik, groepenkap indien 
slechte kwaliteit 

1b 2,44   X/H    O/H    X/H    O/H    X/H  
Selectieve hoogdunning Am. Eik, groepenkap indien 
slechte kwaliteit 

1c 1,23   X/H    O/H    X/H    O/H    X/H   

2b 3,99  X/Eg/H    O    X/Eg/H    O    X/Eg/H   Hakhout bosrand en dreef, groepenkap van max. 0,5 ha 

3a 1,92  O/V/H    O/V/H    O/V/H    O/V/H    O/V/H   Hakhout indien nodig 

3b 1,37  X/V    O/H    O/H    O/H    O/H   Selectief kappen T. kastanje en Populier  

4a 4,65  O    X/H    O    X    O   Dreef en bosrand voldoende dunnen 

5a 2,01  O    X/H    O    X    O   Bosrand voldoende dunnen 

6a 0,93  Ek      H      O    O/H    

6b 0,34                    Ek Indien kaprijp 

7a 0,57  Ek  H    H    H    Ek    H 
Exploitatie vanaf rand, kwetsbare bodem, gefaseerd 
hakhoutbeheer 

7b 1,41  X/H        Ek/H        X/H   Eindkap populier, kwetsbare bodemsituatie.   

9a 1,39 Ek       H      H       
Eindkap moet omzichtig gebeuren om bodemschade te 
voorkomen 
Hakhoutbeheer in randzone 

10a 0,35 H Ek        O           
Eindkap en heraanplanting populierenrijen als 
landschappelijk element; elzenontwikkeling in hakhout 

10b 0,46  X        X/Ek    O    X/Ek   
Dunningsachterstand Lorkenbestand wegwerken , bij 
windval eindkap en heraanplanting 

10c 1,39  X/H    O    X/H    O    X/H   Zomereik en Beuk bevoordelen bij dunning 

10d 1,25  X/H    O    X/H    O    X/H   Zomereik en Beuk bevoordelen bij dunning 

                       

bosplaats Zorgvliet 

2a 0,55        
O/
H 

           
O/
H 

zuidelijke bosrand met waardevolle voorjaarsflora 

2b 0,61    
O/
H 

           
O/
H 

    zuidelijke bosrand met waardevolle voorjaarsflora 

4a 0,53        
O/
H 

       
O/
H 

    Bosranden met voorjaarsflora 

4b 0,89    X    O    X    O    X Selectief Douglas dunnen 

6a 1,51  O/H    H    H    O/H    H   Gefaseerd hakhout- en middelhoutbeheer 

8a 0,99    X    O    X    O    X 
Selectieve hoogdunning Douglas, Robinia, Populier en 
Amerikaanse eik  

8b 0,33        Ek             Eindkap Fijnspar 

9a  0,69        H        H     Hakhoutbeheer wilgenstruweel  

9b  0,88                     Veiligheidskappen t.h.v. voormalige ruïne  

10a 1,24  X/H    O/H    X/H    O/H    X/H   
Selectieve hoogdunning exoten (N-deel) 
 

10b 1,17    H            H     Hakhoutbeheer op zuidrand 

10c 0,37  H    O    H    O    H   Gefaseerd hakhout- en middelhoutbeheer 

10w 0,3    H    H    H    H    H Gefaseerd hakhoutbeheer 

12a 0,68    
Eg/
O 

   
X/
H 

   O/    
X/
H 

   O 
Groepsgewijze kap langs westrand (2012), hakhoutbeheer 
langs zuidrand 

12b 0,94    
Eg/
O 

   
X/
H 

   
Eg/
O 

   
X:
H 

   O 
Groepenkap (0,25-0,5 ha/keer), hakhoutbeheer langs 
zuidrand 

13a 0,27        
X/
H 

   O    X    
O/
H 

Selectieve hoogdunning Japanse lork en Fijnspar; 
hakhoutbeheer Tamme kastanje 

13b 0,49    H    Ek        H     
Eindkap Fijnspar en Douglas / hakhoutbeheer langs O-
rand 

16a 0,49  X/H    O/H    H    X/H    O/H   
Selectieve hoogdunning Amerikaanse eik / 
hakhoutbeheer Tamme kastanje en bosrand 

16b 0,63    
X/
H    O    O    

X/
H     

Selectieve hoogdunning Amerikaanse eik / 
hakhoutbeheer Tamme kastanje en bosrand 

17a 0,83        
X/
H    O    X    

O/
H Bosrandbeheer langs paden en dreef 

18a 0,63    
X/
H 

   O    O    
X/
H 

    
Hakhoutbeheer bosrand en ondergroei 

18b 0,65        H        H     
Hakhoutbeheer bosrand,  rest van bestand niks-doen-
beheer 

19a 2,52        H        H     
Zuidelijke bosrand en gemengd hakhout, rest van bestand 
niks-doen-beheer 

20a 1,43   X/H    O/H    X/H    O/H    X/H  
Gefaseerd hakhoutbeheer, bevoordelen Zomereik tot 
>90% inheems 

20b 0,3      H    H    H    H   Gefaseerd hakhoutbeheer  
                       

bosplaats Lakebos 
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Bestands- Opp 

nummer (ha) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

Opmerkingen 

1a 0,54 
 X/H    O    X/H    O    X/H   

Hakhoutbeheer  vnl. rond poel; selectieve hoogdunning 
Am. Eik benadelen.  

1b 0,49 
               O     

Faculatieve dunning vanaf takvrije lengte vanaf 6m 
takvrije stam 

1c 0,22 
 X/H    O    X/H    O    X/H   

Hakhoutbeheer  vnl. rond poel; selectieve hoogdunning 
Am. Eik benadelen.  

1d 0,4 
 H    H    H    H    H   

Hakhoutbeheer  vnl. rond poel; selectieve hoogdunning 
Am. Eik benadelen.  

1e 1,93  O    X    O    X    O    
1f 1,62  X/H    O    X/H    O    X/H    
1g 0,28                     Veiligheidskappen 
1h 0,39   O        O        O  Veiligheidskappen 
2a 0,88       O    X    O    X   
2b 0,81   X/H    O/H    X/H    O/H    X/H   
2c 0,58       Ek        O/H       
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4.6 Bosexploitatie 
De niet toegankelijke exploitatiewegen zijn aangeduid op Kaart 4.3. Ook wegen voor plaatselijk 
verkeer en wandelwegen kunnen gebruikt worden als exploitatieweg, indien nodig worden deze 
wegen na exploitatie hersteld. Als exploitatiewegen wordt een hiërarchie gevolgd waarbij bij voorkeur 
de verharde paden wordt gegeven en het gebruik van de paden in de nattere zones wordt beperkt. 

In de praktijk vallen de bosexploitatiewegen meestal samen met de bestaande dreven en paden in de 
verschillende bosplaatsen.  

Gezien de kwetsbaarheid van de bermen van de dreven, en de aanwezigheid van soms interessante 
flora, kunnen houtstapelplaatsen het best voorzien worden aan de rand van het bosdomein. Aan de 
rand van deze bosplaats zijn aanpalende akkerzones die misschien tijdelijk gebruikt kunnen worden.  

Bij de exploitatie is het belangrijk om zowel rekening te houden voldoende rekening te houden met de 
zeer kwetsbare zones (vochtig tot nat) en de zones met kwetsbare vegetatie (voorjaarsflora). In deze 
kwetsbare zones gebeurt de exploitatie met paard of wordt er vanaf de paden gelierd. Vooral de zones 
met kwel of hoge grondwaterstand in beekvalleien (bv. Kortekeer 7a, 7b; Lakebos 2b en 2c) zijn 
kwestbaar naar bodemverstoring. De toegankelijkheid kan ook bemoeilijkt worden door de ligging 
van afwateringsgrachten of rabattenstructuren, de bestanden 4a en 6a in Zorgvliet zijn voorzien van 
rabattenstructuren.  

Voornamelijk in de bossen van het domein Zorgvliet komen in de meeste dreven of bosranden 
belangrijke (relict)populaties van voorjaarsbloeiers en oudbossoorten voor (zie Kaart 2.7). Volgende 
(dreef)bestanden worden gekenmerkt door een kwetsbare flora. Het exploiteren van aanpalende 
bestanden via deze dreven of het recreatief gebruik ervan dienen beperkt te worden:   

- Kortekeer:  bestand 1c (depressie), 4a (centrale dreef met Boszegge), de beekbegeleidende 
bosbestanden met kwelinvloed 7a en 7b;  

- Zorgvliet: de (dreef)bestanden 3a, 5a, 1a en in mindere mate 7a en 11a; de open plekken: bestand 
9a, 9b, 10b en 10w;  

- Lakebos: de bestanden 2b en 2c (kwelinvloed en dotterbloemvegetatie);  

De meest gebruikte bosexploitatiewegen in Zorgvlietbos (in volgorde van doorgang) 3a, 11a, 14a, 15a 
en 5a. Er wordt in alle bestanden een schoontijd van 1 april tot 30 juni (broedseizoen) gerespecteerd.  

4.7 Brandpreventie 
Aangezien nu reeds meer dan 85% van het gemiddeld grondvlak uit loofhout bestaat en dit aandeel in 
de toekomst alleen maar zal toenemen door het omvormen van de naaldhoutbestanden en bij herstel 
van de oorspronkelijk bodemvochtigheid voor een deel van de bestanden, en er tot slot voldoende 
paden en open plekken (zullen) zijn, is het brandgevaar gering en zal dit nog afnemen in de toekomst. 
Maatregelen om bosbrand te voorkomen zijn dan ook niet nodig.  
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4.8 Open plekken 
Zie Kaart 4.2. en Tabel 12.  

In de bosplaats Kortekeer zijn een aantal bosbestanden met een hoge grondwaterstand. De natuurlijke 
depressie in bestand 1c heeft potenties voor de ontwikkeling van een moerasvegetatie. Een gericht 
hakhoutbeheer en het vermijden van de hoge stikstofinput door bladval moet vermeden worden.  

In het valleigebied komen bosjes met (in het voorjaar) een zeer sterke kwelwerking voor: in deze 
bossen komen zeer interessante en uitbundige vegetaties van voorjaarsflora en freatofyten voor. Een 
gericht hakhoutbeheer en/of middelhoutbeheer is de beste beheeroptie. Het ontwateren van deze 
bosjes door een goed onderhoud van de drainagegreppels moet vermeden worden. In de bosplaats 
Lakebos liggen de bestanden 2b en 2c eveneens in een ijzerrijke kwelzone. Een aangepast maaibeheer 
(laat maaien) en het vervangen van de Populieren door inheemse soorten is aangewezen.   

Het belangrijkste aandeel open plekken situeert zich op het domein Zorgvliet. In de centrale zone - die 
als bestemming natuurgebied heeft – werden enkele jaren terug belangrijke herstelmaatregelen i.f.v. 
het natuurbehoud genomen. Deze zone situeert zich rond de centrale vijver (10w).  

- De kapvlakte (10b) die ontbost werd in functie van heideherstel en heischrale elementen zal 
gezamenlijk met de vochtige ruigte (9a) en mogelijks een deel van perceel 10a in in een extensief 
graasbeheer genomen worden. Rond de centrale vijver dienen een aantal maatregelen te worden 
uitgevoerd: een eerste maatregel is herstel van het stuwtje zodat het waterpeilbeheer opnieuw kan 
hersteld worden. Het zou zeker en vast interessant zijn om te zien wat het effect is van het extra 
opstuwen van het waterpeil op de omliggende vegetatie. Rond de vijver moeten de exoot 
Pontische rododendron definitief verwijderd worden. De randzones moeten in een gefaseerd 
hakhoutbeheer komen. Aan de noordzijde van de vijver zal een bijkomende zone opengekapt 
worden voor het creëren van een open plek. Langs de westelijke oever is een historische oeverwal 
aanwezig door het uitbaggeren van de vijver. Deze oeverwal wordt bij voorkeur grotendeels 
afgegraven en de oeverzone afgeschuind i.f.v. de ontwikkeling van oever- en moerasvegetatie 
(o.a. Moerashertshooi). Langs de oostzijde is het oorspronkelijk oeverreliëf nog aanwezig (met o.a. 
groeiplaatsen van Echt geoord veenmos), daar kan een gefaseerd hakhoutbeheer volstaan. Het 
ondiep uitbaggeren van de vijver (na ev. tijdelijk droogleggen) kan als periodieke 
beheermaatregel (om 15-20 jaar). Hierdoor kan gedurende enkele jaren een bijna visvrije vijver 
(gunstig voor amfibieën) gecreëerd worden, en eventueel een meer uitgebreide oever- en 
waterplantenvegetatie ontwikkelen.  

- Een extensief graasbeheer in de bestanden 9a, 10a (deels) en 10b kan voor de nodige 
structuurvariatie zorgen in het terrein waarbij afwisseling tussen open en half-gesloten stukken 
ontstaan met sterk begraasde korte vegetatiestukken en verstruwelende zones.   

- Het graslandje ter hoogte van de “rotonde” zal verder verruigen bij achterwege blijven van enig 
maaibeheer.  

- Het bestand 9b zal spontaan verbossen als er geen gericht maai- of kapbeheer komt. De 
afwisseling van grazige bloemenrijke zones met opgaande verstruweling vormt voor insecten een 
interessant element binnen het relatief gesloten bos van Zorgvliet.   
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- Op de kapvlakte (10b) zal de verbraming en verstruweling goed opgevolgd moeten worden. Op 
dit perceel wordt het afplaggen van de toplaag als herstelmaatregel voorzien. Of er goede 
mogelijkheden zijn voor plaatselijk heideherstel zal de komende jaren moeten blijken.  

4.9 Bosranden 
Geleidelijke bosovergangen zijn er momenteel maar weinig aanwezig. Bij een aantal bestanden wordt 
nog een hakhoutbeheer toegepast in de randzone. In bestand 4a (Kortekeer) geeft dit nog aanleiding 
tot een mooie randvegetatie met o.a. Grote muur (zie Kaart 4.2).   

o Op de plaatsen waar er momenteel nog relicten van hakhout aanwezig zijn, wordt een 
hakhoutbeheer (omlooptijd 8 jaar of langer voor T. kastanje) gestart of verder gezet. Er wordt 
hierbij voldoende ruimte gegeven aan deze houtkanten met o.a. het kappen van exoten in de 
onmiddellijke omgeving. De overgangen tussen dreven en bosranden moeten goed beheer 
worden gelet op het voorkomen van oudbossoorten en voorjaarsflora. Een jaarlijks extensief 
maaibeheer van de dreven is aangewezen. Bij aanwezigheid van hakhout in de ondergroei van de 
dreven wordt dit mee genomen in de hakhoutcyclus.  

o In verschillende private bestanden wordt voorgesteld om mantelzones te creëren of zones in 
hakhoutbeheer te nemen. In totaal wordt zo’n 2.400 meter (ca 2,4 ha) in mantelbeheer en 4.300 
meter (ca 2,15 ha) in hakhoutbeheer genomen. Langs de rand van perceel 6a (Kortekeer) zal na de 
eindkap een mantel worden aangeplant.  

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna en flora 
Het voorgestelde beheer van de open en gesloten bestanden zal sowieso bijdragen tot het behoud en 
verdere uitbreiding van de aandachtsoorten qua plantensoorten of zelf tot vestiging van nieuwe 
aandachtssoorten.  

Voor de volgende faunagroepen zullen specifieke maatregelen gunstig zijn: 

o Amfibieën: het ecologisch beheer van de aanwezige waterpartijen in het bosdomein omvat het 
visvrij houden. Voor de centrale vijver in Zorgvliet kan een periodieke drooglegging overwogen 
worden, ev. in combinatie met een periodieke slibruiming. De bestaande kleinere poelen kunnen 
om de 8-10 jaar gefaseerd geruimd worden in het vroege najaar (september-oktober). De 
oeverzones wordt vrijgehouden van opslag van struik- en boomopslag door periodiek 
hakhoutbeheer. Voor de poelen gelegen in het private deel gebeurt dit op vrijwillige basis, 
ondersteund door het Regionaal Landschap Houtland.  

o Avifauna: het behouden van een voldoende aantal oude bomen met holtes is gunstig voor 
holenbroedende vogelsoorten zoals de Kleine , Middelste en Grote bonte specht, en de Zwarte 
specht. Door voldoende leeftijds- en structuurvariatie in het bos te ontwikkelen kan een diverse 
vogelpopulatie behouden blijven.  

o Insecten en ongewervelden: veel ongewervelden hebben een voorkeur voor overgangssituaties 
tussen bos en meer open vegetatietypes. Bosranden en bosmantelzones zijn ideale habitats. De 
ontwikkeling van bijkomende oppervlakte en lengte van overgangssituaties langs bosranden en 
dreven is gunstig. Daarnaast zal een aangepast beheer van de open plekken en dreven in het 
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domein Zorgvliet voor verschillende soorten insecten en ongewervelden nieuwe mogelijkheden 
bieden. Er dient op gelet te worden dat spontane verbossing in bepaalde (momenteel nog) open 
zones in de hand wordt gehouden door gericht maai-, hak- of graasbeheer (bestanden zorgvliet 
9a, 9b, 10a en 10b).  

o Zoogdieren: Deze oude bomen zijn ook ideaal voor boombewonende vleermuizensoorten. (o.a. 
Water-, Rosse en Grootoorvleermuis). De ijskelder (op bestand 10b) is ingericht als 
overwinteringsobject voor vleermuizen. Het beheer omvat het verzekeren van de rust 
(ontoegankelijkheid) en een stabiel binnenklimaat.  

4.11 Dood hout en oude bomen 
Het aandeel staand dood hout is momenteel 3,2 %. Het liggend dood hout betreft voornamelijk dunne 
stammen (zie 2.3.2.2.).  

Als beheermaatregel werd bepaald dat in de meeste bestanden enkele zware bomen van Zomereik, 
Beuk en Douglas kunnen doorgroeien tot monumentale afmetingen en uiteindelijk staand te sterven 
op stam. Het bestand 18b (Zorgvliet) is relatief moeilijk exploiteerbaar en ligt niet langs wandelpaden. 
In dit bestand kunnen een aantal zware populieren op stam behouden blijven en de aanwezige 
Amerikaanse eiken geringd worden – om niet meer als zaadboom te fungeren – maar als bijdrage tot 
het doodhoutvolume. Ook in bestand 19a van Zorgvliet kan een deel van het Zomereikenbestand 
langer op stam gehouden worden om op lange termijn staande te sterven. Hierdoor zal het aandeel 
dood hout in de bestanden van de gemeente Oostkamp in de loop van deze planperiode verder 
toenemen. In de private bestanden is het vooral in de moeilijk exploiteerbare bestanden – bv. op 
kwelrijke bodems – dat opportuniteiten om bomen langer op stam te houden zich voordoen. Indien 
mogelijk worden per bestand een minimum aantal bomen behouden om oud te worden.  

4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid, 
recreatie en educatie  

Het recreatieve gebruik van het domein Zorgvliet zal in de toekomst waarschijnlijk nog toenemen. 
Om een mogelijke negatieve impact op het ecosysteem in het bos te beperken is het belangrijk om de 
recreatie en natuurbeleving op een goede manier te sturen.  

4.12.1 Speelzone  

In Bijlage 8 is een nota opgenomen over de inrichtingsmogelijkheden van speelzones in de 
gemeentelijke bossen van Zorgvliet. Er werd een afweging gemaakt van de ecologische, ruimtelijke en 
recreatieve potenties van deze locatie. Als minst geschikte locaties kwamen de dreefstructuren met 
hoge ecologische waarden naar voor, de bestanden met grote(re) bosbouwkundige potenties en de 
bestanden voor de inrichting van open plekken met natuurbehouddoelstellingen.  

De bestanden die het meest potentie bieden voor inrichting als speelboszone zijn: de 
hakhoutbestanden 4a, 4b en 6a; en de om te vormen naaldhoutbestanden 12a, 12b, 16a, 16b. Er is 
voldoende variatie en spelmogelijkheden in deze bestanden aanwezig. In overleg met het 
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gemeentebestuur en de lokale jeugdverenigingen werd een voorkeur vastgelegd voor de zones 12a, 
12b, 16a, 16b, aangevuld (op advies van de stuurgroep) met de bestanden 13a en 13b.  

De officiële aanduiding als speelzone (volgens het BVR van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten) zal binnen de procedure voor goedkeuring van het 
uitgebreid bosbeheerplan verlopen. Deze nota wordt voor advies aan de gemeentelijke jeugdraad 
voorgelegd.  

4.12.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur  

Kaart 4.3 geeft de toegankelijksregeling van de private en openbare bossen weer. Het geldende 
gemeentelijke politiereglement en de bijhorende toegankelijkheidsregeling werd (zie Bijlage 6) als 
basis gebruikt. Het domein Zorgvliet is enkel voor wandelaars toegankelijk op de officiële dreven en 
boswegen. Occasionele (mountainbike)tochten doorheen het bosgebied wordt bij aanvraag beoordeeld 
en eventueel een toestemming verleend door de beheerder van het domein. Er wordt een maximum 
van 2 dergelijke activiteiten per jaar vooropgesteld.  

Er zijn twee officiële toegangsmogelijkheden tot het domein Zorgvliet: via de Kortrijksestraat 
(westzijde) en via de Kortekeerstraat (noordzijde). Volgende voorzieningen dienen te worden 
voorzien in het openbaar bosgedeelte:  

− In het kader van de toegankelijkheidsregeling15 moeten vernieuwde infoborden met aanduiding 
van de toegankelijkheid van het padennetwerk, de routes, informatie over de beheerders, de 
afbakening van de nieuwe speelboszone… ter hoogte van de twee hoofdtoegangen voorzien 
worden;  

− extra bebording in functie van bv. de historiek van het domein, informatie over het 
vleermuizenoverwinteringsobject, de uitgevoerde beheermaatregelen in het 
natuurreservaatsgedeelte van het domein e.d. kunnen door de eigenaar op eigen initiatief 
voorzien worden.   

In de private bosbestanden worden specifieke borden voorzien om de niet toegankelijkheid op de 
belangrijkste toegangswegen aan te geven. De bebording is aangegeven op de kaarten met de 
toegankelijkheidsregeling.  

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht 
In het openbaar bosgedeelte van Zorgvliet mogen geen activiteiten (uitgezonderd bestrijding van 
schadelijke soorten) worden uitgevoerd.  

Er zijn geen specifieke maatregelen vastgesteld m.b.t. het jachtrecht voor de private bosbestanden (zie 
ook § 1.1.2.2.  

                                                           

15 Volgens het BVR van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten stemt deze 
toegankelijkheidsregeling overeen met het toegankelijksreglement zoals bepaald in art. 12 van het bosdecreet.  
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4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij  
Er zijn geen specifieke maatregelen m.b.t. visserij in de bossen van Zorgvliet en omgeving. Op de 
centrale vijver in het domein Zorgvliet mag niet gevist worden.  

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

In het studiegebied zullen er geen niet-houtige bosproducten gebruikt worden. Het inzamelen van 
afgevallen boomvruchten en noten voor eigen gebruik is toegestaan in de bosplaats Zorgvliet.  

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuur-
historische elementen 

De voornaamste te behouden cultuurhistorische elementen zijn:  

In Zorgvliet:  

- het historische drevenpatroon;  

- de ijskelder;  

- de centrale vijver en bijhorende stuwconstructie;  

- de restanten van de vroegere villa Zorgvliet en de ommuring;  

In Kortekeer:  

- het kasteel St.-Hubertus en kasteelpark;  

- de historische drevenpatronen en wegen;  

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

Om de milieubeschermende functies, beschreven onder 3.4 te realiseren worden enkele ecologische 
maatregelen uitgewerkt die in § 3.4 zijn opgenomen. De milieubeschermende functie van het bos 
vormt echter wel een belangrijke randvoorwaarde waaraan elk van de beheermaatregelen ter 
realisatie van de overige functies getoetst dienen te worden.  

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

De verschillende bosbestanden van het bosdomein herbergen belangrijke natuurwaarden. De 
bosplaats Zorgvliet is voor een belangrijk deel aangeduid als Habitatrichtlijngebied. De historische 
continuïteit en de ecologische waarden die er aanwezig zijn vormen een belangrijke basis waarbij 
onderzoek en monitoring de basis kunnen vormen om het beheer te evalueren en, indien nodig, bij te 
sturen. Dit onderzoek kan gebeuren in samenwerking met de Bosgroep Houtland, het Regionaal 
Landschap Houtland en de lokale natuurverenigingen zoals Natuurpunt. Ook in andere kleinere 
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bosgebieden (o.a. in Kortekeer) zijn belangrijke natuurwaarden aanwezig die het interessant maken 
om onderzoek uit te voeren naar bv. versnippering van bosgebieden in een ecologisch verarmd 
landschap. Aanvullende mogelijke onderzoeksonderwerpen staan opgelijst onder § 3.5. Er bestaan 
geen richtlijnen met betrekking tot het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Enkel moet voor 
het plaatsen van instrumentaria (peilbuizen, paaltjes, …) de toelating gevraagd worden aan de 
respectievelijke eigenaars.  

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

o Hydrologie: een natuurlijke waterhuishouding is aangewezen om standplaatsgeschikte bostypes 
te ontwikkelen. Bij het herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding in het domein Zorgvliet 
moet rekening gehouden worden met de erfdienstbaarheden die gelden voor drie grachten die 
water van bovenstroomse gebieden afvoeren. De waterhuishouding van de centrale vijver 
(bestand 10w) wordt geregeld via een afwaartse stuw, deze dient hersteld te worden. In de 
percelen met rabattensystemen is het niet noodzakelijk o m deze rabatten nog verder te 
onderhouden. De grachten waarvoor een erfdienstbaarheid van onderhoud vastligt, worden 
normaal verder onderhouden. Een lokale vernatting van het centrale (natuur)reservaatsgedeelte is 
wenselijk.  
In de private bosbestanden is het herstel van de waterhuishouding meestal niet mogelijk. In een 
aantal sterk kwelbeïnvloede bosbestanden (bv. Kortekeer 7a en 7b, Lakebos 1b, 1c) is het om 
ecologische redenen aangewezen om de drainagegreppels niet meer te ruimen en een natuurlijke 
vernatting te laten plaatsgrijpen.  

o Reliëf: er wordt slechts één reliëfwijziging voorgesteld, het herstel van het oeverreliëf langs de 
rechteroever van de centrale vijver in Zorgvliet, door het deponeren van slib- en baggerspecie uit 
de vijver is hier een kunstmatige oeverwal ontstaan met sterke bramenontwikkeling 
(stikstofrijkdom). Indien het afvoeren van deze grondmassa niet mogelijk is, dan dient minimaal 
het afschuinen van de oevers gerealiseerd te worden om een natuurlijke oevervegetatie te laten 
ontwikkelen en bestaande relictpopulaties van bv. Moerashertshooi te laten uitbreiden.  

o  Bodembewerking: bodembewerking is niet toegestaan, tenzij het gaat om de bestrijding van 
Amerikaanse vogelkers of andere agressieve exoten en tenzij om redenen van natuurontwikkeling 
(o.a. plaggen, …) of bosbouw (o.a. maken plantgaten, …).  

o Chemisch wijzigen bovenste bodemlaag: het gebruik van herbiciden is evenmin toegestaan, 
behalve in het kader van de bestrijding van agressieve exoten (dan kan eventueel met glyfosaat 
gewerkt worden). 

o Verharding van de bodem door padenaanleg: er worden geen bijkomende verharding aangebracht 
in en langs de bestaande dreven en paden. 

o Het aanplanten van niet inheemse soorten: aangezien een deel van het bosbeheer er in bestaat om 
exoten, al dan niet agressieve, uit de bosbestanden te halen, is het van belang dat deze of andere 
niet inheemse plantensoorten door de eigenaars niet meer worden aangeplant.  
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4.20 Subsidieerbare oppervlakte 
Tabel 17: Overzicht van subsidieerbare oppervlakten volgens de criteria duurzaam bosbeheer  

Voorwaarde Opp. (ha) Frequentie 

Opstellen van een beheerplan volgens criteria duurzaam bosbeheer. 61,95 éénmalig 

Beheer in bestanden gedomineerd door inheems loofhout: 

- Grondvlak inheemse boomsoorten >90%  

11,83 ha (2009) 

 

jaarlijks 

Omvorming naar inheems hout (cumulatieve oppervlakte) 13,22 havanaf 2010 

20,09 ha vanaf 2011 

20,91 ha vanaf 2017 

22,32 ha vanaf 2018 

22,83 ha vanaf 2019 

23,4 ha vanaf 2024 

29,18 ha vanaf 2028 

jaarlijks na 
omvorming 

Natuurbeheer van ‘open plekken’ s.l.: open plek i.f.v. natuurbehoud (2,16 ha in 2009; 
2,33 ha vanaf 2012), mantelbeheer  inclusief dreven (2,05 ha)  

4,38 ha (open plekken 
voor natuurbehoud 
inclusief dreven)  

 

jaarlijks 
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4.21  Planning van de beheerwerken 
In welke bestanden en het tijdstip van de kappingen en dunningen zijn weergegeven in Tabel 11. Overige beheermaatregelen die voorzien zijn: 

Tabel 18: Beheer open plekken en bosranden 

Bestand / 
locatie 

Beheerwerk 

opp./lengte 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

Bestrijding Pontische rododendron en 
Amerikaanse vogelkers (X: uitvoeren, 
O: opvolgen) 

6,04 ha X X   O   O   O   O   O   O 

Kortekeer (1a, 
1b, 1c) 

Hakhoutbeheer bosrand en dreef (4-
jaarlijks) 

Hakhoutbeheer natte depressie (1c) 

900 m 
/ 0,36 

ha 
  X    X    X    X   

 
X  

Kortekeer (2b) 
Bestrijding Pontische rododendron, 
Laurierkers en Amerikaanse vogelkers 
(X: uitvoeren, O: opvolgen) 

900 m² 
/ 400 

m 
X X   O   O   O   O   O 

 
 O 

 Mantelbeheer 400 m  X        X        X   

Kortekeer (4a) 
Bestrijding en opvolging Amerikaanse 
vogelkers 1,81 ha X X   O   O   O   O   O   O 

 Mantelbeheer en hakhoutbeheer 900m / 
250 m 

     X        X       

Kortekeer (5a) 
Bestrijding en opvolging Amerikaanse 
vogelkers 1,9 ha X X   O   O   O   O   O   O 

 Mantelbeheer  380 m       X        X       

Kortekeer (6a) 
Bestrijding en opvolging Amerikaanse 
vogelkers 0,93 ha X X   O   O   O   O   O   O 

 Aanleg struikenrand en mantelbeheer  270 m    X        X       X   

Kortekeer (9a) 
Hakhoutbeheer bosrand / ev. 
bijplanting  390 m        X          X    

Zorgvliet (1a, 
3a, 5a, 7a, 11a, 

14a) 

Extensief maaibeheer in 
dreefsegmenten (jaarlijks rond half juni 
of later)  

Opvullen putten in dreven met mager 
zand bij schade na exploitatie  

2,05 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Zorgvliet (2a, 
2b) 

Bestrijden en opvolgen Amerikaanse 
vogelkers en Pontische rododendron 0,62 ha X X   O   O   O   O   O   O 

 Hakhoutbeheer ifv voorjaarsflora 200 m    X    X        X    X 

Zorgvliet (4a, 
4b) 

Hakhoutbeheer ifv voorjaarsflora 360 m        X            X 

Zorgvliet (6a) Hakhoutbeheer ifv voorjaarsflora 500 m        X            X 

 Afbreken constructie  -  X                   

Zorgvliet (8a en 
8b) 

Bestrijden en opvolgen Pontische 
rododendron (8a) 600m² X X   O   O   O   O   O   O 

 Hakhoutbeheer ifv voorjaarsflora 330 m    X        X        X 

Zorgvliet (9a) Extensief graasbeheer 1,57 ha  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 Hakhoutbeheer ifv voorjaarsflora 300 m        X        X     

Zorgvliet (9b) 

Extensief maaibeheer (bloemenrijke 
graslandstukken)  

Nulbeheer (spontane verbossing ) 

0,17 ha 
(grasla

nd) 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Zorgvliet (10a, 
10b, 10w) 

Hakhoutbeheer ifv bosrand en 
voorjaarsflora 700 m  X      X      X      X 
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Bestand / 
locatie 

Beheerwerk 

opp./lengte 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

 
Oever afschuinen (2012)  en ondiepe 
ruiming vijver (10w) 200 m    X            X     

 Extensief graasbeheer (10b)  1,17 
ha 

                    

 
Bestrijding en opvolging Pontische 
rododendron (10b) 0,27 ha X X   O   O   O   O   O   O 

 

kleinschalig plaggen en ontstruwelen / 
ontbramen / jaarlijks extensief 
maaibeheer (i.f.v. heischraal 
graslandherstel) 

0,3 ha     X            X  
 

  

Zorgvliet (12a, 
12b) 

Bestrijding en opvolging Pontische 
rododendron (10b) 250 m² X X   O   O   O   O   O   O 

 Hakhoutbeheer ifv voorjaarsflora 270 m    X            X     

Zorgvliet (13b) 
Mantelbeheer , eventueel bijplanten 
inheems loofhout (2017) 200 m    X     X       X     

Zorgvliet (16a, 
16b) 

Bestrijding en opvolging Pontische 
rododendron (16a) 0,48 ha X X   O   O   O   O   O   O 

 Hakhoutbeheer bosrand 150 m    X            X     

Zorgvliet (17a) Hakhoutbeheer ifv voorjaarsflora 100 m        X        X     

Zorgvliet (19a) Hakhoutbeheer ifv voorjaarsflora 300 m        X        X     

Lakebos (1a, 1c, 
1d, 1e, 1f, 1h) 

Bestrijding en opvolging Pontische 
rododendron  1,24 ha X X   O   O   O   O   O   O 

 
Aanplant bosrand (1c) en onderetage 
met inheems loofhout (1c, 1g)   X                   

 
Hakhoutbeheer bosrand en dreef (1d, 1 
e, 1f) 530 m  X         X       X   

 
Ruimingsbeheer poel en hakhoutbeheer 
randzone (1b, 1d)   X            X       

Lakebos (2a) 
Ruimingsbeheer poel en hakhoutbeheer 
randzone    X            X       

Tabel 19: Beheer wegen en grachten  

Bestand / 
locatie 

Beheerwerk  

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026

2027 

2028 

Volledig bos 
Ruimen grachten enkel bij 
wateroverlast 

-                     

Bosplaats 
Zorgvliet 

Periodiek ruimen 3 grachten met 
erfdienstbaarheid in domein Zorgvliet  

  X                X   

waterlopen 
Afkoppelen van 
verontreinigingsbronnen (lozingspunt 
in bestand 2b (Kortekeer) 

- 
 X X X X X X          

   
 

Tabel 20: Allerlei beheerwerken   

Bestand / 
locatie 

Beheerwerk 

O
pp. (ha) 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

Zorgvliet  Plaatsen infoborden -  X                   

 

Een continue evaluatie en opvolging van het gevoerde beheer in het studiegebied is noodzakelijk. Dit gebeurt onder meer door volgende elementen:  
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Tabel 21: Evaluatie en opvolging  

Beheerwerk Evaluatiemoment Evaluatie Verdere opvolging 

Hoogdunning 4-jaarlijks 

- voldoende natuurlijke verjonging? 

- geen dominantie van ongewenste soorten? 

- teveel schade aan bos? 

Intensiever of extensiever dunnen 

Hakhoutbeheer  4-jaarlijks 
- voldoende soort- en structuurrijk? 

- behoud van waardevolle vegetatie/soorten? 

Aanpassen oppervlaktes waar 
hakhoutbeheer wordt uitgevoerd 

Bosrandenbeheer 4-jaarlijks 
- voldoende structuurrijk? 

- aanwezigheid van fauna van dergelijke biotopen (dagvlinders)? 
Intensiever beheer 

Maaibeheer 2-jaarlijks 
- voldoende behoud/herstel aandachtssoorten? 

- geen dominantie van ongewenste soorten (oa. Adelaarsvaren)? 
Aanpassen beheer 

Speelzone Jaarlijks 
- geen gevaar voor vallende takken/bomen? 

- teveel schade aan bos? 

Intensievere veiligheidskappingen – 
zoeken van alternatieve locatie 
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Bijlage 1: Kadastraal overzicht en eigendomstoestand 
 

Deze tabel is een overzicht van de kadastrale percelen behorend tot het studiegebied, met vermelding van hun oppervlakte en hun eigenaars.  

 

Naam eigenaar  Straat + nr. 
Post- 
code Gemeente 

Opp (ha) 
kadaster 

Opp (ha)  
bestanden Bestanden 

de Schietere de Lophem Daniël Koekoekstraat 72 8793 Waregem 22,554 21,54 
K2b, K3a, K4a, K5a, K6a, K6b, K7a, K7b, 
K10a, K10b, K10c, K10d 

De Visschere - Van Cauwenberghe, Luc en 
Christine Oude Bruggestraat 72 8750 Wingene 3,9093 3,95 L1d, L1e, L1f 
della Faille dʹHuysse Jean Pierre Sint-Jorisstraat 15 8000 Brugge 1,9680 1,39 K9a 
Glas - Vanhaverbeke, Daniël en Lutgarde Freren Fonteinstraat 20 8000 Brugge 0,3816 0,39 L1h 
Verkinderen - Lanckriet, Lode en Charlotte Kortekeerstraat 8 8020 Oostkamp 1,6820 1,73 Z20a, Z20b 
Pozzolo - Ervinck, Noël en Yvette Landsmanstraat 26 8750 Wingene 10,2899 9,83 L2a, L2b, L2c, K1a, K1b, K1c 
Planquette - Marchand, Geert en Véronique Torhoutstraat 50 8830 Hooglede 2,7340 1,25 L1a, L1b, L1c 
Gemeente Oostkamp Gemeenteplein 1 8020 Oostkamp 20,3758 20,25 K1a t.e.m. K19a 
Vennootschap Vermoortele  Kortrijksestraat 498 8020 Oostkamp 1,2497 1,37 K3b 
Bruyneel Marie-Jeanne Akkerstraat 8 bus 1 8310 Brugge 0,2469 0,28 L1g 
    65,3912 61,98  

 

Afdeling Sectie
Nr.  

volledig 
Aard  

kadaster 
Oppervlakte  

(m²) Grondnr. Exponent 
Bis- 
nr. Postnr. Woonplaats Straat Naam beheerder 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 284 BOS        8310 284         8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 

DE SCHIETERE DE LOPHEM,  
DANIEL RAPHAEL 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 285 BOS        9620 285         8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 286 BOS        13680 286         8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 287 BOS        11050 287         8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 566 BOS        19530 566         8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
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Afdeling Sectie
Nr.  

volledig 
Aard  

kadaster 
Oppervlakte  

(m²) Grondnr. Exponent 
Bis- 
nr. Postnr. Woonplaats Straat Naam beheerder 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 0269C      LANDGEBOUW 663 269 C       8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 0272F      BOS        41710 272 F       8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 0273B      KASTEEL    330 273 B       8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 0284    02 WEG        4690 284      2 8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 0380G      BOS        18955 380 G       8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 260N BOS        8690 260 N    8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 260K BOS        10230 260 K     8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 260H LANDGEBOUW 2080 260 H       8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 258 BOS        5310 258   8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 259 BOS        6090 259     8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 250A BOS        14355 250 A  8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 257B WEG        1661 257 B       8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 251A BOS        1970 251 A  8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 554 BOUWLAND 3640 554     8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 

Oostkamp 
4de/Hertsberge A 306 BOS        8560 306   8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 

Oostkamp 
4de/Hertsberge A 290 BOS        10530 290   8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 

Oostkamp 
4de/Hertsberge A 289 BOS        2680 289   8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 

Oostkamp 
4de/Hertsberge A 288 BOS        4630 288   8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 

Oostkamp 
4de/Hertsberge A 307H BOS        3694 307 H     8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 

Oostkamp 
4de/Hertsberge A 308B BOS        1192 308 B     8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 

Oostkamp 
4de/Hertsberge A 305C WEILAND    10100 305 C  8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 

Oostkamp 
4de/Hertsberge A 304 BOS        1590 304   8793 WAREGEM KOEKOEKSTRAAT 72 DE SCHIETERE DE LOPHEM, DANIEL RAPHAEL 
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Afdeling Sectie
Nr.  

volledig 
Aard  

kadaster 
Oppervlakte  

(m²) Grondnr. Exponent 
Bis- 
nr. Postnr. Woonplaats Straat Naam beheerder 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 366F BOS        19153 366 F       8750 WINGENE 

OUDE 
BRUGGESTRAAT 72 

DE VISSCHERE, LUC MARC & VAN 
CAUWENBERGHE, CHRISTINE PAULA 031254 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 367X HUIS       3857 367 X    8750 WINGENE 

OUDE 
BRUGGESTRAAT 72 

DE VISSCHERE, LUC MARC & VAN 
CAUWENBERGHE, CHRISTINE PAULA 031254 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 367Y WEG        1317 367 Y    8750 WINGENE 

OUDE 
BRUGGESTRAAT 72 

DE VISSCHERE, LUC MARC & VAN 
CAUWENBERGHE, CHRISTINE PAULA 031254 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 367Z WEILAND    11108 367 Z    8750 WINGENE 

OUDE 
BRUGGESTRAAT 72 

DE VISSCHERE, LUC MARC & VAN 
CAUWENBERGHE, CHRISTINE PAULA 031254 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 0366E      BOS        3658 366 E     8750 WINGENE 

OUDE 
BRUGGESTRAAT 72 

DE VISSCHERE, LUC MARC & VAN 
CAUWENBERGHE, CHRISTINE PAULA 031254 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 460 BOUWLAND   2970 460         8000 BRUGGE SINT-JORISSTRAAT 15 DELLA FAILLE DʹHUYSSE, JEAN PIERRE 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 0455E      BOUWLAND   7310 455 E       8000 BRUGGE SINT-JORISSTRAAT 15 DELLA FAILLE DʹHUYSSE, JEAN PIERRE 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde C 458B BOUWLAND   9400 458 B     8000 BRUGGE SINT-JORISSTRAAT 15 DELLA FAILLE DʹHUYSSE, JEAN PIERRE 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 35 BOS        3190 35         8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 36 BOS        3070 36   8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 37 BOS        3250 37         8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 134 BOS        6200 134         8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 146 BOS        1260 146         8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 147 BOS        1260 147         8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 148 BOS        2080 148         8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 149 BOS        1990 149         8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 152 BOS        3820 152         8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 153 BOS        9230 153         8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 154 BOS        4100 154         8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 156 BOS        16900 156         8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 157 BOS        17490 157         8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0020D      BOS        8440 20 D       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
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Afdeling Sectie
Nr.  

volledig 
Aard  

kadaster 
Oppervlakte  

(m²) Grondnr. Exponent 
Bis- 
nr. Postnr. Woonplaats Straat Naam beheerder 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0021B      BOS        7500 21 B       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0021C      BOS        1070 21 C       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0031A      BOS        3600 31 A       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0032A      BOS        6400 32 A       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0034C      BOS        3640 34 C       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0034F      BOS        17760 34 F       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0131C      BOS        1987 131 C       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0131D      BOS        12813 131 D       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0133A      BOS        8640 133 A       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0135B      BOS        12952 135 B       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0139B      BOS        17710 139 B       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0143D      PLEIN      1760 143 D       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0143K      GROND      2580 143 K       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0150K      LANDGEBOUW 50 150 K       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0150L      TUIN       9290 150 L       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0155A      WEILAND    8800 155 A       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0155C      WEILAND    4370 155 C       8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 0172G      BOS        556 172 G     8020 OOSTKAMP GEMEENTEPLEIN 1 DOMEIN VAN DE GEMEENTE OOSTKAMP 
Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 0372C  2   BOS        3791 372 C  2    8000 BRUGGE 

FREREN 
FONTEINSTRAAT 20 

GLAS, DANIEL JOSE & VANHAVERBEKE, 
LUTGARDE VICTORINE 240334 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 0372M      VAKAN/VERB 25 372 M     8000 BRUGGE 

FREREN 
FONTEINSTRAAT 20 

GLAS, DANIEL JOSE & VANHAVERBEKE, 
LUTGARDE VICTORINE 240334 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 0365S BOS        8978 365 S    8830 HOOGLEDE TORHOUTSTRAAT 50 

PLANQUETTE GEERT ROGER & MARCHAND 
VERONIQUE 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 0365R WEILAND    8452 365 R  8830 HOOGLEDE TORHOUTSTRAAT 50 

PLANQUETTE GEERT ROGER & MARCHAND 
VERONIQUE 
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Afdeling Sectie
Nr.  

volledig 
Aard  

kadaster 
Oppervlakte  

(m²) Grondnr. Exponent 
Bis- 
nr. Postnr. Woonplaats Straat Naam beheerder 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 0345H   BOS        4971 345 H       8830 HOOGLEDE TORHOUTSTRAAT 50 

PLANQUETTE GEERT ROGER & MARCHAND 
VERONIQUE 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 0345K      BOS        4939 345 K     8830 HOOGLEDE TORHOUTSTRAAT 50 

PLANQUETTE GEERT ROGER & MARCHAND 
VERONIQUE 

Wingene 
2de/Zwevezele B 0354B      BOS        18051 354 B     8750 WINGENE 

LANDSMANSTRAAT 
26 

POZZOLO, NOEL ROBERT & ERVINCK, YVETTE 
MARIA 290947 

Wingene 
2de/Zwevezele B 0372A BOS        7092 372 A  8750 WINGENE 

LANDSMANSTRAAT 
26 

POZZOLO, NOEL ROBERT & ERVINCK, YVETTE 
MARIA 290947 

Wingene 
2de/Zwevezele B 373A WEILAND    3678 373 A    8750 WINGENE 

LANDSMANSTRAAT 
26 

POZZOLO, NOEL ROBERT & ERVINCK, YVETTE 
MARIA 290947 

Oostkamp 6de 
(Waardamme) B 116B BOS        36004 116 B     8750 WINGENE 

LANDSMANSTRAAT 
26 

POZZOLO, NOEL ROBERT & ERVINCK, YVETTE 
MARIA 290947 

Oostkamp 6de 
(Waardamme) B 114E BOS        26754 114 E       8750 WINGENE 

LANDSMANSTRAAT 
26 

POZZOLO, NOEL ROBERT & ERVINCK, YVETTE 
MARIA 290947 

Oostkamp 6de 
(Waardamme) B 113D BOS        11320 113 D     8750 WINGENE 

LANDSMANSTRAAT 
26 

POZZOLO, NOEL ROBERT & ERVINCK, YVETTE 
MARIA 290947 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde G 0239B      KASTEEL    5687 239 B       8020 OOSTKAMP 

KORTRIJKSESTRAAT 
498 VENNOOTSCHAP/VERMOORTELE 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde G 0240V      BOS        6810 240 V     8020 OOSTKAMP 

KORTRIJKSESTRAAT 
499 VENNOOTSCHAP/VERMOORTELE 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 372Y BOS        1767 372 Y  8310 BRUGGE 

AKKERSTRAAT 8 BUS 
1 BRUYNEEL MARIE JEANNE 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 372S BOS        660 372 S  8310 BRUGGE 

AKKERSTRAAT 8 BUS 
1 BRUYNEEL MARIE JEANNE 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde F 372R VAKAN/VERB 42 372 R  8310 BRUGGE 

AKKERSTRAAT 8 BUS 
1 BRUYNEEL MARIE JEANNE 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 19M BOS        2918 19 M     8020 OOSTKAMP 

KORTEKEERSTRAAT 
8 

VERKINDEREN LODE DRIES - LANCKRIET 
CHARLOTTE DANIEL 

Oostkamp 5de/ 
Ruddervoorde E 137N BOS        13902 137 N  8020 OOSTKAMP 

KORTEKEERSTRAAT 
8 

VERKINDEREN LODE DRIES - LANCKRIET 
CHARLOTTE DANIEL 
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Bijlage 2: bestandsfiches  
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Bijlage 3: Tansley-opnames van de open plekken (2008)  
Voor de inschatting van de frequentie van voorkomen en bedekking wordt de uitgebreide Tansley-
bedekkingsschaal (zie tabel infra) gebruikt. Voor de situering en de nummering van deze open 
plekken: zie op kaart 2.3. Per opname werden op basis van een syntaxonomische vergelijking 5 
vegetetatietypes geselecteerd die het meest overeenkomst vertonen. De codes (bv. 16RG04) komen 
overeen met de indeling van de Vegetatie van Nederland (Schaminée et al., 2001).  

 

Code % bedekk. Code % bedekk. Code % bedekk. Code % bedekk. 

d ( 60 0 3 of 3 fc 10 

cd 40 lf 3 fa 9 od 6 

a 15 ld 22 c 30 oc 5 
f 

8 - 
0,1 ad 22 

oa 
4 

r 
1 ro 

1 ac 18 
 

 

s 
1 lo 

1 fd 
12  

 

 

Opname 1: Vochtige depressie in hakhoutbestand (Kortekeer 1C)   

Conclusive remarks for:     1,        1 
   Type:      Weirdness Incompleteness     Likelihood Oddity 
16RG04           normal         normal         normal  -0.17 
33RG01        very high         normal            low   2.27 
32AA01C          normal         normal         normal   0.42 
32AA01B          normal         normal         normal   0.01 
38RG01     intermediate         normal   intermediate   1.36 
 
   Syntaxon  Index  Norm.Lh. Incompl. Weirdn. 
   ------------------------------------------ 
   16RG04    14.5     -0.2     0.1    -0.3    RG Juncus effusus-
[Molinietalia/Lolio-Potentillion] 
   33RG01    15.6      1.6     0.1     2.2    RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea] 
   32AA01C   16.2      0.1     0.5    -0.1    Valeriano-Filipenduletum 
symphytetosum 
   32AA01B   16.3     -0.1     0.5    -0.5    Valeriano-Filipenduletum holcetosum 
   38RG01    16.4      0.8     0.4     1.0    RG Urtica dioica-[Salicion albae] 
 
 
Opname 2: verruigd grasland t.h.v. “rotonde” (Zorgvliet 9B) 
 
Conclusive remarks:  
   Type:      Weirdness Incompleteness     Likelihood Oddity 
33RG01           normal         normal         normal   0.12 
32RG06           normal         normal         normal   0.61 
33AA04B             low         normal         normal  -0.38 
33AA04C          normal         normal         normal   0.23 
33AA04A             low         normal         normal  -0.26 
 
   Syntaxon  Index  Norm.Lh. Incompl. Weirdn. 
   ------------------------------------------ 
   33RG01     8.4      0.1     0.0     0.1    RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea] 
   32RG06    10.7      0.3     0.4     0.2    RG Urtica doicia-[Convolvulo-
Filipenduletea] 
   33AA04B   11.6     -0.4     0.2    -0.6    Alliario-Chaerophylletum 
galeopsietosum 
   33AA04C   11.9      0.1     0.2     0.0    Alliario-Chaerophylletum inops 
   33AA04A   12.1     -0.3     0.3    -0.5    Alliario-Chaerophylletum geetosum 
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Opname 3: ruïne (Zorgvliet 9B) 
 
Conclusive remarks:  
   Type:      Weirdness Incompleteness     Likelihood Oddity 
31CA03A    intermediate   intermediate   intermediate   1.32 
19AA01             high   intermediate            low   2.24 
34AA01A          normal         normal         normal   0.87 
14BA01             high   intermediate            low   2.03 
18AA02     intermediate   intermediate   intermediate   1.24 
 
   Syntaxon  Index  Norm.Lh. Incompl. Weirdn. 
   ------------------------------------------ 
   31CA03A   24.1      0.6     0.8     0.5    Tanaceto-Artemisietum agrostietosum 
   19AA01    26.1      1.3     0.6     1.6    Galio hercynici-Festucetum ovinae 
   34AA01A   26.8      0.5     0.4     0.5    Senecioni-Epilobietum veronicetosum 
   14BA01    26.8      1.2     0.5     1.5    Ornithopodo-Corynephoretum 
   18AA02    26.9      0.7     0.5     0.7    Hieracio-Holcetum mollis 
 
 
Opname 4: kapvlakte (Zorgvliet 10B)   
 
Conclusive remarks:  
   Type:      Weirdness Incompleteness     Likelihood Oddity 
34AA01C    intermediate         normal   intermediate   1.03 
34AA01A          normal         normal         normal   0.26 
36AA01     intermediate         normal   intermediate   0.84 
18AA01     intermediate         normal         normal   0.84 
18AA02           normal         normal         normal   0.82 
 
   Syntaxon  Index  Norm.Lh. Incompl. Weirdn. 
   ------------------------------------------ 
   31CA03A   24.1      0.6     0.8     0.5    Tanaceto-Artemisietum agrostietosum 
   19AA01    26.1      1.3     0.6     1.6    Galio hercynici-Festucetum ovinae 
   34AA01A   26.8      0.5     0.4     0.5    Senecioni-Epilobietum veronicetosum 
   14BA01    26.8      1.2     0.5     1.5    Ornithopodo-Corynephoretum 
   18AA02    26.9      0.7     0.5     0.7    Hieracio-Holcetum mollis 
 
 
Opname 5: oevervegetatie rond centrale vijver (Zorgvliet 10W)   
 
Conclusive remarks:  
   Type:      Weirdness Incompleteness     Likelihood Oddity 
36AA01           normal         normal         normal   0.45 
39AA02A            high         normal   intermediate   1.44 
39AA02E          normal         normal         normal   0.81 
40AA02A          normal   intermediate         normal   0.62 
39AA02D    intermediate   intermediate   intermediate   1.38 
 
   Syntaxon  Index  Norm.Lh. Incompl. Weirdn. 
   ------------------------------------------ 
   36AA01    22.7      0.2     0.2     0.2    Salicetum auritae 
   39AA02A   23.4      0.8     0.4     1.1    Carici elongatae-Alnetum typicum 
   39AA02E   23.6      0.4     0.3     0.5    Carici elongatae-Alnetum caricetosum 
curtae 
   40AA02A   23.8      0.2     0.6     0.0    Carici curtae-Betuletum 
peucedanetosum 
   39AA02D   24.5      0.7     0.6     0.8    Carici elongatae-Alnetum rubetosum 
idaei 
 
 
Opname 6: verruigd weiland (Zorgvliet 9A)    
 
Conclusive remarks:  
   Type:      Weirdness Incompleteness     Likelihood Oddity 
16RG04     intermediate         normal         normal   0.62 
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29AA01     intermediate         normal   intermediate   0.91 
16AB05           normal         normal         normal   0.66 
38AA01B          normal         normal         normal   0.48 
 
   Syntaxon  Index  Norm.Lh. Incompl. Weirdn. 
   ------------------------------------------ 
   16RG04    20.0      0.5    -0.1     0.8    RG Juncus effusus-
[Molinietalia/Lolio-Potentillion] 
   29AA01    21.4      0.7     0.0     0.9    Polygono-Bidentetum 
   16AB05    23.2      0.3     0.5     0.2    Scirpetum sylvatici 
   38AA01B   23.7      0.3     0.1     0.4    Artemisio-Salicetum agrostietosum 
stoloniferae 
   38AA02B   23.8      0.7     0.4     0.8    Irido-Salicetum alopecuretosum 
pratensis 
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Deze soortenlijst geeft een overzicht van de waargenomen soorten en hun bedekking in de 
verschillende Tansley-opnames:  

Latijnse naam Nederlandse naam
vegetatielaag / 
opnamenr. => 1 2 3 4 5 6

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn boomlaag (midden) . . . . o .
Achillea millefolium Gewoon duizendblad kruidlaag . . f . . .
Agrostis stolonifera Fioringras kruidlaag . . . . . o
Alnus glutinosa Zwarte els boomlaag (midden) . . . . a .
Angelica sylvestris Gewone engelwortel kruidlaag r . . . . .
Arctium lappa Grote klit kruidlaag . o o . . .
Betula pendula Ruwe berk struiklaag (laag) . . ld . . .
Betula pendula Ruwe berk boomlaag (midden) . . . f . .
Betula pendula Ruwe berk struiklaag (midden) . . . f o .
Betula pendula Ruwe berk kruidlaag . . . a . .
Betula pubescens Zachte berk struiklaag (midden) . . . f . .
Blechnum spicant Dubbelloof kruidlaag . . . . o .
Cardamine flexuosa Bosveldkers kruidlaag . . . . . a
Cardamine pratensis Pinksterbloem kruidlaag f . . . o o
Carex hirta Ruige zegge kruidlaag . . f o . o
Carex ovalis Hazenzegge kruidlaag . . . r . .
Carex pilulifera Pilzegge kruidlaag . . . o . .
Cirsium palustre Kale jonker kruidlaag o . o o r f
Cirsium vulgare Speerdistel kruidlaag . f f . . .
Dactylis glomerata Kropaar kruidlaag . a . . . .
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren kruidlaag . . . f f .
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje kruidlaag . . . . . o
Festuca ovina ag. 
(incl. F. cinerea; F. filiformis) Schapegras kruidlaag . . a . . .
Galium aparine Kleefkruid kruidlaag . a . o . .
Galium palustre Moeraswalstro kruidlaag . . . . o .
Geum urbanum Geel nagelkruid kruidlaag . . o . . .
Glechoma hederacea Hondsdraf kruidlaag . a . . . r
Glyceria fluitans Mannagras kruidlaag . . . . r r
Holcus lanatus Gestreepte witbol kruidlaag . . a o . f
Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel kruidlaag . . . . o .
Iris pseudacorus Gele lis kruidlaag f . . . . .
Juncus conglomeratus Biezenknoppen kruidlaag . . o f f .
Juncus effusus Pitrus kruidlaag o . o ac fa ac
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie kruidlaag . . . . r .
Lotus corniculatus v. corniculatus Gewone rolklaver kruidlaag . . f . . .
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver kruidlaag . . . . . r
Lycopus europaeus Wolfspoot kruidlaag o . o . fa fa
Lysimachia vulgaris Grote wederik kruidlaag . . . o o .
Lythrum salicaria Grote kattenstaart kruidlaag . . . . . o
Medicago lupulina Hopklaver kruidlaag . . o . . .
Persicaria hydropiper Waterpeper kruidlaag . . . . . fa
Poa trivialis Ruw beemdgras kruidlaag f . . . . of
Potentilla erecta Tormentil kruidlaag . . . o . .
Quercus robur Zomereik boomlaag (hoog) . . . o . .
Quercus robur Zomereik kruidlaag . . . . . r
Ranunculus ficaria Speenkruid kruidlaag . . . . . of
Ranunculus flammula Egelboterbloem kruidlaag la . . . . .
Ranunculus repens Kruipende boterbloem kruidlaag ld f . . . o
Rhamnus frangula Sporkehout kruidlaag . . . . o .
Rhododendron ponticum Pontische rododendron struiklaag (midden) . . . la cd .
Rhododendron ponticum Pontische rododendron kruidlaag . . . o . .
Ribes rubrum Aalbes kruidlaag r . . . . .
Rubus species Braam (G) kruidlaag . la ld d cd .
Rumex obtusifolius Ridderzuring kruidlaag . . . . . o
Salix alba Schietwilg struiklaag (laag) . . . . . la
Salix aurita Geoorde wilg struiklaag (midden) . . . r . .
Salix caprea Boswilg struiklaag (laag) . . . . . lc
Salix cinerea s. cinerea Grauwe wilg struiklaag (laag) . . . . . lc
Salix species Wilg (G) struiklaag (laag) . . cd . . .
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid kruidlaag r . . . . .
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. kruidlaag . . . o . .
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes struiklaag (midden) . . . o . .
Sphagnum denticulatum Geoord veenmos moslaag . . . . r .
Stellaria uliginosa Moerasmuur kruidlaag . . . . . r
Teucrium scorodonia Valse salie kruidlaag . . . r . .
Tussilago farfara Klein hoefblad kruidlaag . . f . . .
Typha latifolia Grote lisdodde kruidlaag . . . . . o
Urtica dioica Grote brandnetel kruidlaag a d . . . ac
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs kruidlaag . . o . . .
Veronica officinalis Mannetjesereprijs kruidlaag . . . r . .  
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Bijlage 4: Inventarisatiegegevens bosplaats Zorgvliet   
(bron: Roland Vannieuwenhuyze)  
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(2) Paddenstoelen (28/11/2006, D. Janssens & R. Dufoort) 
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Bijlage 5: Participatie van de bevolking / openbaar onderzoek 
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Bijlage 6: gemeentelijk politiereglement betreffende de 
toegankelijkheid van het domein Zorgvliet (GR 21/11/2002) 
Voor het openbaar bosgedeelte is er een politiereglement van de stad Oostkamp die de 
toegankelijkheid van het openbaar deel van het Zorgvlietbos regelt (GR 21/11/2002). De overige 
private delen van het Zorgvlietbos (bestanden 20a en 20b) zijn niet toegankelijk (zie ook Kaart 4.3). In 
dit reglement worden de percelen 9 en 10 als “natuurreservaat” afgebakend (uitgezonderd de ruïne).  
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Bijlage 7: toegankelijkheidsregeling  
 

Voor het openbaar bosgedeelte werd het bestaande gemeentelijk politiereglement aangepast aan de 
nieuwe regelgeving rond de toegankelijkheid van natuurreservaten en bossen, deze 
toegankelijkheidsregeling regelt de toegankelijkheid voor de openbare bossen in de gemeente 
Oostkamp.  

De private bosgebieden die opgenomen zijn in dit beheerplan vallen niet onder deze 
toegankelijkheidsregeling voor de openbare bossen en zijn niet toegankelijk.  
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Ontwerp toegankelijkheidsregeling voor de openbare bossen in Oostkamp 

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd bij navolgende uitvoeringsbesluiten. 

Gelet op het Natuurbehoudsdecreet van 21 oktober 1997 en navolgende uitvoeringsbesluiten.  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid 
van de bossen en de natuurreservaten. De toegankelijkheidsregeling zoals bepaald conform het 
Bosdecreet en het Natuurbehoudsdecreet stemt overeen met de nieuwe toegankelijkheidsregeling van 
dit besluit.  

Overwegende dat de deze toegankelijkheidsregeling een onderdeel vormt van het beheerplan en de 
toegankelijkheid op de wegen regelt voor voetgangers in de openbare bossen van de gemeente 
Oostkamp. Voor andere gebruikers kan de toegankelijkheid op de wegen worden toegestaan via deze 
regeling.  

Gelet op het gemeentelijk politiereglement (GR 21/11/2002) van de gemeente Oostkamp voor het 
openbaar bosgedeelte van het gemeentelijk domein Zorgvliet in eigendom van de gemeente 
Oostkamp.  

Overwegende dat het initiatief tot afbakening van een nieuwe speelboszone in het gemeentelijk 
domein Zorgvliet gedragen wordt door de gemeente Oostkamp en de plaatselijke jeugdverenigingen. 
Overwegende dat de voorkeur uitgaat naar de locatiekeuze – zoals voorgesteld in een voorbereidende 
nota - in de bestanden bestanden 12a, 12b, 16a, 16b.  

Overwegende dat in de stuurgroepvergadering van 24 februari 2009 werd voorgesteld om deze 
speelzone uit te breiden met de bestanden 13a en 13b.  

Gelet op het gunstig advies van de Woudmeester.   

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Oostkamp in zitting van .  

Gelet op het advies van de Jeugdraad van de gemeente Oostkamp  van … 

BESLUIT: 

Art. 1  

Dit reglement is van toepassing op de openbare bossen in de gemeente Oostkamp.  

Art. 2  

Het gebruik van wegen en/of paden wordt geregeld volgens het plan in bijlage bij deze regeling, dit 
plan maakt integraal deel uit van de toegankelijkheidsregeling. De niet toegankelijke wegen worden 
aangeduid met het bord V.00. Betreding van het bos buiten de boswegen/speelzone is slechts 
toegestaan na een voorafgaande toestemming van de eigenaar/beheerder, met uitzondering van de 
personen die gelast zijn met de exploitatie, het beheer, het onderhoud en de bewaking van het bos of 
door het Bosdecreet gemachtigde personen. 

Art. 3  

Op het plan in bijlage werd een speelzone aangeduid die op het terrein wordt aangeduid met het 
zonebord Z.01. Deze zone is bestemd voor spel voor jongeren onder de 18 jaar en hun begeleidersof 
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door het jeugdwerk. Binnen deze zones is geen machtiging vereist voor het verlaten van de paden en 
het organiseren van bosspelen.  

Art. 4  

De openbare bossen in het gemeentelijk domein Zorgvliet zijn gedurende het gehele jaar toegankelijk 
voor voetgangers op de wegen tussen zonsopgang en zonsondergang. Alle vormen van occasioneel 
gebruik en groepsactiviteiten – uitgezonderd het gebruik van de speelzone - zijn onderworpen aan 
een voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar en advies of machtiging van de 
woudmeester. Het verzoek daartoe moet minstens dertig dagen op voorhand worden ingediend bij de 
eigenaar. Honden dienen altijd aan de leiband gehouden te worden.  

Art. 5  

Omwille van natuurbehoudsredenen, bosbescherming, veiligheidsredenen, bosexploitatie of bij 
brandgevaar, kunnen bepaalde delen van het bos of het gehele bos, tijdelijk of permanent voor het 
publiek worden afgesloten op initiatief van de eigenaar en de beheerders. In voorkomende gevallen 
wordt de ontoegankelijkheid gesignaleerd door middel van de borden V.14 tot en met V.19.  

Art. 6  

Bij krachtige wind is de toegang tot het gemeentelijk bosdomein verboden. Het betreden van de 
gebouwen of constructies is verboden uitgezonderd om redenen van natuurbehoud, bosbescherming, 
veiligheid, bosexploitatie of bij brandgevaar.  

Art. 7  

Behoudens machtiging van het Bosbeheer is het in de openbare bossen van Oostkamp verboden: 

- Dieren te vangen, te doden, te verplaatsen, te verstoren of uit te zetten, te verdelgen, alsook 
hun broedsels, nesten, holen of schuilplaatsen te verstoren; uitzondering hierop zijn 
activiteiten toegestaan door of krachtens het jachtdecreet;  

- Planten, paddenstoelen of delen ervan te plukken, te beschadigen, te bestrijden, uit te zetten 
onder welke vorm ook, uitgezonderd om redenen van natuurbehoud, bosbescherming, 
veiligheid, bosexploitatie of bij brandgevaar. De enige uitzondering hierop vormt het 
inzamelen van afgevallen boomvruchten en noten voor eigen gebruik. 

- gemotoriseerde voertuigen te gebruiken behalve op de daartoe voorziene wegen om redenen 
van natuurbehoud, bosbescherming, veiligheid, bosexploitatie of bij brandgevaar.  

- geluidsproducerende toestellen te gebruiken; 

- reclame te maken of producten te koop aan te bieden; 

- zich in of op de aanwezige waterpartijen te begeven behalve om redenen van natuurbehoud, 
bosbescherming, veiligheid, bosexploitatie of bij brandgevaar. 

Art. 8  

Het is in de openbare bossen van Oostkamp verboden om: 

- afval achter te laten of vervuiling te veroorzaken; 

- vuur te maken; 

- elk voorwerp dat tot de uitrusting van de openbare bossen behoort te vernielen of te 
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beschadigen, te verplaatsen of te stelen. 

Art. 9   

Het College van Burgemeester en Schepenen kan voorwaardelijke afwijkingen toestaan op 
bovenvermelde bepalingen op basis van een schriftelijk advies van de Woudmeester. Alle aanvragen 
tot afwijking dienen minstens 30 dagen vooraf schriftelijk te worden aangevraagd bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. Alle aanvragen dienen ter advies worden voorgelegd aan de 
Woudmeester. Bij ontstentenis van advies van de Woudmeester wordt dit als een negatief advies 
beschouwd. Van alle beslissingen wordt een kopie bezorgd aan de aanvrager, de lokale Politie en de 
Woudmeester.  

Art. 10  

Deze reglementering zal, na goedkeuring door de bevoegde overheid bekend gemaakt worden 
overeenkomstig de bepalingen van art. 112 van de nieuwe gemeentewet en van kracht worden de 5de 
dag volgend op de bekendmaking. Na goedkeuring vervangt dit het gemeentelijke politiereglement 
voor het domein Zorgvliet zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 21/11/2002.  
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Bijlage 8: Nota speelzones in de gemeentelijke bossen van Zorgvliet 
en advies van de gemeentelijke jeugdraad 
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Kaarten 
 

Kaart 1.1:   Kadastraal plan en eigendomstoestand (a) Kortekeer; (b) Zorgvliet en Lakebos 

Kaart 1.2:  Gewestplan 

Kaart 1.3:  Beschermingszones 

Kaart 2.1:  Hydrografie  

Kaart 2.2:  Bodemkaart 

Kaart 2.3:  Bestanden en lokalisatie opnames (a) Kortekeer; (b) Zorgvliet en Lakebos  

Kaart 2.4:  Bosleeftijd 

Kaart 2.5:  Hoofdboomsoorten: (a) Kortekeer; (b) Zorgvliet en Lakebos  

Kaart 2.6:   Biologische waardering 

Kaart 2.7:  Actuele vegetatie: bijzondere soorten: (a) Kortekeer; (b) Zorgvliet en Lakebos  

Kaart 2.8:  Actuele bostypologie: (a) Kortekeer; (b) Zorgvliet en Lakebos  

Kaart 4.1:  Kapregeling: (a) Kortekeer; (b) Zorgvliet en Lakebos  

Kaart 4.2:  Beheermaatregelen: (a) Kortekeer; (b) Zorgvliet en Lakebos  

Kaart 4.3:   Toegankelijkheidsregeling: (a) Kortekeer; (b) Zorgvliet en Lakebos  

-- 


