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1. INLEIDING 

1.1 Statuut 
Op 17 februari 2003 werd bij Ministerieel Besluit het bosgebied Rooiveld als bosreservaat erkend. In Bijlage 
1 is het besluit van de erkenning en de afbakening van het bosreservaat gevoegd. 
Het bosreservaat heeft een oppervlakte van 28ha 81a 74ca (MB 17/02/2003). 

1.2 Aanleiding 
In overeenstemming met art. 25 van het Bosdecreet dat bepaalt: ‘voor elk bosreservaat dient een beheerplan of een 
nieuw beheerplan te worden opgesteld binnen een periode van drie jaar, die aanvangt op de datum van het besluit tot 
erkenning’ werd ESHER bvba door het Agentschap voor Natuur en Bos (Overeenkomst Nr. BHP/BRV Limburg, 

Vlaams Brabant & West-Vlaanderen/B&G/12/2004 – 15 oktober 2005) aangeduid om het beheerplan voor het 
bosreservaat Rooiveld op te stellen. 

De verwerking van de inventarisatiegegevens gebeurde met macroʹs die aan het Laboratorium voor Bos, 
Natuur en Landschap van de K.U. Leuven werden ontwikkeld. 

Dit beheerplan volgt de inhoudstafel, opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de bosreservaten (BS 

27/05/1993). 

Het beheerplan wordt opgesteld voor een periode van 20 jaar (2008-2027). 
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2. IDENTIFICATIE 

2.1 Eigendomsstatuut en identiteit 
Het bosreservaat Rooiveld is gelegen in het valleigebied van de Rivierbeek en grenst aan beide oevers van 
de beek, de Rivierbeek zelf maakt evenwel geen onderdeel uit van het bosreservaat. De totale oppervlakte 
van het bosreservaat bedraagt 28,8174 ha en het bos is eigendom van het Vlaams gewest.  

Het beheer van het volledige bosreservaat valt onder Agentschap voor Natuur en Bos, buitendienst West-
Vlaanderen, Houtvesterij Brugge (zie ook § 2.4). 

2.2 Kadastraal overzicht 
Het bosreservaat is gelegen op het volgende kadastrale plan: Oostkamp 3e afdeling, sectie E en F en Oostkamp 6e 

afdeling, sectie A. 

De kadastrale percelen en hun oppervlakte zijn vermeld in Tabel 1. Het kadastraal plan is weergegeven op 
Kaart 2.1. De kadastrale legger is weergegeven in Bijlage 1. 

 

Perceelnummer Bestandsnummer Oppervlakte (m²) Terreintype 

 3e Afdeling, sectie E 

221b 7a 4.870 bos 

221c 7a 3.840 bos 

 3e Afdeling, sectie F 

400 6a 7.690 bos 

401 6a 3.160 bos 

402 6a 17.710 bos 

403 6a 21.350 bos 

406 6y 3.430 weiland 

409 5c 1.710 bos 

410 deel 5c + deel 5e 4.030 bos 

411a 5e 10.540 bos 

412a 5f 2.550 bos 

426a 5y 4.140 weiland 

427 5y 2.130 weiland 

428 5c 2.170 bos 

429 5c 1.820 bos 

430 5c 2.210 bos 

431 5c 1.710 bos 

432 5c + 5d 11.460 bos 

433 5c 970 bos 
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434 5c + deel 5b 2.970 bos 

435 5c 7.450 bos 

436 5a + 5b 8.680 bos 

437 3a 6.640 bos 

438a 3a 14.393 bos 

439 3a 340 bos 

440a 3a 860 bos 

440b 1a 500 bos 

441 3a + 1a 4.880 bos 

442 3a 4.210 bos 

443 3a 8.860 bos 

455a 3a 2.400 bos 

456a 3a 2.090 bos 

457a 3a 2.380 bos 

6e Afdeling, sectie A 

303a 1a 1.411 bos 

304 1a 1.780 bos 

305b 1a 7.050 bos 

379 1a 440 bos 

380 1a 7.630 bos 

381 1a 2.730 bos 

382 1a 5.360 bos 

383 1a 14.200 bos 

384 1a 3.910 bos 

385 1a 1.170 bos 

386a 1a 3.270 bos 

387 1a 540 bos 

388 1a 2.470 bos 

389 1a 2.320 bos 

390 1a 900 bos 

391 1a 610 bos 

392a 1a 400 bos 

395a 1a 2.724 bos 

396c 1a 987 bos 

397b 1a 1.249 bos 

413a 7e 15.190 bos 

414a 7e 9.360 bos 

415c 7 2.138 bos 

416a 7d 10.220 bos 

417a 7c 18.110 bos 

Tabel 1: kadastrale percelen en hun oppervlakte van het bosreservaat Rooiveld 
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De totale oppervlakte van het bosreservaat bedraagt 28,8174 ha (MB 17/02/2003). Dit komt ongeveer overeen 
met de oppervlakte bekomen door eigen planimetrie, namelijk 29,25 ha. De kadasterkaart volgt de loop van 
de Rivierbeek zoals ze was tot halverwege de 20ste eeuw, de loop is echter sinds dan licht van tracé 
gewijzigd. 

2.3 Administratieve en geografische situering 

 
Figuur 1: Situering van het bosreservaat Rooiveld (schaal 1/50.000 – NGI, 1994) 

Het bosreservaat maakt deel uit van de beboste gordel ten zuiden van Brugge. Het maakt integraal 
onderdeel uit van het groter domeinbos ‘Kampveld’ dat in totaal ongeveer 250 ha is.  

Het bosreservaat Rooiveld ligt centraal in de gemeente Oostkamp, op ongeveer drie kilometer ten zuiden 
van het centrum van Oostkamp en net ten noorden van het centrum van de deelgemeente Waardamme. 
Oostkamp situeert zich net ten zuiden van Brugge en behoort tot het arrondissement Brugge in de provincie 
West-Vlaanderen. 

Het bosreservaat valt onder de bevoegdheid van Agentschap Natuur en Bos, Houtvesterij Brugge:  

o Houtvester: ir. Danny Maddelein 

Zandstraat 255, bus 3, 8200 Sint-Andries (Brugge) 
Tel.: 050/45.41.50 – Fax: 050/31.94.58   email: danny.maddelein@lne.vlaanderen.be 

o Boswachter: Rik Delameillieure 

GSM: 0479/99.82.12     email: rik.delameillieure@lne.vlaanderen.be 
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Geografisch 

Het bosreservaat is gelegen tussen de Kortrijkestraat (N50) in het westen, de Waterstraat in het oosten en de 
Rooiveldstraat in het zuiden (zie Kaart 2.3).  

Op Kaart 3.5 is de afbakening van het bosreservaat weergegeven. 

In het oosten sluit het bosreservaat direct aan bij het domeinbos Kampveld, centraal sluit het aan bij een deel 
privébos en –gronden rond het kasteel Rooiveld, in het noordwesten sluit het bosreservaat aan bij een zone 
met bosontwikkeling, in beheer van het Agentschap Natuur en Bos.  

Het bosreservaat is gelegen in de ecoregio van de cuesta’s, meer specifiek in het Zandig Houtland-
cuestadistrict.   

 

    Figuur 2: Ligging van het bosreservaat in de ecoregio 

In de omgeving van het bosreservaat bestaat het landgebruik voornamelijk uit graslanden, akkers en bos. 
De ligging in een groter boscomplex zorgt voor een bredere ecologische amplitude en maakt het gebied 
geschikt voor soorten met een groter territorium. Hoewel er in het gebied geen onderzoek naar uitgevoerd 
is, zorgt de aanwezigheid van akkers rond het bosreservaat hoogstwaarschijnlijk voor de toename van 
onder meer nutriënten in het kwelwater wat een negatieve invloed kan hebben op de ecologische kwaliteit. 

2.4 Bestemming volgens gewestplan 
Op Kaart 2.2 is de afbakening van het bosreservaat op het gewestplan weergegeven. 

• Nagenoeg het volledige bosreservaat is op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied.  
Volgens de omschrijving van het gewestplan 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. 

• Enkel de zuidwesthoek van het bestand 7e heeft de bestemming parkgebied.  
Volgens de omschrijving van het gewestplan zijn parkgebieden: gebieden die in hun staat bewaard moeten worden of 

  Rooiveld
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die bestemd zijn om zodanig ingericht te worden dat ze hun sociale functie kunnen vervullen. Hierbij komen niet alleen 
gebieden met een specifieke parkstructuur in aanmerking voor aanduiding als parkgebied; ook zones die in de toekomst moeten 
worden aangelegd als parkgebied komen in aanmerking. 

• Enkel in het noorden en het zuidwesten wordt het bosreservaat begrensd door landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied, de rest van het bosreservaat wordt omgeven door natuurgebied.  

Bijgevolg kan gesteld worden dat zowel de bestemmingen in als rond het bosreservaat mogelijkheden 
bieden om de functie als bosreservaat ten volle te kunnen ontwikkelen. 

2.5 Ligging in of nabij speciale beschermingszones 

2.5.1 Beschermd Landschap 

De beekbedding en oevers van de Rivierbeek die door het bosreservaat Rooiveld loopt, maakt onderdeel uit 
van het Beschermd Landschap ‘Rivierbeek-Hertsbergebeek’ (zie Kaart 2.3). Het beschermingsbesluit (MB 

09/10/1992) hiervan is opgenomen in Bijlage 3. 

Volgende verbodsbepalingen zijn van toepassing (zie ook Bijlage 3): 

- wijzigen van de waterhuishouding en kanaliseren of rechttrekken van beekloop; 

- verharden van bedding en oevers met beton; 

- lozingen: 

- het opslaan van slib langs de oevers; 

- het vellen of beschadigen van bomen op de oevers. Dit is niet van toepassing op dode of windvallige 
bomen, evenmin voor hakhoutbestanden en geknotte bomen. 

2.5.2 Europese Speciale Beschermingszones: EU-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. 

Het bosreservaat situeert zich volledig binnen het EU-Habitatrichtlijngebied BE2500004 ‘Bossen, heiden en 
valleigebieden van zandig Vlaanderen, westelijk deel’ (3.064 ha) en meer specifiek in het deelgebied 8 
‘Vallei van de Rivierbeek en de Zuidleie (Oostkamp)’. Dit deelgebied is 541 ha groot en omvat de 
graslanden, bossen en parken langs de Rivierbeek tussen Waardamme en het kanaal Gent-Brugge. 

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

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 bosreservaat 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-
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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 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

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

Tabel 2:  Habitattypes voorkomend in het habitatrichtlijngebied BE2500004 

A) Habitats voorkomend in het bosreservaat Rooiveld 

De drogere delen ten noorden van de Rivierbeek bestaan vooral uit het habitattype 9120, de nattere delen 
langs - vooral ten zuiden - de Rivierbeek is te typeren onder het prioritair habitattype 91E0*. In bestand 5c en 
in perceel 7 zijn relicten en belangrijke potenties voor het habitattype 4030 aanwezig.  

Habitats in het bosreservaat Rooiveld (met beschrijving bedreigingen, beheer en herstelmogelijkheden naar Sterckx 

G. & Paelinckx D., 2003): 

4030 Droge Europese heide  

Voorkomen  
Droge heide komt in het bosreservaat maar fragmentarisch voor. Enkele kleinere plekken in bestand 
5a-5b en fragmenten in perceel 7 (rand bestand 7d) . 

Potentieel zijn er binnen het studiegebied verschillende hectaren waar droge heide hersteld kan 
worden. 

Bedreigingen 
• Zonder actief beheer evolueert heide via spontane successie naar eiken-berkenbos; 
• Eutrofiëring en verzuring leiden tot achteruitgang van de structuur en soortenrijkdom. Bij hoge atmosferi-

sche stikstofdeposities en accumulatie van stikstof in de bodem treedt, na het openvallen van het vegetatie-
dek, vergrassing van de heide op; 

Regulier beheer 
Een actief cyclisch beheer is noodzakelijk om spontane verbossing tegen te gaan. De plaatselijke omstandigheden 
en het gewenste streefbeeld bepalen de keuze voor maaien, begrazen, branden of plaggen. Een kleinschalig 
heidebeheer bevordert doorgaans het behoud of herstel van een grote soortenrijkdom.  
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Herstel- en ontwikkelingskansen 
Herstel is mogelijk bij vermindering van atmosferische deposities en luchtvervuiling en door areaaluitbreiding en 
het verbinden ervan . 

6430 Voedselrijke ruigten  

Voorkomen 
Dit type komt beperkt (< 1 ha) voor in de open plekken in bestand 6a als moerasspirearuigte.  

Potentieel kunnen er binnen het bosreservaat verschillende hectaren (bestand 1a en 6a) van dit type 
ontwikkelen.  

Bedreigingen 
• Stortplaats voor tuinafval, ruimingsmateriaal van beken en waterlopen; 
• Terugdringen van natuurlijke dynamiek van waterlopen door dijkversterkingen en waterbeheersingswerken; 
• Verbossing door achterwege blijven van het maai- en graasbeheer; 
• Zeer scherpe overgangen tussen bos en open gebied; 
• Overgang van een hakhoutcultuur naar gesloten hooghoutbestanden 

Regulier beheer 
Om deze ruigten in stand te houden, is een cyclisch beheer noodzakelijk waarbij de opslag om de 5 à 10 jaar 
verwijderd wordt. Voor deze soortenrijke ruigten langs rivieren is een goede waterkwaliteit belangrijk. Het 
aangewezen beheer van boszomen bestaat uit een mantel-zoombeheer. Hierbij maait men jaarlijks of tweejaarlijks 
de zoom. In de mantel kan men ruigten en struwelen laten ontstaan onder een cyclisch beheer met een periode 
van 5 à 10 jaar of door begrazing met een lage veedichtheid. 

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Herstel van ruigten langs waterlopen is mogelijk door een verbetering van de waterkwaliteit en het opnieuw 
toelaten van een natuurlijke rivierdynamiek met erosie- en sedimentatieprocessen.  

Door de invoering van een mantel-zoombeheer in bossen kan men opnieuw geleidelijke overgangen creëren 
tussen bos en open ruimte. 

6510 Laaggelegen schraal grasland  

Voorkomen 
Dit type van Glanshaverhooilanden komt eigenlijk niet (meer) voor in het bosreservaat. Mogelijks 
bestond een deel van het alluviaal gebied van het bosreservaat voor de bebossing ervan uit dit 
habitattype.  

Potentieel (afhankelijk van waterpeil en –kwaliteit) kunnen enkele hectaren (vooral in bestand 6a) van dit 
habitattype voorkomen. Het blijft echter twijfelachtig dat dit type zelfs met vrij grootschalige ingrepen 
zou kunnen hersteld worden.  

Bedreigingen 
• Intensivering van de landbouw, herbicidengebruik, omvorming van hooi- naar begrazingsbeheer, scheuren 

en bemesten van grasland, beplanting met populier; 
• Zonder maaibeheer evolueren deze hooilanden naar ruderale gemeenschappen of nitrofiele zomen; 
• Overstromingen met verontreinigd water leiden tot het verdwijnen van gevoelige soorten. 
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Regulier beheer 
Voor  de instandhouding van soortenrijke glanshaverhooilanden is een continu maaibeheer noodzakelijk met per 
perceel weinig spreiding van de maaitijden. In de regel worden deze graslanden 2 keer per jaar gemaaid. 
Nabeweiding is een geschikte beheermaatregel voor hooilanden met een te geringe hergroei voor een tweede 
maaibeurt.  

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Herstel of ontwikkeling van soortenrijke glanshaverhooilanden uit rompgemeenschappen is mogelijk door het 
invoeren van een aangepast maaibeheer en het achterwege laten van bemesting.  

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

Voorkomen  
Komt zeer beperkt (< 1 ha) voor in het bosreservaat onder meer in het centrale pad in perceel 7 en 
fragmenten in bestanden 5a en 5b. 

Potentieel (o.a. afhankelijk van de zaadbank) kan er binnen het bosreservaat tot 1 hectare van dit 
prioritair type hersteld worden. 

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 

Pijpestrootje 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 
Een subtype (Zomereiken-Beukenbos) van dit habitat komt vooral ten noorden van de Rivierbeek in het 
bosreservaat 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 voor. Ten zuiden van de Rivierbeek (perceel 7) is 
het type minder duidelijk ontwikkeld en zijn deze bestanden eventueel in te delen bij het habitattype 
9190. In het bosreservaat komt ongeveer 10 ha in goede tot matig ontwikkelde vorm van dit 
habitattype voor.  



Beheerplan bosreservaat Rooiveld 

ESHER  juni 2007 

16

Potentieel kan er op middellange tot lange termijn bijkomend tot 5 ha van dit habitattype uitgebreid 
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, Rododen-

dron. 
• 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. 
• 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 nietsdoen-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. 

91 E0* Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-Glutinoso-incanae) – prioritair habitat 

Voorkomen 
Het subtype elzen-essenbos met vogelkers (Pruno-Fraxinetum) komt in het alluviaal gebied van het 
bosreservaat (bestanden 1a en 6a). Een groot deel van het aanwezige habitat vertoont een duidelijk 
voorjaarsaspect en het type is best ontwikkeld in de oudere populierenbestanden. Zeker in het 
oostelijk deel van bestand 1a is het habitat deels verdroogd. In het bosreservaat komt ongeveer 12 ha 



Beheerplan bosreservaat Rooiveld 

ESHER  juni 2007 

17

van dit subtype voor. Potentieel zijn er nagenoeg geen mogelijkheden tot uitbreiding van dit 
habitattype. 

Bedreigingen 
• Verdroging door waterwinning, inpoldering, drainage of ontwatering, watervervuiling, aanrijking en versto-

ring van de bodem met verruiging tot gevolg; 
• Beperkt voorkomen in Vlaanderen door ontbossen en beperken van de rivierdynamiek met versnippering tot 

gevolg; 
• Verlies aan soortenrijkdom door versnippering; 
• Gevoelig voor intense recreatie maar voor doorsnee-recreant weinig interessant; 
• Grootschalige en/of intensieve inplanting en exploitatie van populier met grondbewerking, grootschalige 

kappingen, drainage en heraanplanten waardoor verdroging, erosie, verdichting en verstoring van de bodem 
optreedt. Deze homogenisering leidt tevens tot een bostype met weinig oude bomen, dood hout en een arme 
structuur. 

Regulier beheer 
• Het regulier beheer bestaat uit nulbeheer of kleinschalig hakhoutbeheer. De goed ontwikkelde natuurlijke 

varianten zijn voor houtexploitatie zeer gevoelig en ongeschikt; 
• Natte varianten zijn ongeschikt voor begrazing. Drogere vormen zijn gevoelig voor begrazing. 

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Herstel is mogelijk door areaaluitbreiding en het verbinden van bestaande bossen, in combinatie met het 
voorkomen of ongedaan maken van aanrijking en vervuiling. Herstel van watertafel en rivierdynamiek. Bij het 
bosbeheer dient men te streven naar spontaan herstel door natuurlijke processen. Verrijken van de structuur en de 
hoeveelheid dood hout. 

B) Dieren en planten voorkomend in het bosreservaat Rooiveld (Bijlage II en IV) 

In het volledige EU-Habitatrichtlijngebied komt één faunasoort van de Bijlage II van de EU-Habitatrichtlijn 
voor, namelijk Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus) (nr. 1134). Deze soort komt niet in het bosreservaat of 
omgeving (Rivierbeek) voor. 

In het bosreservaat komen met zekerheid 1 soort voor van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, namelijk 
Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Met vrij grote zekerheid komen ook nog Franjestaart (Myotis nattereri), 
Baardvleermuis (Myotis mysticanus) en Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) voor. De soorten van deze 
bijlage zijn soorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd 

2.5.3 Vlaams Ecologisch Netwerk 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk of kortweg het VEN is een samenhangend, georganiseerd geheel van 
gebieden van de open ruimte met natuur als hoofdfunctie waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud 
wordt gevoerd. Dit natuurgerichte beleid is gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijke 
milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en potentiële 
natuurwaarden.  

Het VEN wordt opgebouwd uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in 
Ontwikkeling (GENO) waarvoor een natuurrichtplan dient opgemaakt te worden. Binnen het studiegebied 
komen enkel GEN voor. 

Het GEN (Grote Eenheid Natuur) bestaat uit gebieden die hetzij natuurelementen over een oppervlakte van minstens de 
helft van het gebied bevatten, hetzij een specifiek natuurelement met een hoge natuurkwaliteit bevatten. Het GEN bestaat 
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dus uit nu al belangrijke natuurgebieden. Binnen het GEN neemt de administratieve overheid de nodige maatregelen om de 
natuur en het natuurlijk milieu te behouden bij voorrang t.o.v. de andere functies.   

Bij de eerste afbakening van het VEN (Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003) werd het volledige 
bosreservaat als GEN opgenomen bij het VEN onder de benaming ‘Valleien, bossen en heidegebieden van 
de oostelijke Brugse veldzone’. Zie Kaart 2.3. 

Binnen het bosreservaat overlapt het Habitatrichtlijngebied volledig het VEN. 

2.5.4 Niet-erkend natuurreservaat 

Op ongeveer 1,5 km ten westen van het bosreservaat ligt het niet erkend natuurreservaat ‘Doeveren’. Dit 44 
ha groot natuurreservaat is eigendom van Natuurpunt vzw en is in beheer van de afdelingen Oostkamp en 
Zedelgem van Natuurpunt vzw. Er komen nog belangrijke heiderelicten en goed ontwikkelde zure 
eikenbossen voor, het reservaat wordt wel door de A17 doorsneden. In het westen sluit het direct aan bij het 
gemeentelijk domein ‘Merkemveld’ (19 ha). 

Op ongeveer 600 m ten noorden van het bosreservaat ligt het gemeentelijk domein ‘Nieuwenhovebos’ (37 
ha). Dit bos is vrij toegankelijk en bestaat vooral uit eikenbos op zure zandgrond met veel varens in de 
ondergroei. 

2.5.5 Andere 

De noord- en oostrand van het bosreservaat wordt omgeven door gronden die in eigendom zijn van het 
Vlaams gewest en in beheer zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos. Op Figuur  3 worden deze 
percelen weergegeven. 

 
Figuur 3: Gronden in beheer van het ANB in de omgeving van het bosreservaat 
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Het bosreservaat ligt binnen het werkgebied van de Bosgroep Houtland en het Regionaal Landschap 
Houtland. 

2.6 Erfdienstbaarheden 

2.6.1 Wegen 

Binnen de grenzen van het bosreservaat zijn er geen openbare wegen of buurtwegen aanwezig.  

2.6.2 Waterlopen 

De Rivierbeek die langs het bosreservaat loopt, maar er geen onderdeel van uitmaakt, is een geklasseerde 
waterloop van 1ste categorie en is in beheer van de Vlaamse Milieumaatschappij. Een zijloop zonder naam 
(prov. nr: WO.9.4.) van 3de categorie mondt uit in de Rivierbeek t.h.v. het bosreservaat maar wel buiten de 
grenzen ervan. Zie Kaart 3.1. 

2.7 Situatieplan zones integraal en gericht beheer 
Het situatieplan (zie Figuur 4) toont de afbakening van de integrale en gerichte delen van het bosreservaat. 

 
Figuur 4:  Afbakening zones met  Integraal beheer (groen) en Gericht beheer (rood) 

De oppervlakte gericht reservaat beslaat de percelen 6 en 7 waar nog een intensief omvormingsbeheer moet 
gebeuren en een frequent randen- en padenbeheer wordt uitgevoerd. Het pad in bestand 6a wordt jaarlijks 
beheerd. Het grasland 6y in het bosreservaat kent een graasbeheer. De dreef op de rand van bestand 1a 
wordt gericht beheerd en wordt een zoom-mantelvegetatie ontwikkeld, wat interessant is voor heel wat 
fauna-elementen. 
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De oppervlakte integraal reservaat beslaat alle nattere bosdelen langs de Rivierbeek en het bos op de 
drogere delen ten noorden van de Rivierbeek, hier is er wel een beperkt startbeheer en een experiment met 
plagbeheer. Voor een uitgebreidere bespreking wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2. Beheerdoelstellingen. 

2.8 Geschiedenis 

2.8.1 Archeologische vondsten 

Uit recent archeologische onderzoek in de omgeving van Waardamme blijkt op basis van de dichtheid en 
aard van sporen en rekening houdend met de landschappelijke gaafheid het gebied Rooiveld-Papevijvers 
het potentieel heeft om één van de belangrijkste archeologische sites van Vlaanderen te herbergen (De 
Decker, juni 2005).  

Zo werden tijdens een opgraving 6 grafheuvels uit de Bronstijd (ca. 2.000 – 1.200 v.C.) opgegraven, werden 
sporen van een huis uit het Neolithicum (3.500 – 3.000 v.C.) en een huis uit de IJzertijd (750 – 450 v.C.) en 
een Romeins grafveld opgegraven.  

In Bijlage 4 is het verslag van de excursie weergegeven waarbij een aantal sites in de onmiddellijke 
omgeving van het bosreservaat werden bezocht.  

2.8.2 Eigendomsgeschiedenis 

Op de arduinen pijlers aan de ingang  van het kasteeldomein Rooiveld staat gegraveerd “1507 Royveld 
Familia de Melgar de Sporkinshove” wat erop wijst dat deze familie reeds in het begin van de 16de eeuw het 
domein en omliggende gronden in bezit had.  

In 1878 overleed Pierre de Melgar de Sporkinshove als laatste afstammeling van deze familie. Het domein 
ging over naar zijn neven van de familie Arents de Beerteghem. De laatste erfgename van deze familie, 
namelijk Marguerite Arents de Beerteghem liet bij haar dood in 1958 de erfenis na bij haar neef en petekind  
en de huidige eigenaar van het kasteel namelijk Idesbald Janssens de Bisthoven.  

In 2001 werd een groot deel van het bos rond het kasteel aangekocht door het Vlaams Gewest (zie 

aankoopaktes in Bijlage 2). 

2.8.3 Geschiedenis van het landgebruik 

Bij de bespreking wordt gebruik gemaakt van de bestandsnummers; de indeling van de bestanden is terug 
te vinden op Kaart 3.5. De evolutie van het landgebruik wordt geschetst aan de hand van kaarten sinds eind 
18de eeuw.  

A) de Ferrariskaart (1771-1778) 

Op de Ferrariskaart blijkt duidelijk dat het deel buiten het eigenlijke valleigebied van de Rivierbeek uit bos 
bestond. 

Het eigenlijke valleigebied, dat ongeveer begrensd wordt door de 10 m hoogtelijn, was niet bebost en was 
een open graslandcomplex dat in gebruik was als (permanent) hooiland. 
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Figuur 5:  de Ferrariskaart (rode omlijning = bosreservaat) – schaal ± 1/50.000 

B) Vandermaelenkaart (1846-1854) 

 
Figuur 6: Vandermaelenkaart (± 1850) (rode omlijning = bosreservaat) – schaal ± 17.000 
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De Vandermaelenkaart geeft een nauwkeurig beeld dan de Ferrariskaart. Het eigenlijke alluviaal gebied  
(bestanden 1a en 6a) zijn niet bebost, wel bestaan de randen van het alluviaal gebied uit loofbos.  

 
Figuur 7: Popp-kaart (± 1830) 

De oude kadastrale kaart van rond 1830 (zie Figuur 7) geeft een weinig duidelijk beeld, maar in het oostelijk 
deel van bestand 1a zijn kleinere hooilandpercelen met randbegroeiing herkenbaar. 

C) Topografische kaart van 1873 

 
Figuur 8: Topografische kaart van 1873 (rode omlijning =  bosreservaat) - schaal ± 1/35.000 
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Op de topografische kaart van rond 1873 is er nagenoeg enkel bos aanwezig ten noorden van de Rivierbeek 
en is er in vergelijking met de Vandermaelenkaart heel wat bos net buiten het bosreservaat verdwenen. Ten 
zuiden van de beek is enkel een deel van bestand 7e bebost. De rest bestaat uit hooiland (in het valleigebied 

zelf) en akkers. Op de grens van het alluviaal gebied, tussen de bestanden 6 en 7, was er een bomenrij 
aanwezig, net zoals langs de Rivierbeek zelf ook. Het grasland 5y wordt weergegeven als een (vochtig) 
hooiland.  

D) Topografische kaart van 1884 

Zie Kaart 2.4. 

Op deze kaart is er ten zuiden van de Rivierbeek (dan de ‘Waerdammebeek’ genaamd) binnen de grenzen van 
het bosreservaat niets van bos meer aanwezig, Ten noorden van de beek is iets meer dan de helft bebost 
maar is er nog minder bos aanwezig dan 10 jaar eerder.  

E) Topografische kaart van 1911 

Zie Kaart 2.5. 

In tegenstelling tot de vorige topografische kaart is het bosreservaat in het begin van de 20ste eeuw praktisch 
volledig bebost. Ook de nattere hooilanden in het valleigebied zijn met uitzondering van een klein deel in 
bestand 3a bebost geworden. De huidige weilanden in de bestanden 5y en 6y waren dan ook niet bebost. Er 
werd vooral loofhout aangeplant, enkel bestand 7d bestond uit naaldhout. 

F) Topografische kaart van 1967 

Zie Kaart 2.6. 

Eind de jaren ’60 was de toestand van het bosreservaat vergelijkbaar met de toestand in het begin van de 
20ste eeuw. De enige twee niet beboste percelen zijn momenteel ook nog grasland. De bestanden 7c en 7d zijn 
duidelijker weergegeven als naaldhoutaanplant. Wel is de loop van de Rivierbeek deels gewijzigd, de beek 
is in beperkte mate meer rechtgetrokken waardoor de sterke meandering deels is verloren gegaan.  

G) Huidige toestand 

In vergelijking met de jaren ’60 is er een ten noorden van de Rivierbeek een perceel naaldhout gekapt, net als 
het perceel 7a langs de Waterstraat. In de jaren ’90 is centraal in bestand 1a en het westelijk deel van bestand 
6a een kaalkap van populier uitgevoerd en is er een gedeeltelijke heraanplant met populier gebeurd. 

H) Samenvatting 

Tot 1850 was het alluviale gebied van de Rivierbeek niet bebost en in gebruik als hooiland, wel waren er 
houtkanten en/of bomenrijen aanwezig, van waaruit vermoedelijk de kolonisatie door oud-bosplanten kon 
plaatsvinden. Dit kan eventueel de huidige talrijke aanwezigheid van oud-bosplanten in het alluviaal deel 
ten zuiden van de Rivierbeek verklaren. De rest van het bosreservaat bestond uit loofhout. Na 1850 
verdween er heel wat bos, met rond 1880 een dieptepunt waarbij slechts één vierde van het huidige 
bosareaal overbleef. Eind 19de- begin 20ste eeuw werden het grootste deel van het bosreservaat, ook het 
alluviaal gebied, bebost vooral met Zomereik en Beuk en een beperkt aandeel naaldhout (Lork, Douglas, 

Zwarte den) op de drogere delen en populier in de vochtige delen.  
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2.9 Kenmerken van het vroegere beheer 
Er zijn geen relevante gegevens over het vroegere beheer en andere ingrepen in het bos Rooiveld 
beschikbaar.   
In de jaren ’80 zijn er in de Rivierbeek vrij omvangrijke ruimingen uitgevoerd, dit ter voorbereiding van de 
kanalisatie (die niet werd uitgevoerd). Later werden er in de bochten van de Rivierbeek verstevigingen 
(betonpalen en schanskorven) aangebracht. 
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Figuur 9: vereenvoudigde geologische doorsnede W-Vlaanderen (Geografie 

van België, 1992) 

3.  ALGEMENE BESCHRIJVING 
3.1 Beschrijving van de standplaats 

3.1.1 Reliëf, hydrografie en waterkwaliteit  

Het bosreservaat is gelegen in het Zandig Houtlandcuestadistrict waar het reliëf overwegend vlak is. Het 
bosreservaat is gelegen tussen een hoogte van 10 m in het valleigebied van de Rivierbeek tot 15 m op de 
noordgrens van het gebied. Ten noorden van de Rivierbeek is het reliëf steiler en is er een kleine steilrand 
aanwezig waardoor de grens van het valleigebied duidelijk herkenbaar is. Het reliëf loopt richting 
Waardamme op tot meer dan 25 m.  

De Rivierbeek die door het bosreservaat loopt, is een geklasseerde waterloop van 1ste categorie. Zie Kaart 
3.1. Deze beek valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Milieumaatschappij en maakt deel uit van de 
VHA-zone van de Rivierbeek, in het bekken van de Brugse Polders. 

De waterkwaliteit van de Rivierbeek is, hoewel recent de kwaliteit visueel verbeterd is, nog altijd slecht. Een 
fysico-chemische analyse ter hoogte van de Waterstraat (meetpunt 900500) resulteerde in de klasse 
‘verontreinigd’ (cijfers 2004). Er werden recent verschillende inlaten van afvalwater afgekoppeld, waardoor 
het water van zwart tot grijs veranderde. Op termijn is een stelselmatige verbetering van de waterkwaliteit 
te verwachten, wel zullen de waterbodems langere tijd sterk vervuild blijven en zal dit impact hebben op de 
vegetaties in de overstroomde zones (veelal overeenkomend met de lagergelegen alluviale zones) bij 
overstromingen. Dit zorgt voor voedselaanrijking en verruiging van de vegetatie zoals onder andere in 
bestand 6a (zie verder).  

3.1.2 Geologie 

Het Tertiair in het gebied bestaat 
uit mariene sedimenten die in 
subhorizontale lagen zacht naar 
het N-NO afhellen. Ter hoogte van 
het bosreservaat bestaat de 
bovenste tertiaire laag uit het Lid 
van Vlierzele (code GeVl op Figuur 

9), of ook  het Paniseliaan 
genoemd. Deze geologische laag 
bestaat uit glauconiethoudend 
zand met plaatselijk 
zandsteenbanken.  

Op het Tertiair werd tijdens het 
Kwartair vooral zand en in 
mindere mate lemig zand afgezet. Deze kwartaire laag is op de meeste plaatsen niet dikker dan 2 meter. 

In de beekvallei van de Rivierbeek bestaat het Kwartair uit holocene alluviale afzettingen.  
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Figuur 10: geologisch profiel (ZW-NO) tussen Ruddervoorde en Oedelem (wit vlak is het Kwartair) in de nabijheid 

van het bosreservaat (Geologische kaart van België, 1993) 

3.1.3 Bodem 

De bodemtextuur in het bosreservaat is vrij homogeen en bestaat voor het overgrote deel uit natte, lemige 
zandbodems (zie Figuur 11). Op de randen van het bosreservaat en naar het zuiden toe zijn het vooral 
drogere zandgronden. Op Kaart 3.1 zijn de drainageklassen weergegeven waaruit duidelijk het valleigebied 
van de Rivierbeek naar voor komt. 
In het bosreservaat zijn volgende bodems terug te vinden (zie Figuur 11): 

A) Kleigronden 

Het valleigebied van de Rivierbeek bestaat uit een 150 m brede strook met vooral zeer natte kleigronden.  

EFp: zeer sterk gleyige gronden op klei met reduktiehorizont 

B) Lichte zandleemgronden 

Het centrale deel van het bosreservaat bestaat uit natte lichte zandleembodems.  

Pep: natte gronden op licht zandleem 

C) Lemig-zandgronden 

De randen van het valleigebied bestaan vooral uit drogere lemige zandgronden 
Scc:matig droge lemig-zandgrond met duidelijke B horizont – deel van bestand 7e. 
Sch: matig droge lemig-zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont – een kleinere vlek in perceel 5.  
Sdh: matig natte lemig-zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont – het algemeenst in het deel ten 
noorden van de Rivierbeek 
SdP: matig natte lemig-zandgronden – op westelijke rand van bestand 3a. 
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D) Zandgronden 

Het grootste deel van perceel 7 bestaat uit droge zandgronden die verder doorlopen in het gebied van 
Kampveld. 

Zcg: matig droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B horizont. 

 
Figuur 11:  Bodemkaart (schaal:± 1/13.000) 

3.1.4 Ecohydrologie 

In de studie ‘Ecologische inventarisatie en visievorming in het kader van integraal waterbeheer voor het 
stroomgebied van de Rivierbeek’, uitgevoerd door WES (WES, 2005) in opdracht van AMINAL Afdeling 
Water, werden 4 meetraaien met in totaal 27 peilbuizen in de vallei van de Rivierbeek, meer bepaald 
loodrecht op deze waterloop, geplaatst. De stijghoogte van het grondwater werd om de 2 weken opgemeten 
van april 2004 tot en met maart 2005.  

Twee meetraaien zijn gesitueerd ten westen van het bosreservaat Rooiveld (zie Figuur 12). Ten noorden van 
de Rivierbeek werd meetraai van 5 peilbuizen (nummering: van 2.1 tot 2.5) geplaatst centraal in bestand 3a, en 
ten zuiden is een meetraai gevormd met een 6-tal peilbuizen (nummering: van 1.1 tot 1.6) en dit in en langs 
bestand 1a.  
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Figuur 12:  Situering raai van peilbuizen in het studiegebied (WES, 2005) (donkerblauw: grachten en 

waterpartijen; lichtblauw: Rivierbeek) 

Figuur 13 en Tabel 3 wordt de grondwaterdynamiek van de meetraai ten zuiden van de Rivierbeek 
weergegeven voor een geheel jaar. Hieruit blijkt dat de schommelingen in al deze peilbuizen sterk 
vergelijkbaar zijn. De maximum peilschommeling bedraagt ongeveer 0,52 à 0,73 m. Tijdens de winter staat 
het grondwaterpeil van PB 1.4, 1.5 en 1.6 gemiddeld 100 cm onder het maaiveld. Tijdens de regenrijke 
periode in februari 2005 is er een tijdelijke piek in alle peilbuizen. Nadien zakt het peil 
opnieuw.
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Figuur 13: Grondwaterdynamiek in de peilbuizen ten zuiden van de Rivierbeek, in en langs bestand 1a 
(WES, 2005) 
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 Tijdens de zomer zakt het grondwater van deze peilbuizen relatief diep weg: tot 189 cm onder het 
oppervlak bij de peilbuizen die het dichtst bij de waterloop en de zandige ondergrond zijn hier niet vreemd 
aan. De grondwaterpeilen van de peilbuizen PB 1.4 en 1.5 zakken gemiddeld iets dieper weg.  

Hydrologische 
variabelen 

PB1.1D PB1.2 PB1.3 PB1.4 PB1.5 PB1.6 

Gemiddeld peil 

Minumum peil 

Maximum peil 

Gemiddelde 
diepte 

Mediaan diepte 

Ondiepste stand 

Diepste stand 

Amplitude 

7.03 

6.79 

7.52 

-1.58 

-1.71 

-1.16 

-1.89 

0.73 

6.96 

6.76 

7.44 

-1.61 

-1.75 

-1.21 

-1.89 

0.68 

7.14 

6.97 

7.54 

-1.48 

-1.64 

-1.15 

-1.72 

0.57 

7.04 

6.89 

7.41 

-1.36 

-1.52 

-1.06 

-1.58 

0.52 

7.57 

7.35 

7.90 

-1.23 

-1.36 

-0.96 

-1.51 

0.55 

7.31 

7.10 

7.71 

-1.33 

-1.49 

-1.00 

-1.61 

0.61 

Tabel 3:  Hydrologische variabelen afgeleid van stijghoogtes in peilbuizen meetraai ten zuiden Rivierbeek (WES, 2005) 

In Figuur 13 en tabel 4 wordt de grondwaterdynamiek van de meetraai ten noorden van de Rivierbeek 
weergegeven voor een geheel jaar. Hieruit blijkt dat de schommelingen in al deze peilbuizen sterk 
vergelijkbaar zijn. Tijdens de voorjaarsmaanden is er een relatief trage daling van het grondwaterpeil (echter 

wel verschillende van peilbuis tot peilbuis). In de herfstperiode wordt het grondwater relatief snel aangevuld. 
De maximum peilschommeling bedraagt ongeveer 1,25 à 1,30 m. De peilschommelingen zijn het grootst bij 
de peilbuizen naast de Rivierbeek, wat op de sterk drainerende invloed van de Rivierbeek wijst. Tijdens de 
winter staat het peil van PB 2.1D, 2.2 en 2.3 gemiddeld 55-60 cm onder het maaiveld. Tijdens de zomer zakt 
het grondwater van deze peilbuizen diep weg: tot 190 cm onder het oppervlak.  
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Fguur 14:  Grondwaterdynamiek in de peilbuizen ten noorden van de Rivierbeek, bestand 3a (WES, 2005) 
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Hydrologische 
variabelen 

PB2.1D PB2.2 PB2.3 PB2.4 PB2.5 

Gemiddeld peil 

Minumum peil 

Maximum peil 

Gemiddelde 
diepte 

Mediaan diepte 

Ondiepste stand 

Diepste stand 

Amplitude 

6.08 

5.65 

6.90 

-1.43 

-1.73 

-0.6 

-1.85 

1.25 

6.07 

5.61 

6.91 

-1.44 

-1.73 

-0.6 

-1.90 

1.30 

6.22 

5.8 

6.90 

-1.31 

-1.55 

-0.63 

-1.74 

1.10 

7.51 

7.09 

8.19 

-1.27 

-1.49 

-0.58 

-1.68 

1.09 

9.15 

8.81 

9.65 

-1.06 

-1.15 

-0.55 

-1.39 

0.84 

Tabel 4:  Hydrologische variabelen afgeleid van stijghoogtes in peilbuizen meetraai ten noorden Rivierbeek (WES, 2005) 

Conclusie:  
De diepe ligging van de Rivierbeek door de diepe insnijding ten opzichte van het maaiveld (circa 2 m) van 
de omliggende percelen veroorzaakt daling van de grondwaterregimes in de alluviale zones langs de 
Rivierbeek in het bosreservaat Rooiveld. Door de zandige bodem reikt deze drainage extra ver wat bijdraagt 
tot relevante verdroging van de alluviale zones in de bestanden 1a, 6a en van 3a, 5b, 5e en 5f. Ten zuiden 
van de Rivierbeek is het alluvium breed (bestanden 1a en 6a) wat een belangrijke impact betekent op de 
natuurwaarden aldaar. Ten noorden van de Rivierbeek is het alluvium smaller en betreft het enkel de 
zuidelijke delen van deze bestanden langsheen de Rivierbeek en haar momenteel afgesneden meander.  

 

 
grachtje met kwelwater in bestand 1a   afvoerpunt ter hoogte van bestand 1a (peil Rivierbeek staat vrij hoog, 19 

april 2006) 
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3.2 Biologisch milieu 

3.2.1 Biologische waarderingskaart 

De Biologische waarderingskaart (versie 2), binnen het bosreservaat geactualiseerd aan de toestand in 2006, 
wordt weergegeven op Kaart 3.2. Hieronder worden de voorkomende hoofd- en nevenkarteringseenheden 
in het bosreservaat bondig besproken. 
Een groot deel van het bosreservaat ten noorden van de Rivierbeek wordt getypeerd als zuur eikenbos (qs). 
Er is een beperkte inmenging met naaldhout, in bestand 3a is dit Lork en Fijnspar. In bestand 5c, ten 
zuidoosten, is er aanplant van Beuk. De naaldhoutaanplanten in de bestanden 5a (pms - Lork) en 5b (pa - 
Fijnspar) zijn volledig gekapt, evenals het klein bestand 
naaldhout (pa) in bestand 3a. Deze bestanden worden dan 
getypeerd als kapvlakte (se).met elementen van droge heide (cg) 
voor de bestanden 5a en 5b. Het bestand 5d is een ijl bestand 
met Grove den (ppmb). Bestand 5y bestaat uit een soortenarm 
permanent grasland (hp) dat momenteel aan het verruigen is 
(zie foto). De rij populieren op de rand van het grasland zijn 
gekapt. Langs de Rivierbeek is een deel aangeduid als 
populierenaanplant (pop). 

Het deel ten zuidwesten van de Rivierbeek (= bestand 1a) bestaat vooral uit alluviaal essen-olmenbos (va) 
ingeplant met populier (lh). Een deel bestaat uit vrij jonge aanplant van populier (n).  

Bestand 6a ligt ook nog in het alluviale gebied van de Rivierbeek en bestaat voor een groot deel uit jonge 
loofhoutaanplant (n) met Gewone es, Zwarte els, … Twee delen zijn gekarteerd als alluviaal essen-olmenbos 
(va) en zijn ingeplant met populier. Het grasland in bestand 6y is gekarteerd als soortenarm permanent 
grasland (hp).  

De bestanden 7a en 7e zijn gekarteerd als zuur beukenbos (fs). Het bestand 7g is recent (2004) volledig 
gekapt geworden en wordt nu gekarteerd als kapvlakte (se) met aanplant van Zomereik. Het bestand 7d is 
eind de jaren ’90 ingeplant met Corsicaanse den (pa) en bestand 7c bestaat uit een monotone aanplant van 
Corsicaanse den (pmb). 

3.2.2 Actuele en historische flora 

Een volledige lijst van actuele flora wordt weergegeven in Bijlage 5. 

KRUIDLAAG 

Actueel voorkomende oud-bos indicatoren 

Plantensoorten, gebonden aan oud bos, die voorkomen in het bosreservaat (inventaris WES, 2005; aangevuld 

door eigen inventarisatie), worden in volgende tabel weergegeven:  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Locaties (bestandsnrs.) 

Adoxa moschatellina Muskuskruid 1a, 3a, 5c, 5f, 6a, 7e 

Anemone nemorosa Bosanemoon 1a, 3a, 5c, 6a 

Verruigend grasland in bestand 5y
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Blechnum spicant Dubbelloof 3a 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 1a, 3a 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 5a-5b, 5c, 5c-5d 

Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint 1a 

Lamium galeobdolon Gele dovenetel 1a 

Luzula pilosa Ruige veldbies 5a-5b 

Maianthemum bifolium Dalkruid 5c, 5c-5d 

Narcissus cv. Narcis 1a 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 3a, 5a-5b, 5c-5d 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 1a, 3a, 5c, 6a 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 3a 

Primula eliator Slanke sleutelbloem 1a 

Stellaria holostea Grote muur 1a, 6a, 5c, 6a 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 1a, 6a 

De voorjaarsflora aanwezig in het bosreservaat is weergegeven op Kaart 3.6 (inventarisatie 2006). Zeker in de 
bestanden 1a en 6a is de voorjaarsflora vrij uitbundig met vooral Bosanemoon en Muskuskruid. 
Bleeksporig bosviooltje komt vooral in bestand 1a voor, terwijl Witte klaverzuring vooral op de 
noordrand van de Rivierbeek terug te vinden is. Dalkruid en Grote muur komen vooral voor in de dreven 
in perceel 5. Groot heksenkruid komt beperkt voor in bestand 3a. 

Actueel voorkomende, vermeldenswaardige soorten  

In het overzicht dat volgt worden de actueel voorkomende, vermeldenswaardige soorten opgenomen 
samen met achtereenvolgens hun KFK-waarde, de Rode lijstcategorie en tot slot de vindplaatsen in het 
studiegebied. De strikte Rode lijstsoorten namelijk met categorie met verdwijning bedreigd, bedreigd, 
kwetsbaar en achteruitgaand volgt verder een uitgebreidere bespreking qua abiotische vereisten en 
voorkomen in Vlaanderen (naar Atlas van de Flora in Vlaanderen en Brussels Gewest, Van Landuyt et al, 2006). Het 
voorkomen van de meeste soorten is weergegeven op Kaart 3.6. 

 Als vermeldenswaardige soorten worden in de bosbestanden het Rooiveldbos aangetroffen:  

 Klein sterrenkroos (Callitriche palustris) (inventarisatie WES, 2005): KFK = 2 (!), zeldzaam. In bestand 6a. 

 Pijptorkruid (Oenanthe fistulosa) (inventarisatie WES, 2005): KFK = 6, momenteel niet bedreigd. In 1a. 

 Hemelsleutel (Sedum telephium): KFK = 6, momenteel niet bedreigd. In zuidelijke rand van 1a. 

 Liggend walstro (Galium saxatile): KFK = 5, momenteel niet bedreigd. In kapvlakte 5a-5b. 

 Op de paden ten zuiden van de Rivierbeek (zie uitgebreidere vegetatiebeschrijving met foto’s bij 3.2.3):  

 Tweenervige zegge (Carex binervis): KFK = 2(!), zeldzaam, Op de zuidwestelijke rand van bestand 7c  

 Borstelbies (Isolepis setacea): KFK = 5, actuele verspreiding in Vlaanderen niet voldoende gekend. Op de 
afgeschraapte middenstrook van het pad tussen bestanden 6a en 7c, en tussen 7c en 7d. 
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 Knolrus (Juncus bulbosus): KFK = 6, momenteel niet bedreigd. Op het noordwestelijk hoekpunt van 
bestand 7c en in kapvlakte 7g. 

 Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythraea): KFK = 6, momenteel niet bedreigd. Op de 
afgeschraapte middenstrook van het pad tussen bestanden 6a en 7c. 

 Liggend hertshooi (Hypericum humifusum): KFK = 6, momenteel niet bedreigd.. Op de afgeschraapte 
middenstrook van het pad tussen bestanden 6a en 7c en in de kapvlakte 7g. 

 Moesdistel (Cirsium oleraceum): KFK = 7, momenteel niet bedreigd. Op het pad met Moerasspirearuigte 
dat door 6a loopt en in het alluviale deel bestand 5c. 

 Struikhei (Calluna vulgaris): KFK = 8, achteruitgaand (zie verder) 

 Ook nog (nog meer algemene) heischrale soorten in bestanden 5b en in perceel 7:  

 Hazezegge (Carex ovalis)    KFK = 7 
 Pilzegge (Carex pilulifera)    KFK = 6 
 Tormentil (Potentilla erecta)    KFK = 8 
 Tengere rus (Juncus tenuis)    KFK = 9 

 Gewone brunel (Prunella vulgaris)  KFK = 9 

 Verder ook nog Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata) KFK = 7, langs 
het pad op de zuidrand van bestand 6a 

 Langs de greppels in bestand 6a staat op een 10-tal plaatsen 
Dotterbloem (Caltha palustris) zie foto. 

 Gesitueerd net buiten de afbakening van het bosreservaat (biotoopstudie Vanhove, 19951) 
- Grote keverorchis (Listera ovata): KFK = 5, Rode lijst categorie: momenteel niet bedreigd, ten oosten van 1a, 

oostelijk deel van dit populierenbos 

- Waterviolier (Hottonia palustris): KFK = 6, Rode lijst categorie: momenteel niet bedreigd, in sloot langs bestand 
1a 

Historische kruidlaagsoorten die nu niet meer zijn waargenomen  

Op het pad ten zuiden van bestand 6a:  

• Een Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata) (KFK = 4, Rode lijst categorie: kwetsbaar), tijdens een 
terreinbezoek door de adviescommissie in 2001 waargenomen geweest zijn op het pad ten zuiden van 
7d. Er werd tijdens de inventarisatie in 2006 in het kader van onderhavige studie geen spoor van 
orchideeën (geen rozet) teruggevonden op dit pad. Vermoedelijk is de soort er intussen verdwenen.  

• Er werd in 1998 Moerasviooltje (Viola palustris) waargenomen in het westelijk deel van 6a (Jonckheere, 

1998). Deze soort heeft als KFK-waarde 4. 

 

 

                                            
1 Vanhove, F. (1995). Het Rooiveld, een natte parel in Zandig Vlaanderen. Biotoopstudie tot het behalen van het diploma van 
natuurgids 

Dotterbloem in bestand 6a
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Uitgebreidere bespreking Rode lijst- en zeldzame soorten 

De enige strikte Rode lijstsoort, namelijk Gevlekte orchis, die zeker tot 2001 op de zuidrand van het 
bosreservaat voorkwam, werd in 2006 niet meer waargenomen. Volgende zeldzame en achteruitgaande 
soorten werden vanaf 2005 waargenomen: 

a) Zeldzame  plantensoorten 

Klein sterrenkroos (Callitriche palustris) KFK = 2 

Abiotische vereisten: Klein sterrenkroos groeit in ondiepe, stilstaande, snel opwarmende en zomerdroge plassen (zoals 
periodiek drooggelegde visvijvers) en oeverzones. De soort verkiest modderige bodems en venig zand. 

Verspreiding in Zandig Vlaanderen: Er is slechts één historische waarneming van Vlaanderen bekend. Momenteel is Klein 
sterrenkroos nog steeds zeer zeldzaam in Vlaanderen. Incidentele waarnemingen zijn er van de Zand- en 
Zandleemstreek en van de omgeving van Temse. In het vijvergebied van Midden-Limburg is er een mooi gesloten 
areaal. 

Binnen het studiegebied: werd in 2005 aangetroffen in bestand 6a. Niet duidelijk of de soort daar nu nog 
voorkomt.  

Tweenervige zegge (Carex binervis) KFK = 2 

 
Figuur 15: Verspreiding van Tweenervige zegge in Vlaanderen (Florabank, 2006) 

Abiotische vereisten: Tweenervige zegge komt op nogal uiteenlopende standplaatsen voor (zowel natte, venige als relatief 
droge of zelfs vochtige, zure tot zeer zure lemige groeiplaatsen). Ze groeit in natte tot vochtige heide en vochtig 
heischraal grasland.  

Verspreiding in Zandig Vlaanderen: In alle grotere bosgebieden op het tertiair vinden we deze soort op schrale lichtrijke 
vochtige paden en in heischrale graslanden. Ten oosten van het Keigatbos ontbreekt de soort (Vlaamse vallei). De Noord-
Vlaamse veldzone vormt een vrij geïsoleerde, vooruitgeschoven post ten opzichte van het strict Atlantisch hoofdareaal 
(Palmaerts et al., 2004).  

Buiten Zandig Vlaanderen wordt de soort ook nog aangetroffen in het Ieperse (zoals in de Polygoonbossen). Deze zegge 
ontbreekt volledig in Kempense heidevegetaties (Palmaerts et al., 2004). 

Binnen het studiegebied: Tweenervige zegge werd op de zuidwestelijke hoek van bestand 7c aangetroffen. 
Tijdens de inventarisatie in 2006 werd de soort wel niet meer teruggevonden op deze vindplaats.  
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b) Achteruitgaande plantensoorten 

Struikhei (Calluna vulgaris): KFK = 8 
Abiotische vereisten: Struikhei is een soort van voedselarme, zure bodems. Het gaat hoofdzakelijk om zand en lemig zand, 
plaatselijk ook om zandleem en zelfs om klei. In dit laatste geval betreft het dagzomende, zure, tertiaire klei. Ook op veen 
kan de plant gevonden worden. Hoewel Struikhei de kenmerkende en structuurvormende soort van droge heide is, 
groeit ze ook in nattere omstandigheden. Een voedselarm substraat is cruciaal, maar een lichte stikstofaanrijking 
stimuleert de groei.  

Verspreiding in Vlaanderen: Het aaneengesloten hoofdverspreidingsgebied ligt in de Kempen en Zandig Vlaanderen. 
Verder naar het zuiden van Vlaanderen verbrokkelt het areaal en is Struikhei beperkt tot voedselarme opduikingen en 
geërodeerde plaatsen. De soort is wel algemeen verspreid in Vlaanderen, maar gaat achteruit door vergrassing 
(concurrentie met Bochtige smele en Pijpenstrootje) en verbossing (te donker). In de Kempen en de heidegebieden rond 
Brugge is dit minder het geval, wel is dit een probleem in de meer zuidelijke gebieden.  

Binnen het studiegebied: Struikhei komt momenteel beperkt voor in het studiegebied. De soort werd in 
2006 aangetroffen langs de noordelijke en westelijke rand van bestand 7d. 

Tandjesgras (Danthonia decumberis): KFK = 5 
Abiotische vereisten: Tandjesgras is een soort van laagproductieve graslanden, op droge tot vochtige zand- tot 
zandleemgronden, heischraal grasland vormt de ideale groeiplaats.  

Verspreiding in Vlaanderen: komt voor in de Kempen en Zandig Vlaanderen.  

Binnen het studiegebied: werd in 2005 in klein aantal aangetroffen in bestand 5b (waarneming Kris Decleer). 

Tormentil (Potentilla erecta): KFK = 8 
Abiotische vereisten: Tormentil groeit optimaal in weinig productieve, schrale, grazige vegetaties.  

Verspreiding in Vlaanderen: komt vooral voor in de Kempen en in de cuestagebieden rond Brugge.  

Binnen het studiegebied: komt in aanzienlijk aantal voor in de bestand 5b en 7g en langs de dreven in 
perceel 7. 

STRUIK- EN BOOMLAAG 

Autochtone bomen en struiken 

Het bosreservaat werd in kader van het onderzoek naar autochtone bomen en struiken2 in 2003 
geïnventariseerd (Zwaenepoel A.). Zie ook Kaart 3.7. 

Hierbij werden volgende interessantere soorten of locaties aangetroffen: 

o Gewone es (b-categorie): op de zuidelijke oever van de Rivierbeek in bestand 1a een hakhoutstoof van 6 
m; 

o Haagbeuk (c-categorie): op de valleiflank in bestand 3a een hakhoutstoof tot 7 m; 

o Sleedoorn (a-categorie): langs de Rivierbeek (bestanden 5c en 5e) verschillende zware exemplaren, die 
meestal wel sterk overschaduwd worden; 

                                            
2 a-categorie = zeker autochtoon 
   b-categorie = vermoedelijk autochtoon 
   c-categorie = mogelijks autochtoon 
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o Vogelkers (a-categorie): op de noordrand (bestanden 5c en 5e) van de 
Rivierbeek omvangrijke exemplaren(“stoven” tot 20 m) - zie foto; 

o Kraakwilg (Salix fragilis) (a-categorie): enkele kleinere exemplaren (tot 0,8 
m omtrek) op de noordrand van de Rivierbeek in bestand 5e ; 

o Salix x capreola (a-categorie): deze zeer zeldzame kruising tussen 
Boswilg en Geoorde wilg werd aangetroffen op de noordelijke oever van 
de Rivierbeek in bestand 5c; 

o Kruisbes (c-categorie): werd in 2006 in bestand 1a aangetroffen.  

Er zijn geen specifieke maatregelen naar het beheer van autochtone 
genenbronnen. 

NIET INHEEMSE SOORTEN 

Er werd in de kapvlakte, perceel 5a-5b, een exemplaar van 
Duivelswandelstok (Aralia elata) aangetroffen (zie foto). Deze exoot werd 
nog niet beschreven in de Atlas van de Flora van Vlaanderen en Brussels 
Gewest (Van Landuyt et al, 2006). De soort komt in Vlaanderen momenteel 
slechts voor op één andere plaats, namelijk in de Kempen. In optimale 
omstandigheden kunnen deze planten sterk vegetatief woekeren door 
vorming van wortelopslag. Vermoedelijk zal dit in het studiegebied niet echt 
het geval zijn. Er wordt dan ook voorgesteld om de plant, die toch op termijn 
waarschijnlijk zal afsterven, enkel in het oog te houden en te beschouwen als 
een curiosum voor het bosreservaat. Ze hoeft niet verwijderd te worden 
(mededeling F. Verloove, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelkers in bestand 5e 
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3.2.3 Open zones: actuele, potentiële vegetatietypes en hieruit af te leiden eerste 
beheerrichtlijnen 

Er werden in het kader van onderhavige studie vegetatie-opnames verricht met de beheermonitorings-
schaal (licht aangepaste Tansley-schaal) van de open zones die overeenkomen met de paden en de kapvlakten 
(zie situering op Figuur 16). Deze opnames worden hierna besproken.  

 
Figuur 16: afbakening van de zones 

Zone 1: oostelijk deel pad tussen bestand 6a en 7c/b 

In deze zone komen nogal veel moerassoorten voor (Wolfspoot, 
Watermunt, Grote valeriaan, Moerasspirea, Blauw glidkruid, Zomp-
vergeet-me-nietje, Geoord helmkruid, Penningkruid, Moeraswalstro en 

Moerasrolklaver) en enkele Dotterbloem-graslandsoorten (Echte 

koekoeksbloem, Kale jonker) voor. De hoogste abundantie  wordt 
ingenomen door Grote brandnetel, Hondsdraf, Kruipende 
boterbloem en Gestreepte witbol.  

Enkele soorten gebonden aan oud bos komen voor: Bleeksporig bosviooltje, Witte klaverzuring, Valse salie 
en Geel nagelkruid (laatste twee zijn wel zwak gebonden aan het langdurige landgebruik als bos). 

Zone 2: westelijk deel pad tussen bestand 6a en 7c 

In deze strook werd bij de maaiwerken de bodem centraal in het 
pad wat afgeschraapt wat aanleiding gaf tot interessante 
uitgangssituaties. Met name werd Borstelbies veelvuldig 
aangetroffen naast Liggend hertshooi, Echt 
duizendguldenkruid, Knolrus en Greppelrus wat wijst op het 
voorkomen van pionierssoorten van natte, voedselarme, zure 
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bodem m.a.w. met het Dwergbiezenverbond: 

          
 Borstelbies    Echt duizendguldenkruid (ook: Moerasrolklaver en Gewone brunel) 

        
 Liggend hertshooi    Knolrus 

⇒  Dwergbiezenverbond (Isolepido-Stellarietum, Isoeto-Nanojuncetea of ook Nanocyperion-Flavescentis) 
(bron: Vegetatie van Nederland) 

Kensoorten: 
Borstelbies en Liggend hertshooi die voorkomen in deze zone zijn kensoorten voor het Dwergbiezenverbond. 
Andere kensoorten zijn Geel cypergras, Dwergbloem, Dwergvlas en Waterpostelein, maar ook een groot aantal 
mossoorten.  

Abiotische vereisten: 
Deze pioniersplantengemeenschap bestaat hoofdzakelijk uit kleine zomertherofyten die zich ontwikkelen op 
vochtige, kale bodem. Overblijvende soorten worden jaarlijks vernietigd door natuurlijke oorzaken (begrazen, 
inundatie) of door toedoen van de mens, bv. door plaggen, beweiden, betreden, berijden of ploegen. Bemesting 
(tenzij heel licht) en sterke betreding en berijding worden echter niet verdragen.  

De sterk lichtbehoevende gemeenschappen komen o.m. voor in duinvalleien, op groene stranden, op oevers en 
droogvallende delen van duinmeren en vennen, langs beken, op plagplekken, in karrensporen, op paadjes, langs 
fietspaden, op door vee of wild opengetrapte plaatsen, op ijsbanen en in ploegvoren van akkers.  

De bodem is voedselarm tot matig voedselrijk, zwak zuur tot neutraal maar altijd kalkarm. Voor de kieming en 
ontwikkeling van de Nanocyperion-soorten is een goede vochtvoorziening noodzakelijk; de zaadrijping vindt 
namelijk plaats onder aanzienlijk drogere condities dan de bloei.  

Zone 3: pad tussen bestand 6a en 7e 

Op dit traject werden naast dominante grassoorten (Gestreepte en Zachte witbol) voornamelijk soorten 
gevonden van de Moeraspirearuigte en andere moerassoorten: Moeraspirea, Grote valeriaan, Gewone 
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wederik, Kale jonker, Wolfspoot, Penningkruid, Zomp-vergeet-me-nietje en Moerasrolklaver. Ook 
Hazenzegge werd aangetroffen.  

Verder maaibeheer en eventueel ook gedeeltelijk plaggen zal een soortenrijkere samenstelling bevorderen 
waarbij ook pionierssoorten (Dwergbiezenverbond) tot ontwikkeling kunnen komen.  

Er werd in deze zone in 1998 Moerasviooltje (Viola palustris) waargenomen (Jonckheere, 1998). Deze waarneming is 
belangrijk voor het bepalen van ecologische potenties in dit deel van het bosreservaat. Het komt met name voor in de 
voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen en is zowel een diagnostische als een differentiërende soort van de 
Kleine zeggenvegetaties (Parvocaricetea, associatie Carici curtae-Agrostietum caninae Tüxen 1937, of volgens Westhoff en 
Den Held: het Caricion curto-nigrae). Kleine zeggenvegetaties evolueren door successie naar Moerasspirearuigte, 
wilgenstruweel en tot slot naar het oligotroof Elzenbroek. Als men bijgevolg de omvang van de zone kan bepalen 
(bijkomend onderzoek) waar zich (potentieel) beperkte grondwaterschommelingen voordoen nabij het maaiveld (0-30 
cm onder het maaiveld) door kweldruk, en waar de grondwaterkwaliteit pH-waarden heeft tussen 4 en 6 (dus zuur), dan 
kan men daar opnieuw deze natuurtypengroep verwachten (Martens & Hermy, 2000). 

Om deze zeer zeldzame Kleine zeggengemeenschap als open moerasvegetatie te kunnen herstellen, zal gezorgd moeten 
worden voor herstel van de vereisten qua grondwaterdynamiek en –kwaliteit en daarnaast zal een jaarlijks maaibeheer 
nodig zijn om verstruweling of verbossing tegen te houden. Dit maaibeheer gebeurt bij voorkeur in de zomer waarbij 
gebruik gemaakt wordt van licht materieel om verdichting en verstoring van de kwetsbare bodem te vermijden. Bij een 
voortgezet maairegime en tevens ongewijzigde hydrologie kunnen Kleine zeggenvegetaties lange tijd in stand blijven 
(Schaminée et al., 1995). 

Op niet te natte plaatsen kan eventueel lichte begrazing door paarden en herkauwers worden toegepast om extra 
structuurvariatie te verkrijgen (Bal et al., 1995; Schaminée et al., 1995).  

Zone 4 

Dit is een open ruigtevegetatie op een pad dat het bestand 6a in de westelijke helft doorkruist tot aan de 
Rivierbeek. Het betreft opnieuw een Moerasspirearuigte met als belangrijkste soorten: Moerasspirea (nu 

dominant), Moesdistel, Moerasmuur, Moerasrolklaver, Grote wederik en Kale jonker. Toch wijzen soorten 
als Grote brandnetel en Kleefkruid (beiden codominant) op een reeds sterke verruiging.  

Het zou interessant zijn deze strook tweemaal per jaar te maaien en het maaisel af te voeren.  

Zone 5: pad tussen 7c en 7e 

Ook op dit pad komen omstandigheden voor die soorten van het Dwergbiezenverbond een geschikt habitat 
bieden. Op twee plekken komt Borstelbies voor, op één plek ervan samen met Knolrus en Greppelrus. 
Verder enkele soorten van zowel natte, vochtige als droge heischrale graslanden: Zomprus, Zomp-vergeet-
me-nietje, Hazenzegge, Tengere rus, Reukgras, Zandstruisgras en Schapenzuring.  

Zone 6: kapvlakte bestand 7g 

In deze kapvlakte komen eveneens geschikte omstandigheden 
voor ten voordele van soorten van het Dwergbiezenverbond. De 
kensoorten zijn hier weliswaar niet vertegenwoordigd. Wel 
komen als pionierssoorten voor: Kleine duizendknoop (veel), 
Zachte duizendknoop, Knolrus en Greppelrus. De drie soorten 
veldbiezen komen hier voor: Veelbloemige, Gewone en Ruige 
veldbies. Ook exoten zoals Amerikaanse eik, P. rododendron en 
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Laurierkers ontkiemen in deze kapvlakte, naast inheemse soorten zoals Zomereik en Haagbeuk. Zomereik 
en Wilde lijsterbes werden aangeplant. Andere voorkomende soorten zijn: Pitrus, braam, Tormentil, 
Fioringras, Waterpeper, Wilgenroosje, Gestreepte witbol, Schapenzuring, Hazenzegge (1 pol), Gewone 
hoornbloem, Valse salie, Varkensgras, Gekroesde melkdistel, Melganzevoet en Reukgras. Aan de rand van 
de kapvlakte staat Struikhei, Vingerhoedskruid en Zwarte nachtschade.  

Kris Vandekerkhove (med., 2006) heeft ook nog Liggend hertshooi en Mannetjesereprijs waargenomen op 
deze kapvlakte.  

Van de andere trajecten van paden werd quasi dezelfde soortensamenstelling aangetroffen. Enkele 
wijzen op natte standplaatsen. De meest aangetroffen soorten zijn: Geel nagelkruid, Moerasrolklaver, 
Gewone brunel, Tengere rus, Bosveldkers, Kruipganzerik, Moeras- en Zomp-vergeet-me-nietje, Kale jonker, 
Geoord helmkruid, Bloedzuring, Moerasspirea, Penningkruid, Tijmereprijs, Teunisbloem en grassoorten 
(Gestreepte witbol, Fioringras en Reukgras). Struikhei komt voor aan de noordelijke rand van bestand 7d. 

Kapvlakte in bestanden 5a en 5b 

Het naaldhout in deze bestanden werd in 2004 gekapt en werd het takhout gehakseld. Vooral in bestand 5b 
doken er heel wat soorten van heischrale graslanden op. Door Kris Decleer werd in 2005 een beperkte 
inventarisatie in beide bestanden uitgevoerd. In 
2006 werd bijkomend geïnventariseerd. Zeker 
bestand 5a wordt nagenoeg volledig gedomineerd 
door bramen.  

In bestand 5b komt een grote plek met Liggend 
walstro voor (zie foto), Pilzegge, Mannetjesereprijs, 
Pijpenstrootje en Gewone veldbies zijn talrijk 
aanwezig. In 2005 werden verschillende planten 
van Veelbloemige veldbies, Tormentil (RL: 

achteruitgaand), Fraai hertshooi, Liggend hertshooi 
en Tandjesgras (RL: achteruitgaand) aangetroffen. 
Verder waren er nog waarnemingen van een niet 
verder te determineren viooltje (mogelijks 

Hondsviooltje) en van vleugeltjesbloem (Liggend?) in 
de dreef. 

Beide bestanden zijn sterk aan het verbramen (ook 

veel Framboos) en is er opslag van berk en Brem.  

Deze kapvlakte heeft de potentie om te 
ontwikkelen tot een waardevol heischraal grasland. 

De dreef op de oostrand van beide bestanden is 
interessant met onder meer Dalkruid, Tormentil, 
Veelbloemige veldbies, … 

Afgesneden meander 

Kapvlakte maart 2005 (foto: Kris Decleer) 

zone met Liggend walstro (foto: Kris Decleer, juni 2006) 
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Ten zuiden van bestand 5b ligt er een afgesneden meander, waarrond beperkt voorjaarsflora (Bosanemoon, 

Muskuskruid) aanwezig is. In de afgesneden meander zelf is een vrij dikke sliblaag aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Beboste zones bosreservaat: actuele, potentiële vegetatietypes en hieruit af te 
leiden eerste beheerrichtlijnen 

Dit wordt beschreven onder 3.2.7. Bestandsbeschrijving, onder punt 3.3.2 en bij de beheerrichtlijnen in 
hoofdstuk 5. 

3.2.5 Actuele mycoflora 

Een tabel met de paddenstoelen aangetroffen tijdens drie bezoeken aan het studiegebied (14/10/2005, 

15/11/2005 en 7/10/2006) is weergegeven in Bijlage 6. 

Soortbespreking  

Uit Bijlage 6 blijkt dat in het studiegebied 115 soorten macrofungi werden aangetroffen. 

Het merendeel betreft momenteel niet bedreigde, zeer tot matig algemene soorten. 

Enkele van de aangetroffen soorten staan op de Rode lijst van paddenstoelen voor Nederland (Arnolds & al., 

1996) en Vlaanderen (Walleyn et al., 1996) aangeduid als sterk bedreigd, bedreigd, potentieel bedreigd of 
kwetsbaar. Deze soorten worden weergegeven in Tabel 5. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RL Vlaanderen RL Nederland biotoop 

Lactarius camphoratus Kruidige melkzwam momenteel niet bedreigd kwetsbaar dreven 

Micromphale foetidum Takjesstinktaailing niet vermeld gevoelig loofbos op leem/klei

Russula brunneoviolacea Gewolkte russula momenteel niet bedreigd bedreigd 
loofbos op arme, 
droge zandgrond 

Russula grisea Duifrussula waarschijnlijk bedreigd momenteel niet bedreigd 
loofbos op (matig) 

voedselrijke bodem

Russula heterophylla Vorkplaatrussula momenteel niet bedreigd kwetsbaar dreven 

Russula odorata Geurige russula kwetsbaar bedreigd dreven 

Russula puellaris Vergelende russula momenteel niet bedreigd bedreigd loofbos 

Schizophyllum commune Waaiertje niet vermeld kwetsbaar loofbos 

Afgesneden meander ten zuiden van bestand 5b (foto Kris Decleer) 
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Scleroderma cepa s.s. Uiige aardappelbovist momenteel niet bedreigd gevoelig 
beekbegeleidend 

bos 

Tricholoma sulphureum Narcisridderzwam momenteel niet bedreigd kwetsbaar dreven 

Tylopilus felleus Bittere boleet momenteel niet bedreigd kwetsbaar dreven 

Tabel 5: Rode lijst soorten aangetroffen in bosreservaat Rooiveld 

Kruidige melkzwam werd aangetroffen in de ZW hoek van bestand 3a, in bestand 7e en langs de dreef ten 
ZO van perceel 7 (Ketendreef – zie Kaart 3.6). Deze soort is kwetsbaar voor vermesting en verzuring. 

Vergelende russula werd aangetroffen in bestand 7e.  

Narcisridderzwam, Gewolkte russula, Bittere boleet, Duifrussula, Vorkplaatrussula en Geurige russula 
werd aangetroffen langs de dreef ten ZO van perceel 7. Deze soorten staan op de Rode Lijst omwille van 
hun gevoeligheid voor vermesting en strooiselophoping.  

Uiige aardappelbovist en Waaiertje werden aangetroffen vlak langs de Rivierbeek in perceel 3a.  

Uit de aantallen aangetroffen soorten en de verspreiding van de Rode Lijst soorten blijkt zeer duidelijk dat 
de belangrijkste mycologische waarden in het studiegebied zich situeren ter hoogte van volgende locaties: 

 Dreef ten ZO van perceel 7 
 Bestand 7e 
 Zuidelijke rand (oeverzone) van de percelen 3 en 5 

De overige delen van het bosreservaat bestaan uit mycologisch relatief arme biotopen (aanplantingen van 

populier, naaldhoutaanplanting met sterk verbraamde kruidlaag). 

Biotopen  

De verdeling van de in het studiegebied aangetroffen paddenstoelen over diverse biotopen wordt 
weergegeven in Figuur 17.  

69%

13%

9%
5% 2% 2%

opgaande loofbossen en
loofhoutstruwelen
houtwallen, houtsingels, houtkaden,
lanen, dreven en bosranden
naaldbossen en gemengde bossen

akkers, ruigten, bermen, dijken,
stedelijk gebied
graslanden

heiden, heischrale graslanden en
zandverstuivingen

 
Figuur 17: Verdeling van aangetroffen soorten over biotopen 

Uit deze figuur blijkt dat het merendeel van de in het studiegebied aangetroffen soorten karakteristiek is 
voor houtige vegetaties zoals loofbossen of –struwelen, naaldbossen of dreven en bosranden. Dit hoeft geen 
verwondering gezien in het bosreservaat nergens een open plek voorkomt die reeds gedurende lange tijd 
bomenvrij is.  
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Slechts zo’n 9 procent van de aangetroffen soorten is gebonden aan open vegetaties. Het betreft hier vooral 
soorten karakteristiek voor ruigtes en in mindere mate soorten gebonden aan schralere open vegetaties 
(heiden, graslanden). 

Soorten van loofbossen en struwelen 
Het merendeel van de paddenstoelensoorten aangetroffen in het bosreservaat is gebonden aan opgaand 
loofbos. 

Een groot aantal van deze soorten vertoont geen duidelijke preferentie voor één specifiek bostype en komt 
voor in een breed scala aan loofbostypes. Het betreft hier in de regel (zeer) algemene generalisten zoals 
Geweizwam, Gele korstzwam, Geel hoorntje, Radijsvaalhoed en Streepsteelmycena. 

Bepaalde van deze generalisten met een preferentie voor loofbos zijn zelfs niet exclusief gebonden aan 
loofbos. Soorten zoals onder meer Parelamaniet, Gewone krulzoom, Eikenbladzwammetje, Gewone 
stinkzwam, Bosbraakrussula, Roodbruine schijnridderzwam, Gewoon elfenschermpje, Gewone zwavelkop, 
Helmmycena, Bloedsteelmycena en Gewone hertenzwam kunnen ook aangetroffen worden in naaldbossen 
en gemengde bossen. 

Meer dan de helft van de aangetroffen soorten karakteristiek voor loofbossen is wel preferentieel gebonden 
aan een bepaald bostype. Hierbij zijn in het studiegebied soorten vertegenwoordigd uit een breed scala aan 
bostypes; gaande van paddenstoelen karakteristiek voor vochtige elzen- en berkenbroeken (zoals 

Stinksatijnzwam of Rimpelende melkzwam) over paddenstoelen karakteristiek voor beekbegeleidende bossen 
(zoals Dunsteelsatijnzwam, Leverkleurige leemhoed, Knolhoningzwam, Bleekgele bossatijnzwam, Uiige 

aardappelbovist, Peksteel, Wollige bundelzwam of Holsteelkluifzwam) tot paddenstoelen gebonden aan loofbossen 
op (matig) droge, kalk- en voedselarme zandgronden (zoals Kruidige melkzwam, Roze berkenrussula, Geelwitte 
russula, Kostgangersboleet, Wollige franjehoed, Breedplaatstreephoed, Berijpte russula, Gewolkte russula of 

Knotsvoetrechterzwam). De paddenstoelen van deze laatste groep komen het talrijkst voor in het bosreservaat. 

Soorten van naaldbossen en gemengde bossen 

In de naaldhoutaanplantingen van het studiegebied komen naast diverse generalisten van loof- en 
naaldhout enkele paddenstoelen voor die exclusief gebonden zijn aan naaldhout. Het betreft hier soorten 
zoals Bittere kaaszwam, Koningsmantel, Kleverig koraalzwammetje en Dennenvoetzwam. Bedreigde of 
minder algemene exclusieve begeleiders van naaldhout werden niet aangetroffen.  

Soorten van dreven en bosranden 

In de dreef ten ZO van perceel 7 en langs de paden van bestand 7e komen enkele soorten voor die 
preferentieel worden aangetroffen langs dreven en bosranden. Dit zijn veelal soorten die gevoelig zijn voor 
de accumulatie van door depositie aangerijkt strooisel. Ze vinden een refugium in relatief strooiselarmere 
overgangsmilieu zoals dreven en bosranden. 

In deze groep vinden we enkele minder algemene en/of kritische soorten zoals Abrikozenrussula, 
Narcisridderzwam, Duifrussula, Geurige russula, Bittere berkenboleet en Vorkplaatrussula.  

Om deze kritische soorten te behouden is het behoud en een gericht beheer (maaibeheer, verjonging, 
vermijden van verstoring) van de Ketendreef aangewezen.  
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Soorten van open vegetaties 

In het bosreservaat komen een beperkt aantal soorten van open vegetaties voor. Het betreft hier vooral 
soorten van ruigten.  

Richtlijnen voor een mycologisch verantwoord beheer 

− Omvormen van aanplantingen van naaldhout 
De omvorming van de naaldhoutaanplantingen naar spontaan loofhout valt vanuit mycologisch 
oogpunt sterk aan te bevelen. De aanplanten van populier kunnen momenteel al spontaan 
ontwikkelen naar gemengd loofhout. 

− Behoud van dreef 
Het is aangewezen het dreefkarakter van de Ketendreef te behouden. Deze dreef is mycologisch 
relatief waardevol en valt buiten het eigenlijke bosreservaat.  

Veel van de (bijzondere) paddenstoelensoorten die voorkomen langs deze dreef, zijn gevoelig aan 
strooiselophoping (cfr. hoger). Door een lokale lagere kroonsluiting en sterkere windwerking 
(wegwaaien van strooisel) vinden deze soorten momenteel nog een refugium in de relatief strooiselarme 
dreven. Onder een nulbeheer gaan deze dreven zich in toenemende mate sluiten, waarbij zich een 
(door depositie aangerijkt) dik ectorganisch bodemprofiel wordt gevormd. Dit proces zal het 
verdwijnen van de mycoflora van de dreven verder in de hand werken. 

Om deze dreef te behouden, dient actief ingegrepen te worden door de dreefbeplanting te verjongen. 
Hierbij dient continuïteit gewaarborgd. Dit kan door open gaten in de dreven individueel in te 
planten of in de dreven blokken van enkele bomen tegelijk te verjongen. Door het op deze manier 
waarborgen van continuïteit kunnen de mycelia van boombegeleidende paddenstoelen van de oude 
naar de jongere bomen overgaan.  

Het beheer van de Ketendreef zal kaderen in het beheer van het domeinbos Kampveld.   
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3.2.6 Fauna 

A) Avifauna 

Broedvogels 

In 2006 (15/04, 19/04, 04/05 en 22/05) werden de minder algemene broedvogels (zie lijst Vlaamse 
Broedvogelatlas p.20) met de uitgebreide territoriumkartering (Hustings et al., 1989) geïnventariseerd.  

Dit resulteerde in volgende soorten en broedterritoria (zie Kaart 3.6): 

o Roofvogels: Buizerd werd tijdens het broedseizoen regelmatig waargenomen boven het bosreservaat, 
komt tot broeden in het privaat deel rond het Kasteel Rooiveld. In het bestand 7e komt Sperwer hoogst-
waarschijnlijk tot broeden in de Sitkasparren. Op de zuidrand van het bosreservaat werden regelmatig 
Torenvalken waargenomen die in de omgeving van het bosreservaat broeden. Op de zuidrand van het 
bosreservaat (omgeving kasteel) is er een broedterritorium van Bosuil.  

o Koekoek (RL: achteruitgaand): 2x roepend mannetje waargenomen op de noordrand van het bosreser-
vaat. 

o IJsvogel: in of in de directe omgeving van het bosreservaat komt IJsvogel langs de Rivierbeek tot 
broeden.  

o Groene specht: in of op de westrand van perceel 7 is er een broedterritorium van Groene specht.  

o Zwarte specht: komt tot broeden in de oude Beuken in bestand 7a.  

o Boomklever: deze echte bosvogel is sterk gebonden aan oudere loofbossen met oude Beuken of 
Zomereiken. In het bosreservaat werden niet minder dan 4 broedterritoria vastgesteld. Werd regelmatig 
ook foeragerend in de oudere populierenbestanden waargenomen.  

Het aantal minder algemene broedvogels in het bosreservaat is beperkt, maar de aanwezigheid van heel wat 
oudere bomen (Beuken, Am eiken en populieren) in het bosreservaat zelf en oude bomen (zeer zware Beuken) in 
de bosbestanden ten zuiden van het kasteel zorgen ervoor dat holenbroeders als spechten en Boomklever in 
redelijke aantallen aanwezig zijn.  

Per ‘ecologische’ groep komen volgende broedvogels in het bosreservaat voor: 

o Soorten van waterpartijen (langs de Rivierbeek): IJsvogel, Wilde eend, Waterhoen 

o Soorten van naaldhout: Goudhaantje, Zwarte mees; 

o Soorten van loofhout met binding aan oude bomen: Grote bonte specht, Zwarte specht, Boomklever. 

o Soorten van loofhout zonder specifieke binding aan oud bos: Zwartkop, Roodborst, Boomkruiper,  
Groene specht, Gaai, Merel, Zanglijster, Spreeuw, Vink, Houtduif, Holenduif, Tuinfluiter, Koolmees, 
Pimpelmees, … 

o Soorten van struwelen: Winterkoning, Fitis, Tjiftjaf, Heggenmus, Staartmees.  

Onder meer door het dichtgroeien van de jonge aanplanten in de bestanden 1a en 6a is de diversiteit aan 
broedvogels in het bosreservaat aan het afnemen. Door het ouder worden van onder meer de populieren 
wordt het bosreservaat wel aantrekkelijker voor spechten, Boomklever, …  
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Het geplande heideherstel in perceel 7 zal op beperkte schaal een aantal geschikte biotopen creëren voor 
Rode lijstsoorten als onder meer Boompieper.  

Door de verbeterde waterkwaliteit en een verdere natuurlijke meandering van de Rivierbeek worden de 
oevers van deze beek aantrekkelijker voor onder andere IJsvogel en eventueel zelfs Grote gele kwikstaart.  

Verdwenen broedvogels 

Zeker tot 2002 kwamen de Rode lijstsoorten (categorie: Bedreigd) Wielewaal en Zomertortel (meerdere koppels 

in jonge aanplant in bestand 1a) tot broeden in het bosreservaat. In 2006 werd geen van beide soorten nog in het 
bosreservaat aangetroffen. Ook de Grauwe vliegenvanger werd niet meer aangetroffen als broedvogel. Tot 
eind de jaren ’90 kwam Gekraagde roodstaart (RL: Kwetsbaar) tot broeden ten zuiden van het bosreservaat. 

Niet broedvogels 

Het belang van het bosreservaat voor doortrekkende en overwinterende vogels is beperkt. Tijdens de 
wintermaanden zijn zeker in de nattere bestanden regelmatig Houtsnippen aanwezig. 

B) Zoogdieren 

Vleermuizen 
In de zomer van 2006 werden tijdens 2 avonden (13 juni en 28 juli ’06) vleermuizen geïnventariseerd 
(Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt vzw). Dit resulteerde in een beperkt aantal waarnemingen (zie Figuren 18 en 

19): 

o Dwergvleermuis: is de meest aangetroffen soort, vooral in de dreven in het bosreservaat met een 14-tal 
waarnemingen verspreid over het bosreservaat.  

o Grootoorvleermuis sp.: op 28 juli ’06 werd een jagende grootoorvleermuis (Gewone of Grijze) waarge-
nomen boven de Rivierbeek.  

o Myotis sp.: in perceel 7 werd op 13 juni ’06 twee waarnemingen van vleermuizen van het geslacht 
myotis gedaan. Het betrof waarschijnlijk een Franjestaart en een Baardvleermuis.  

Op 8 augustus ’06 werd in perceel 7 met behulp van een speciale boomcamera een twaalftal boomholtes, 
vooral in Beuken, onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. In geen enkele van de boomholtes 
werden sporen van vleermuizen aangetroffen. Gezien de aanwezigheid van heel wat oude bomen, zeker in 
het gebied  ten zuiden van de Rivierbeek, zullen er hoogstwaarschijnlijk koloniebomen aanwezig zijn, om 
deze exact te gaan bepalen, is verder intensief onderzoek vereist.  

Vroegere gegevens met betrekking tot zomerwaarnemingen van vleermuizen in het bosreservaat zijn er 
niet.  

Vermeldenswaard is wel de aanwezigheid van een zeer grote kraamkolonie van Laatvliegers op de zolder 
van de kerk van Waardamme. In het bosreservaat werden echter geen jagende Laatvliegers waargenomen, 
wellicht jagen ze meer boven het open gebied in de omgeving. Ook vermeldenswaard is de aanwezigheid 
van een winterverblijfplaats in het westelijk gelegen domein ‘De Woesten’ . In deze ijskelder overwinteren 
jaarlijks ruim 50 vleermuizen, waaronder Watervleermuizen, grootoorvleermuizen, baardvleermuizen en 
Franjestaarten (gegevens Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt vzw). 
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Figuur 18: vleermuizenwaarnemingen op 13/06/06 (rood=Dwergvleermuis, groen=myotis sp.) 

 
Figuur 19: vleermuizenwaarnemingen op 28/07/06 (rood=Dwergvleermuis, groen=grootoorvleermuis) 

Overige zoogdieren 

o Rode eekhoorn: enkele waarnemingen in perceel 7. Voor deze soort is geen specifiek beheer vereist. 

o Ree: wordt onregelmatig in de omgeving van het bosreservaat waargenomen. In 2006 is er een dier 
doodgereden op de Kortrijksestraat (m.m. D. Maddelein). 

o Vos: in bestand 3a is er een verlaten vossenburcht aanwezig. In 2006 werden geen uitwerpselen van Vos 
in het bosreservaat aangetroffen, dus is het onwaarschijnlijk dat er in of in de directe omgeving van het 
bosreservaat nog een bewoonde vossenburcht aanwezig is.  

o Konijn en Haas: komen in klein aantal voor  in en op de rand van het bosreservaat en dan vooral in 
noordelijk deel en bestand 1a. 
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C) Herpetofauna 

In het voorjaar van 2006 werd een inventarisatie met 
amfibiefuiken in de twee recent uitgediepte poelen op de 
noordrand van bestand 3a uitgevoerd (ESHER). Hierbij 
werden volgende soorten aangetroffen: 

o Kleine watersalamander: 1 vr. in noordelijke poel 

o Alpenwatersalamander: 7 m. en 3 vr. in noordelijke poel 
en 1 vr. in zuidelijke poel. 

Alpenwatersalamander werd ook aangetroffen op de rand 
van bestand 1a (Vanhove F., 1995). 

In de nattere bestanden van het bosreservaat (onder meer bestanden 1a en 6a) werd regelmatig Bruine kikker 
waargenomen. De droogvallende depressies in onder meer bestand 1a zijn voortplantingsplaatsen voor 
Bruine kikker. 

Op de zuidrand van bestand 6a werd een Bastaardkikker waargenomen. 

Levendbarende hagedis werd niet waargenomen in het bosreservaat zelf. Dit reptiel komt wel voor net ten 
oosten van de Waterstraat. Door het creëren van open plekken worden kansen voor deze soort binnen het 
bosreservaat gecreëerd. 

D) Invertebraten 

Dagvlinders 

In het bosreservaat is het aandeel open plekken beperkt en is het soortenaantal en densiteit aan dagvlinders 
in het gebied gering. Volgende soorten werden in 2006 waargenomen: 

o Oranjetipje: verschillende ex. langs pad bestand 6a en op zuidrand bestand 1a. 
o Klein koolwitje: vrij algemeen langs de paden, onder meer zuidrand bestand 1a. 
o Klein geaderd witje: enkele ex. langs pad perceel 7; 
o Citroenvlinder: verschillende ex. langs zuid- en oostrand bestand 1a. 
o Gehakkelde aurelia: 3 ex. langs pad in perceel 7. 
o Bont zandoogje: vrij algemeen langs de bosranden, onder meer in bestand 1a, 3a, 5a en 6a. 
o Oranje zandoogje: 6 ex. langs dreef zuidrand bestand 1a; 
o Bruin zandoogje: 2 ex. in perceel 7; 
o Atalanta: verschillende ex. langs pad in perceel 7, zuidrand bestand 1a en pad bestand 6a; 
o Distelvlinder: verschillende ex. langs pad in bestand 6a. 

Alle waargenomen soorten zijn algemeen tot vrij algemeen in Vlaanderen.  

In het verleden werden ook nog Boomblauwtje en Landkaartje waargenomen.  

Het ontwikkelen van zoom-mantelvegetaties onder meer op de zuidrand van bestand 1a en 6a zijn gunstig 
voor dagvlinders. Ook de open plekken die in perceel 7 zullen worden gecreëerd, kunnen aantrekkelijk zijn 
voor onder meer Kleine vuurvlinder, Argusvlinder, … 
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Sprinkhanen 

Het voorkomen van sprinkhanen in het bosreservaat is nagenoeg beperkt tot de bredere paden. In het 
centrale pad in perceel 7 werd begin september ’06 volgende soorten aangetroffen:  

o Zuidelijk spitskopje: >30 ex. over het volledige pad. 

o Grote groene sabelsprinkhaan: enkele ex in de noordelijke berm van het pad., verder ook algemeen in 
bestand 6a. 

o Zeggedoorntje: twee ex. op het pad ter hoogte van bestand 7d. Deze soort komt normaliter voor in natte 
plekken met schaarse vegetatie en Is in West-Vlaanderen een zeldzame soort. 

o Gewoon doorntje: enkele ex. op het pad. 

o Ratelaar: verschillende ex. langs het pad, ook op de noordrand van het bosreservaat (bestand 3a). 

o Krasser: verschillende ex. langs het pad. 

De waargenomen soorten zijn met uitzondering van Zeggedoorntje algemeen in Vlaanderen (Decleer, K. et 

al., 2000). Het creëren van meer open plekken in perceel 7 zal zeker ook ten gunste zijn van sprinkhanen. 

Andere 

Nog enkele losse waarnemingen van invertebraten: 

- Paardenbijter: verschillende ex. in perceel 7; 

- Watersnuffel, Lantaarntje en Bloedrode heidelibel aan poel noordrand bestand 3a. 

- Rups van Avondrood aan bestand 7d; 

- 14-stippelig Lieveheerbeestje en Doodskopzweefvlieg langs pad perceel 7 

E) Vissen 

In 2002 werd de Rivierbeek zelf op drie plaatsen afgevist (Van Thuyne et al., IBW, 2002). Er werden echter geen 
vissen aangetroffen.  

Recent is de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd (visuele waarneming en o.a. aanwezigheid IJsvogel).  

In juni 2006 werd door ANB een afvissing ter hoogte van de brug aan de Waterstraat uitgevoerd (mededeling 

Sven Vrielynck, 2006, rapport in opmaak). Daar werd stroomopwaarts 1 Blankvoorn, 1 Zeelt en talrijke 
stekelbaarzen aangetroffen. 
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3.2.7 Bestandsbeschrijving  

In het bosreservaat werden 18 bestanden afgebakend (zie Kaart 3.5). In Tabel 8 is de samenstelling qua 
boom-, struik- en kruidlaag van de verschillende bestanden of, indien nodig, delen van bestanden, 
weergegeven, samen met het bodemtype en potentieel bostype gedetailleerd weergegeven.  

Nr. 
Opp. 
(ha) 

Beschrijving 

1a 6,56 
Westelijk en oostelijk deel  interessante oudere populierenaanplant in alluviaal gebied met veel hakhout van 
Esdoorn en voorjaarsflora, centraal is jongere aanplant met ruigere vegetatie. Op zuidrand kwelzones en vrij veel 
dood hout.  

3a 4,38 
In het alluviaal deel populierenaanplant, op de drogere helling Zomereikenbestand met beperkte inmenging van 
naaldhout en Am. eik. Op de noordrand liggen 2 poelen en spoelt kwelwater af.  

5a 0,42 Kapvlakte met dominantie van bramen 

5b 0,43 Kapvlakte met vrij sterke dominantie van bramen en elementen van heischraal grasland 

5c 3,05 
Zomereikenbestand, en in het zuidwestelijk deel Beuken, met beperkte inmenging van Douglas. In nevenetage 
hakhout van Zwarte els en Esdoorn , ook Ruwe berk en Hazelaar. Dominantie van bramen met op zuidrand 
interessante struiklaag met Vogelkers, Sleedoorn, … 

5d 0,40 Vrij sterk gekapt bestand met Grove den en dominantie van bramen 

5e 1,06 Zomereikenbestand met in struiklaag Zwarte els en Hazelaar, langs zuidrand ook Vogelkers 

5f 1,58 Populierenbestand met in nevenetage aanplant van Fijnspar – ligt buiten de afbakening van het bosresrevaat 

5y 0,62 Verruigd grasland 

6a 5,14 
Oostelijk deel is een nat ouder populierenbestand met veel voorjaarsflora en dood hout. Rest van bestand is een 
jonge populierenaanplant met vrij veel greppels en verruigde vegetatie met verspreid voorjaarsflora 

6y 0,30 Weiland 

7a 0,67 Beukenbestand met beperkte inmenging van Am. eik, een struiklaag ontbreekt nagenoeg 

7b 0,.14 Klein bestand met Fijnspar en dominantie van bramen 

7c 1,06 Corsicaanse dennenbestand met weinig struiklaag en dominantie van bramen 

7d 1,19 Jonge aanplant van Cors. den met wat opslag van berk ertussen 

7e 2,23 
Bestand met zware Beuken en Am. eiken. In struiklaag veel rododendron en ijle kruidlaag. Op westrand een klein 
bestand met Sitkaspar 

7f 0,21 Klein bestand met Tamme kastanje en wat opslag van Ruwe berk 

7g 0,38 Kapvlakte ingeplant met Zomereik 

Tabel 6: Overzicht van de bestanden 

3.2.8 Boomsoortensamenstelling en leeftijdsverdeling  

Het grootste deel van het bos in het bosreservaat Rooiveld bestaat uit loofhout (88%).  

Bijna de helft (48%) van alle bosbestanden bestaat uit populierenaanplanten. Het volledige alluviaal gebied 
langs de Rivierbeek wordt ingenomen door populieren, met zeker in bestand 1a een belangrijke inmenging 
met Gewone esdoorn en Gewone es. Van de populierenaanplanten is iets minder dan de helft vrij jong (< 20 
jaar) en zijn ze, zeker in bestand 6a, vrij ijl. Het bestand 5f bestaat eveneens uit een populierenaanplant met 
in de nevenetage Fijnspar, dit bestand behoort echter niet tot het eigenlijke bosreservaat. 
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Bestanden gedomineerd door Zomereik (7 ha) komen vooral voor in het deel ten noorden van de Rivierbeek. 
In deze bestanden is er nog beperkt naaldhout (J. lork, Douglas) aanwezig.  

Beukenbestanden (3,5 ha) zijn beperkter aanwezig en bevinden zich vooral in perceel 7, waar er een 
belangrijke inmenging is met Am. eik. Het is ook hier dat er vrij zware Beuken (omtrek tot 2,5 m) aanwezig 
zijn. 

Homogene bestanden met naaldhout zijn beperkt (3,0 ha) aanwezig in het bosreservaat en zijn momenteel 
beperkt tot perceel 7. Hier komen twee bestanden (7c en 7d) met Zwarte den voor, een klein bestand met 
Fijnspar en eveneens een klein bestand met Sitkaspar. Ten noorden van de Rivierbeek is een groot deel van 
het naaldhout reeds verdwenen. De Grove dennen in bestand 5d zijn, op enkele overstaanders na, gekapt. 
Enkel op de westrand van bestand 5c komen nog heel wat Douglassparren voor.  

3.3 Statistische gegevens 

3.3.1 Bosinventarisatie 

De verwerking van de inventarisatiegegevens in de hiernavolgende tabellen en grafieken gebeurde met 
macro’s die ontwikkeld werden aan het Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap van de K.U. Leuven. 
De volledige basisinventaris wordt weergegeven in Bijlage 8. De inventarisatie gebeurde aan de hand van 
opnamen volgens transecten (zie Kaart 3.5 voor de ligging van de transecten). 

Synthese 

Grote bomen 

Uit onderstaande grafieken blijkt duidelijk dat Gewone esdoorn naar stamtal de dominerende soort in het 
bosreservaat is. Zoals blijkt uit de Diameterverdeling is Gewone esdoorn vooral aanwezig in de laagste 
diameterklassen (diameter tot 0,2 m). Verder zijn Ruwe berk, populier, Zomereik, Gewone es en Zwarte den 
ongeveer evenveel (tussen 6 à 8%) aanwezig. De aanwezigheid van heel wat oudere populieren blijkt 
duidelijk uit het grondvlakverdeling waar populier meer dan 40% van uitmaakt. Zomereik en Gewone 
esdoorn zijn met meer dan 10% nog belangrijk en Beuk (met zeer laag stamtal) en Zwarte den zijn eveneens 
beduidend (9%). 

Het aantal boomsoorten met een omtrek van meer dan 1,5 m is beperkt tot Zomereik, Populier, Am eik en 
Beuk.   
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Soortensamenstelling naar stamtal
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Diameterverdeling
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Kleine bomen 
Ook bij de kleine bomen is Gewone esdoorn dominerend. Vlier is, vooral in de populierenbestanden, veel 
aanwezig. Hazelaar (7%) is vooral buiten het alluviaal gebied aanwezig. Overige soorten zijn maar beperkt 
aanwezig in de struiklaag. 
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Verjonging  (zaailingen < 0,5 m) 

boomsoort # zaailingen aantal/ha 
Frax exem 14 875 
Acer pseu 1 63 
Quer robu 1 63 
Betu pend 2 125 

Totaal 18 1125 

Dood hout 

 stamtal/ha grondvlak/ha  
   (m²/ha) 

staand 22 0,19 
liggend 35 1,23 

onbepaald 4 0,02 

TOTAAL 61 1,44 m² 

3.3.2 Fytosociologische inventaris 

In het bosreservaat onderscheidt men zowel bosbestanden als open terreinen. 

Meer dan 90% (27 ha) van het bosreservaat bestaat uit bos. Bijna de helft van de bosbestanden bestaat uit 
aanplanten van populier.  

Op de matig droge tot matig natte lemige zandgronden van de valleiflanken is het natuurlijk bostype het 
Rijker Zomereiken-Berkenbos (Violo-Quercetum roboris). Zomereik is er de dominerende soort in de 
boomlaag met lokaal wat Beuk. In de nevenetage komt vrij veel Ruwe berk, maar ook Gewone esdoorn en 
op de vochtigere delen (o.a. in bestand 5c en in het alluviaal gebied) lokaal Zwarte els voor. Zeker langs de 
vroegere dreven ten noorden van de Rivierbeek komt de kensoort Dalkruid, maar ook Witte klaverzuring, 
van dit bostype voor.  

De bodems in het perceel 7 zijn droger en zandiger en hier leunt het natuurlijk bostype meer aan bij het 
Oligotroof Zomereiken-Berkenbos (Betulo-Quercetum roboris). Dit perceel bestaat voor ongeveer de helft uit 
homogene aanplant van naaldhout en uit Beukenbestanden met een groot aandeel Am. eik en vrij veel P. 
rododendron in de struiklaag. De kruidlaag is nagenoeg niet ontwikkeld in dit perceel, tenzij de bosranden 
en paden waar heischrale vegetaties aanwezig zijn.  

In het alluviaal gebied van de Rivierbeek, dat het breedst is ten zuiden van de beek, komt het natuurlijk 
bostype Elzen-Essenbos (Primulo-Fraxinetum excelsioris) duidelijk voor. In de oudere populierenaanplanten 
en ook in meer open delen van de jongere aanplant in bestand 6a, is de voorjaarsflora met Bosanemoon, 
Speenkruid, Muskuskruid, … uitbundig aanwezig. In de struiklaag is er heel wat verjonging van Gewone 
esdoorn en in mindere mate van Gewone es aanwezig. Het iets hoger gelegen ZO deel van bestand 1a, met 
hakhout van Gewone esdoorn in de nevenetage, is heel wat droger en ontbreekt de voorjaarsflora er 
nagenoeg volledig.  

Bij vernatten zou een groot deel van bestand 6a en ook de laagst gelegen delen van bestand 1a evolueren 
naar Mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum). Momenteel is dit bostype maar fragmentarisch 
aanwezig langs de grachtjes van de twee vermelde bestanden.  
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3.3.3 Faunistische inventaris 

Voor de faunistische inventaris wordt verwezen naar het beschrijvend gedeelte onder 3.2.4 . 

Hieronder volgen een aantal soorten die de faunistische waarde van het bosreservaat beklemtonen: 

- Er komen verschillende spechtensoorten en verschillende broedkoppels Boomklever voor; 

- Er komen een aantal minder algemene vleermuissoorten (Franjestaart, Baardvleermuis, Grootoorvleermuis) 
voor. Zeker de aanwezigheid van oudere bomen in en rond het bosreservaat zijn interessant als kolonie- 
en overwinteringsplaatsen.  

3.3.4 Opbrengsten en diensten 

De gegevens met betrekking tot opbrengsten en diensten zijn beperkt. Er zijn gegevens van een 
houtverkoop in 2004 die tot doel had de exoten in het bosreservaat (integraal deel) te verwijderen:  
 
Soort Aantal bomen Volume (m³) 

Am eik 280 337 

Douglasspar 307 171 

Grove den 281 92 

Corsicaanse den 275 140 

Lork 144 42 

Tamme kastanje 1 1 

Populier 49 145 

Totaal 1337 928 

Tabel 7:  Houtverkoop in 2004 in het bosreservaat Rooiveld 
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Tabel 8: overzicht en potenties van de bestanden in het bosreservaat Rooiveld 

Historiek Abiotiek Biotiek: Vegetatie Potenties 

Be
st

an
de

n 

O
pp

er
vl

ak
te

 (h
a)

 

Situatie 
Ferrariskaart 

Bodem Huidige boomlaag, nevenetage en struiklaag(2) Huidige kruidlaag (3) 
PNV-kaart + verdere specificatie 

doeltype bosgemeenschap 

W helft: 

moerassige 
weide 

Efp 
B: populier 

N en S: hakhout van Gewone esdoorn,ook nog  Hazelaar, Zwarte 
els, Gewone vlier, berk 

Voorjaarsflora (soortenrijk) waaronder talrijke oud-bos 
plantensoorten 
Aalbes, Geel nagelkruid, Gewone engelwortel, beperkte bedekking 
verruigingssoorten 

Elzen-Vogelkersbos 
⇒ Vogelkers-Essenbos (Pruno-
Fraxinetum) met uitgesproken 
voorjaarsaspect 

NO-deel: 

moerassige 
weide 

Pep 
idem behalve ook Gewone es in de nevenetage en geen Zwarte els idem, ook Groot heksenkruid, Wilde kamperfoelie en Hulst  

wel meer bedekking verruigingsoorten (4) -  Moerasspirea langs 
grachtjes 

Elzen-Vogelkersbos 
⇒ Vogelkers-Essenbos (Pruno-
Fraxinetum) met uitgesproken 
voorjaarsaspect 

1a 6,56 

ZO deel: 

loofbos 
Sdp 

idem als W deel maar ook Grauwe els lage totale bedekking, ook van voorjaarsflora 
Wilde kamperfoelie, Aalbes 
Exoot: Am. vogelkers (7) 

typisch Eiken-Beukenbos, natte variant 
⇒ Elzen-Essenbos (Primulo-
Fraxinetum) 

W deel: 

loofbos 

Sdpw- en 
Sdh 

B: Zomereik (1 zware Beuk) 

N en S: berk, Douglas, Hazelaar, lijsterbes 

 

 

Dominantie van braam 
Ook: Adelaarsvaren, Brede stekelvaren, verjonging van Zomereik 
Opengekapt deel: Biezenknoppen, Pilzegge – Op pad: 
Bosanemoon en Groot heksenkruid 
Langs slootje: W. kamperfoelie, Dubbelloof 

typisch Eiken-Beukenbos, natte variant 
⇒ Wintereiken-Beukenbos (Fago-
Quercetum) 
 

NO deel: 

loofbos 

Sdh en 
Sdhw 

 

B: Zomereik  en lork 

N en S: berk, Am. vogelkers, Gewone esdoorn,  Zoete kers, 
Hazelaar, T. kastanje, Spork, Vlier, Fijnspar, lork 

Dominantie van braam, ook Adelaarsvaren, Brede stekelvaren 
Langs slootje: moerassp. zoals IJle zegge, Moeras-vergeet-me-
nietje, Wolfspoot, Gele lis en ook Kruipend zenegroen en 
Muskuskruid 

typisch Eiken-Beukenbos, natte variant 
⇒  Wintereiken-Beukenbos (Fago-
Quercetum) 

3a 4,38 

Z cen-trale 
strook: 

moerassige 
weide 

Efp 

B: populier 

N en S: Es, Vlier 
Dominantie van Grote brandnetel 

Elzen-Vogelkersbos 
⇒ Vogelkers-Essenbos (Pruno-
Fraxinetum) met uitgesproken 
voorjaarsaspect 

5a 0,42 loofbos Sdh Gekapt  

5b 0,43 
vnL 

moerassige 
weide 

Sdhw Gekapt  

In afnemende bedekking:  
- Braam en Framboos (domineren) 
- Brede stekelvaren, Ridderzuring, Pilzegge en Liggend walstro 
- Biezenknoppen 
- Dalkruid, Hulst, Wilgeroosje, Pitrus, Valse salie, Schapenzuring, 
Tormentil, en paardebloem 

- Brem, Ruige veldbies, Moerasrolklaver, -wastro, Grote wederik, 
Rietgras, Witte klaverzuring 

- Verjonging van: Zachte en Ruwe berk, Spork, Tamme kastanje, 
Wilde lijsterbes, lork 

 
typisch Eiken-Beukenbos, natte variant 
⇒  Wintereiken-Beukenbos (Fago-
Quercetum) 
Vochtige heischrale graslandvegetatie 
 

Deel ten W van pad: 
B: Zomereik 
N: Douglas (± 50 % van opp.), weinig Zachte berk en Zwarte els 
S: Zachte berk, Am. vogelkers, Wilde lijsterbes, Hulst, Hazelaar, 
Spork, Douglas 

Dominantie van braam en weinig Brede stekelvaren 

Centraal deel: 
B: Zomereik en Beuk  
N veel hakhoutstoven van Zwarte els, berk en Gewone esdoorn; 
ook: Grauwe els, Tamme kastanje  
S: Gewone vlier  

Dominantie van braam 
Brede stekelvaren 
Langs slootje: Gewone salomonszegel, Dalkruid, IJle zegge, 
Moerasmuur, Wolfspoot, Gewone engelwortel, Pitrus, 
Bosandoorn, Drienerfmuur, Wilde kamperfoelie en Hulst 

N deel:  

vnl. loofbos 
Sdhw 

Oostelijk deel (ten O van slootje): 
B: populier 
N: Gewone esdoorn (± 50 % opp.), Zwarte els (± 20 % opp.), weinig 
Ruwe berk 
S: Gewone esdoorn en Gewone vlier 

Dominantie van braam 
Nitrofiele sp.: Grote brandnetel  (± 20 % opp.) en Kleefkruid 
Veel Wilde kamperfoelie, ook Brede stekelvaren, Hop en Geel 
nagelkruid 
 

ZW deel: 

loofbos 
Sdh 

B: Zomereik 
N: Veel Douglas (> 75 % van opp.) 
S: Am. vogelkers, Hazelaar, Hulst 

Braam (codominant) en ook grote onbegroeide zone, weinig Brede 
stekelvaren en wat verjonging van Zomereik 

typisch Eiken-Beukenbos, natte variant 
⇒  Wintereiken-Beukenbos (Fago-
Quercetum) 
 

ZO deel: 

loofbos 
Sch 

Ten zuiden van pad, ten O van 5d: 
B: ± 50 % Beuk en ± 50 % Zomereik 
S: Frequent Gewone esdoorn, enkele ex. Zachte berken 
 

Dominantie van braam, frequent Gewone esdoorn, occasioneel  
Brede stekelvaren, wat Klimop en Gewone salomonszegel 

typisch Eiken-Beukenbos, droge 
variant 
⇒ Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum) 

5c 3,05 

Alluviaal deel 
langs 

Rivierbeek 
 

B: Zomereik, Populier en Gewone es 
N: Gewone es 
S: Dominantie van Hazelaarstoven, enkele struiken Sleedoorn, 
Gewone vogelkers en Gewone vlier 

Dominantie van Grote brandnetel 
Ook: Gewone salomonszegel, Bosanemoon, Moesdistel, 
Robertskruid, Hondsdraf, Reuzenbalsemien (exoot), Gewone 
hennepnetel, Geel nagelkruid, Kruipend zenegroen, Zevenblad, 
Kleefkruid, Klimop 

Elzen-Vogelkersbos 

5d 0,40 vnl. loofbos Sch 

B: Meeste Grove dennen gekapt behalve een 20-tal die verspreid 
staan, ook nog een 5-tal Tamme kastanjes 
N: weinig Gewone esdoorn en berk  
S: Wilde lijsterbes en Am. vogelkers 

Bramenwoekering (1 à 1,5 m hoog) 

typisch Eiken-Beukenbos, droge 
variant 
⇒ Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum) 

5e 1,06 vnl. loofbos 

Centraal: 
Sch 

NW en 
ZO: Sdh 

B: Zomereik 
N en S: hakhoutstoven van Ruwe berk en Zwarte els; ook: 
Hazelaar, Spork, Gewone vogelkers, Wilde lijsterbes, Gewone 
vlier, ook Sleedoorn (1 ten Z en 1 ten W), langs Rivierbeek ook 
Gewone es 

Dominantie van braam 
Verjonging van Gewone esdoorn en Hazelaar 
Smalle en Brede stekelvaren, Wilde kamperfoelie 
 

Centraal: typisch Eiken-Beukenbos, 
droge variant 
⇒ Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum) 
beidezijden hiervan (NW en ZO): 
typisch Eiken-Beukenbos, natte variant 
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⇒ Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum) 
Beboste deel: 
B: Populier, gekapt in deel dat  bosreservaat is (strook ten ZW) 
N: Fijnspar (dominant, wel enkele dode zijn omgevallen), Tamme 
kastanje (frequent) en enkele Zwarte elzen 
S: Gewone vlier  (± 20 % opp.),  enkele Tamme kastanjes en 2 grote 
struiken P. rododendron 

Dominantie van braam, frequent pollen van Gestreepte witbol, veel 
Grote brandnetel, hier en daar Brede stekelvaren en Hondsdraf, 
weinig Gewone hennepnetel, Geel nagelkruid, Bosveldkers en 
verjonging van Gewone esdoorn 

Van NW naar ZO: arme Eiken-
Beukenbos en Eikenbos, natte variant / 
typisch Eiken-Beukenbos, natte variant 
/ typisch Eiken-Beukenbos, droge 
variant / typisch Eiken-Beukenbos, 
natte variant 

5f 1,58 loofbos 

Van NW 
naar ZO: 
Sepw- / 
Sdh / Sch 
/ Sdh 

Ontboste strook ten ZW: 
S: Gewone vlier 

Dominantie Grote brandnetel met Kleef-kruid verstrengeld, ook 
veel braam 

 

5y 0,62 loofbos Sepw- 

Ontbrekend: grasland, wel veel takhout Soorten van Z naar N, dus nat naar vochtig:  
- Natte slenk: Egelboterbloem, Moerasmuur, Bitterzoet, 

Sterrekroossp., IJle zegge 
- Pinksterbloem, Kruipende boterbloem, Pitrus, Ridderzuring, 

paardebloem sp. Grote brandnetel, Wilgeroosje, Vogelmuur, 
Ruw beemdgras 

arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, 
natte variant 
⇒  nvt 
 
 

Efp 

 

O deel:  
B: populier 
N en S: hakhoutstoven Gewone es en Gewone esdoorn; ook 
Gewone vlier 

O deel:  
Voorjaarsflora (soortenrijk) waaronder oud –bos plantensoorten 
Aalbes, Geel nagelkruid, Gewone engelwortel, Moerasspirea, 
Kruipend zenegroen, Penningkruid, beperkte bedekking 
verruigingssoorten, weinig braam 

Elzen-Vogelkersbos 
⇒ Vogelkers-Essenbos (Pruno-
Fraxinetum)  met uitgesproken 
voorjaarsaspect 

6a 5,14 
vnl. moerassige 

weide 

Ook ten 
NO: 
kleine 
opp. Sep 
en Sdp; 

en ten 
ZO: Zcg 

W deel:  
B: jonge populier, Gewone esdoorn 
N en S: Gewone esdoorn, Gewone vlier, Gelderse roos (6) W deel:  

Vooral op de paden voorjaarsflora met veel Bosanemoon, 
Moerasspirea, Echte valeriaan, Gewone brunel, Echte 
koekoeksbloem. In de greppels Dotterbloem 

⇒ NTG Kleine zeggenvegetaties 
(Carici curtae-Agrostietum caninae)  
- mesotroof Elzenbroekbos (Carici 
elongatae-Alnetum) in zone met  
kwelwater (5) 
⇒ daarrond NTG Dottergrasland 
(Caltha palustris) - mesotroof 
Elzenbroekbos (Carici elongatae-
Alnetum) 

6y 0,30 
moerassige 

weide 
Efp Weiland (begraasd door koeien) (niet geïnventariseerd) 

NTG van de Elzen-Vogelkersbossen 
(volgens PNV) 

7a 0,67 
O deel: akker 

Rest: loofbos 
Zcg 

B:  Beuk 
N: Am. eik 
S: Wilde lijsterbes 

braam 

7b 0,.14 loofbos Zcg Fijnspar  braam 

7c 1,06 loofbos Zcg 
B: Corsicaanse den en Zomereik 
N en S: Gewone esdoorn, Wilde lijsterbes, Robinia 

Dominantie van braam 
Wilgeroosje en Brede stekelvaren  
Verjonging berk 
Natte plek: Pitrus 

7d 1,19 loofbos Zcg B: Corsicaanse den (jonge aanplant) Wat heiderelicten met o.a. Struikhei 

7e 2,23 loofbos 

O deel: 
Zcg 

W deel: 
Scc 

B: Beuk en Am. eik (zware) 
N en S: Ruwe berk, Gewone esdoorn, Zomereik, T. kastanje, Wilde 
lijsterbes, Hulst, P. rododendron 

Zeer lage totale bedekking, enkel: braam, Vogelmuur, Wilgeroosje, 
Dubbelloof, Brede stekelvaren 
Verjonging van berk, Am. eik, Gewone vlier, Hulst, Wilde 
lijsterbes, Am. vogelkers 
Natte plek: Pitrus, veldbies sp., Greppelrus 

7f 0,21  Zcg B: Tamme kastanje  
N en S: Ruwe berk 

Nagenoeg geen kruidlaag aanwezig 

7g 0,38 loofbos Zcg Kaalgekapt en aanplant Zomereik met Wilde lijsterbes 

Pionierssoorten en soorten van heischrale vegetatie (8) met veel 
Kleine en Zachte  duizendknoop, Liggend hertshooi, Knolrus, 
Greppelrus, Veelbloemige, Gewone en Ruige veldbies, Tormentil, 
Schapenzuring, Hazen-zegge, Reukgras, exoten (Am. eik, 
Rododen-dron, Laurierkers), Haagbeuk, aan de rand: 
Vingerhoedskruid en Zwarte nachtschade 

 
 
 
 
arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, 
droge variant 
⇒ Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum) 
 
Qua open vegetatietypes: potenties 
voor Dwergbiezenverbond (Isolepido-
Stellarietum), Struisgraslandvegetatie 
(Thero-Airion) en droge Heidevegetatie 
(Genisto anglica-callunetum) 

 

(2): B = boomlaag, N = nevenetage, S = struiklaag 

(3): Deze beschrijving betreft niet de paden maar wel de bosbestanden zelf, gebaseerd op de veldkartering uitgevoerd in het kader van de opmaak van dit beheerplan. 

(4): vermoedelijk het gevolg van regelmatige overstromingen van vervuild water van de Rivierbeek (Hermy, 1985) 

(5): Onderzoek naar actueel en potentiële kweldruk en ook van de grondwaterchemie is noodzakelijk om na te gaan hoe de waterhuishouding eventueel moet bijgestuurd worden om de natuurlijke situatie te 
herstellen (zie alvast hoofdstuk over ecohydrologie (WES, 2005)) 

(6) bekend uit andere bronnen: Egelboterbloem, op de paden: een Dactylorhiza (niet meer teruggevonden in 2006), Tweenervige zegge, Struikhei, Tormentil, Hazezegge, Tengere rus, Gewoon 
duizendguldenkruid  

(7) Uit andere bronnen: in zuidelijke rand: Hemelsleutel en Pijptorkruid 

(8) Uit andere bronnen: Liggend walstro en Mannetjesereprijs 
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4. BEHEERDOELSTELLINGEN 
4.1 Bosfuncties 

4.1.1 De ecologische functie 

Hoewel de aanwezige bostypes ook al in andere bosreservaten zijn vertegenwoordigd, en de oppervlakte 
van het voorstel vrij beperkt is (en in principe te klein om te voldoen aan het Minimum Structuur Areaal) 
beschikt het bosreservaat toch over een aantal troeven (Synthesenota oprichting bosreservaat Rooiveld, 2002):  

- het betreft tot nu toe het enige voorstel tot bosreservaat op de bosrijke Vlaamse Zandrug; 
- het voorstel bevat een (naar vegetatie) vrij volledige gradient van Alno-padion naar Quercion, met een 

groot aantal oud-bosplanten (vrij uniek voor deze regio). Ook de bosbestanden zijn over het algemeen 
zeer structuurrijk en bezitten een hoge natuurlijkheidsgraad; 

- Aanwezigheid van een zeer structuurrijke beek, waarvan de waterkwaliteit in de nabije toekomst 
opmerkelijk zou verbeteren; 

- Plaatselijk zijn open plekken met een interessante flora van schrale graslanden aanwezig; 

Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de 
wetenschappelijke functie van het bos. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze 
doelstelling. Hierbij wordt een objectieve afweging gemaakt tussen spontane processen en de biodiversiteit 
(ecologische functie) en de mogelijkheden voor studie van processen van spontane bosontwikkeling 
(wetenschappelijke functie). 

Het bosreservaat heeft een belangrijke ecologische functie. De rijke structuurvariatie van het bosreservaat 
zorgt ervoor dat er zowel op floristisch als faunistisch vlak interessante en zeldzame soorten voorkomen en 
het bosreservaat zeker belang heeft voor het in standhouden van deze soorten. 

Deze hoge natuurwaarde heeft het domein voornamelijk te danken aan een gevarieerde abiotiek (met o.a. 
kwelwater), de verscheidenheid aan biotopen (bos, struweel, verruigd grasland, heiderelicten, meanderende beek, 

…), de ouderdom (een groot deel van de bestanden zijn reeds bebost sinds de 18de eeuw) en ook door de geringe 
verstoring in het domein. 

Het verwijderen van een deel van de agressieve exoten zal de graad van natuurlijkheid nog verhogen. 

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de waardevolle elementen te behouden en 
te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in algemene beheerdoelstellingen: 

 Herstel abiotiek 
streven naar gedeeltelijk herstel van de abiotiek door het afsluiten van de ontwateringsgrachtjes naar de 
Rivierbeek en het voorzien van bufferstroken rond het bosreservaat. 

 Herstel structuurkenmerken rivier 
Natuurlijke loop van de Rivierbeek deels herstellen door afgesloten meander weer open te maken. De 
loop van de Rivierbeek zelf wordt zoveel mogelijk ongemoeid gelaten. Dit betekent onder meer dat 
omgevallen bomen in de beek kunnen blijven liggen. Sowieso is een betere waterkwaliteit van de 
Rivierbeek een vereiste. 
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 Spontane ontwikkeling van natuurlijke bostypes 
- in het deel van het bosreservaat ten noorden van de Rivierbeek wordt een beheer van ‘niets doen’ 

ingesteld, zodat een verdere spontane ontwikkeling van het Rijker Zomereiken-Berkenbos met zijn 
kensoorten en met meer zwaar hout, dood hout, … mogelijk is; 

- in het alluviaal deel van het bosreservaat, dat grotendeels bestaat uit populierenaanplanten, wordt 
eveneens een ‘niets doen’ beheer ingesteld, waarbij deze bestanden van het Essen-Olmenbos en bij 
vernatten mesotroof elzenbroekbos verder spontaan kunnen ontwikkelen.  

 Herstel alluviale vegetatietypes en heidegebonden en heischrale vegetatietypes 
Door vernatten en maaibeheer in het alluviaal deel van het bosreservaat worden relicten van 
Dottergraslandvegetatie en de Moerasspirearuigte uitgebreid. 

Het kaalkappen van monotone naaldhoutaanplant zorgt voor belangrijke potenties van herstel van 
droge heidevegetatie en heischrale vegetaties, specifiek in de overgangszone naar het valleigebied zijn er 
mogelijkheden tot het uitbreiden van Dwergbiezenvegetatie.  

 Ontwikkelen van fauna van bosranden 
Met het aanleggen van enkele randstroken worden mantel-zoomvegetaties ontwikkeld wat interessant 
voor heel wat fauna-elementen; 

4.1.2 De wetenschappelijke functie 

Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de 
wetenschappelijke functie van het bos. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze 
doelstelling. 

Momenteel is er nagenoeg nog geen wetenschappelijk onderzoek in het bosreservaat uitgevoerd.  

Het instellen van een voldoende groot integraal reservaat binnen het domein zal het mogelijk maken om de 
processen van de spontane bosontwikkeling te bestuderen. 

In de zones met gericht beheer kan onder meer de vestiging en ontwikkeling van heide- en heischrale 
vegetatie in de kaalgekapte percelen opgevolgd worden. 

Na het afsluiten van de ontwateringsgrachten wordt de raai met peilbuizen geplaatst door het WES in 
bestanden 1a en 3a verder opgemeten (minimaal maandelijks). Het is tevens wenselijk om bijkomend in 
bestand 6a peilbuizen te plaatsen een daar een beter zich te krijgen op het hydrologisch systeem. De 
coördinatie van deze monitoring wordt uitgevoerd door Wim Slabbaert van ANB. 

4.1.3 De schermfunctie 

Het bosreservaat heeft onder meer door zijn ligging aan beide zijden van de Rivierbeek een belangrijke 
milieubeschermende functie. Zeker in het steiler noordelijk deel zorgt de aanwezigheid van bos voor 
bescherming van de bodem door het beperken van erosie. Het alluviaal gebied en de valleiflanken hebben 
een bufferfunctie voor de opvang van hemelwater en kwelwater dat naar de Rivierbeek wordt afgevoerd. 

Als onderdeel van het groter boscomplex Kampveld vervult het mee de milieubeschermende functies die 
eigen zijn aan dergelijke boscomplexen, wat onder meer inhoudt dat verontreinigde stoffen, fijn stof, 
geluidshinder, … deels opgevangen en/of beperkt worden. 
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4.1.4 De recreatieve functie 

De dreven in perceel 7 zijn toegankelijk voor het publiek. De recreatieve functie binnen het bosreservaat is  
beperkt tot deze dreven als wandelpaden. De Ketendreef op de zuidrand van perceel 7 maakt onderdeel uit 
van een provinciale wandelroute. Op de noordrand van de bosreservaat (langs de percelen 3 en 5) loopt net 
buiten de begrenzing van het bosreservaat een wandelpad dat verder zal ingeschakeld worden in het 
wandelnetwerk in het domeinbos Kampveld. 

4.1.5 De archeologische functie 

In de directe omgeving van het bosreservaat zijn op Vlaams niveau belangrijke archeologische sites 
aangetroffen (zie ook Bijlage 4). Hoewel er in het bosreservaat zelf nog geen archeologisch onderzoek is 
uitgevoerd, zijn er mogelijks ook binnen het bosreservaat nog relicten aanwezig.  

4.2 Beheerdoelstellingen 
Zoals vermeld in het uitvoeringsbesluit van 1993 (B. Vl. R. 20.01.93), dient men bij het beheer van een 
bosreservaat met volgende doelstellingen rekening te houden: 

• Behouden en herstellen van de natuurlijke fauna en flora 
• Bevorderen van inheemse of standplaatsgeschikte boomsoorten 
• Stimuleren van natuurlijke verjonging 
• Het bevorderen van ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid 
• Het bevorderen van het ecologisch evenwicht 

Het bosreservaat Rooiveld wordt opgesplitst in zones met integraal beheer en gericht beheer. 

4.2.1 Zones met integraal beheer 

1) Verantwoording 

Het integraal reservaat beslaat een groot deel van het bosreservaat (ca. 17,5 ha), namelijk het volledige deel ten 
noorden van de Rivierbeek en het bestand 1a ten zuiden van de Rivierbeek. Een integraal reservaat omvat: 
‘een bos waar de groei en ontwikkeling van de natuur onbemoeid wordt gelaten’ (art. 1 B.VL.REG. 20/01/1993). 

Het integraal reservaat voldoet niet aan het Minimum Structuur Areaal voor het bostype Rijker Zomereiken-
Berkenbos (Violo-Quercetum roboris) (40 ha) en het bostype ‘Elzen-Essenbos’ (Primulo-Fraxinetum excelsioris) (10 ha). 

Het bosreservaat sluit reeds voor grote delen vrij  goed aan bij het natuurlijke referentiebeeld; dit betekent 
dat de soortensamenstelling reeds vrij natuurlijk en vrij volledig is. 

In het afgebakende integraal reservaat is het essentieel dat, na een beperkt inleidend beheer (zie verder), er 
heel consequent niet meer ingegrepen wordt ook al voldoet de vastgestelde ontwikkeling niet helemaal aan 
de gestelde verwachtingen. Het is de bedoeling dat op termijn de perceelsgrenzen volledig vervagen en zo 
niet langer een obstakel vormen voor de spontane bossuccessie. Buiten de zone van integraal beheer kan 
eventueel wel nog bijgestuurd worden, zonder dat de wetenschappelijke essentie van het integrale reservaat 
teniet wordt gedaan. 
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2) Inleidend beheer 

Het inleidend beheer heeft als doel enkele storende elementen te verwijderen zodat een gunstigere 
uitgangssituatie bekomen wordt om het bos over lange termijn spontaan te laten ontwikkelen. Dit beheer 
heeft de volgende kenmerken: 

• Het is kortlopend: streefdoel om binnen de twee à drie jaar over te gaan tot het instellen van het integraal reservaat 

• Het is beperkt: enkel de strikt noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. 

• Het is éénmalig: éénmaal het integrale reservaat is ingesteld, wordt er niet meer ingegrepen. 

Op Kaart 4.1 zijn de te nemen maatregelen van het inleidend beheer in het integraal reservaat Rooiveld 
weergegeven. 

Het inleidend beheer bestaat voornamelijk uit de verwijdering van agressieve exoten en een beperkt aandeel 
naaldhout. 

• Verwijderen van Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers is in het integraal deel in relatief klein aantal aanwezig in de bestanden 3a, 5c en 
5d.  

In 2008 worden de zaailingen uitgetrokken en grotere bomen worden met glyfosaat behandeld (hak- en 

spuitmethode). 

Gedurende 4 tot 5 jaar na de verwijdering wordt een intensieve nazorg uitgevoerd, waarbij zaadbomen 
die bij de behandeling werden vergeten of de behandeling overleefden, opnieuw worden behandeld of 
afgezaagd met stobbehandeling, en de zaailingen worden uitgetrokken. 

• Verwijderen van Amerikaanse eik 
In bestand 3a komt beperkt enkele Amerikaanse eiken voor. In 2008 worden alle aanwezige grote bomen 
(omtrek > 50 cm) geveld met stobbebehandeling. 
Amerikaanse eiken met een omtrek kleiner dan 50 cm worden behandeld met glyfosaat (hak- en 

spuitmethode); zaailingen worden uitgetrokken. 

Gedurende 4 tot 5 jaar na de verwijdering wordt nazorg besteed om, bij gevelde bomen, mogelijke 
uitlopers af te zetten, en om nieuwe zaailingen uit te trekken. 

• Verwijderen van Pontische rododendron 
Enkele struiken Pontische rododendron in 5f (gelegen buiten eigenlijk bosreservaat) worden in 2008 gekapt 
en de stobben worden nadien behandeld met glyfosaat. Ook hier is er nazorg. 

Opmerking: 

De verwijdering van de exoten Amerikaanse vogelkers en Rododendron dient in het volledige bosreservaat 
te gebeuren. Op Kaart 4.1 (evenals in bovenstaande tekst) worden enkel de speciale aandachtszones aangeduid. 

Het is eveneens heel belangrijk dat in het aansluitende bosgebieden (ook private) Amerikaans vogelkers en  
Rododendron op een even resolute manier verwijderd worden als in de aandachtszones, om te vermijden 
dat er een herkolonisatie naar het integraal reservaat plaatsgrijpt. 

 

 Kappen van naaldhout 
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In het integraal deel ten noorden van het bosreservaat wordt het aanwezige naaldhout in 2008 en 2009 
gekapt. In bestand 3a worden de resterende (± 25), vooral kleinere bomen, van Douglas, Fijnspar en J. 
lork geveld. 

In de westelijke zone van bestand 5c worden de aanwezige Douglas gekapt en afgevoerd. De afvoer van 
de gekapte bomen gebeurt over de bestanden 5a en 5b en niet over het pad op de westgrens van bestand 
5c (zou een te sterke verstoring van de vegetatie met zich meebrengen). 

De overstaanders van Grove den in bestand 5d kunnen blijven staan. 

Net buiten het eigenlijke bosreservaat wordt de jonge Fijnspar in bestand 5f gekapt en afgevoerd.  

• Afsluiten ontwateringspunten naar Rivierbeek 
Om de natuurlijke waterhuishouding deels te herstellen, worden alle ontwateringspunten naar de 
Rivierbeek afgesloten. Binnen het integraal deel gebeurt dit in 2008 op 4 plaatsen. Het afsluiten gebeurt 
door ter hoogte van het ontwateringspunt aan de Rivierbeek over minimaal 1 m de gracht dicht te 
maken met grond uit de onmiddellijke omgeving. In het verlengde van de populierendreef langs 
bestand 1a wordt het ontwateringspunt van de hoger gelegen gracht eveneens dichtgemaakt. Gezien het 
beperkt grondverzet en de moeilijke bereikbaarheid wordt deze werken manueel uitgevoerd. 

• Openmaken van afgesloten meander 
De afgesloten meander ten zuiden van bestand 5b wordt in 2008 opengemaakt. Dit gebeurt door 
manueel aan beide zijden een deel van de aarden wal te verwijderen (bij voorkeur tot op het oorspronkelijk 

niveau van de meander).  

• Plaggen in bestand 5b 
De kapvlakte in bestand 5b (0,28 ha) wordt in 2008 geplagd. Na het plaggen wordt het perceel tot aan het 
evaluatiemoment jaarlijks in september gemaaid. In 2011 is er een evaluatie van het al dan niet 
verschijnen en de dichtheid van heischrale soorten in het perceel. Deze evaluatie zal gebeuren op basis 
van wetenschappelijke criteria opgesteld door het INBO. Na deze evaluatie zal beslist worden voor 
welke beheersoptie gekozen zal worden: het perceel verder beheren (maai- of graasbeheer) of spontane 
ontwikkeling van het perceel.  

3) Veiligheidszone 

In een strook van 1 boomhoogte (± 30 m) grenzend aan de oostelijke zuidrand van bestand 1a wordt een 
veiligheidszone voorzien (zie Kaart 4.1 en 4.2). Gezien het groot aantal te vellen populieren in deze zone 
worden de eerste twee rijen populieren gekapt en afgevoerd. Andere populieren die eventueel moeten 
worden gekapt, kunnen in het bestand blijven liggen. Deze kapping wordt uitgevoerd in 2008. 

Wanneer windval of windbreuk optreedt waarbij de gevallen boom de doorgang verspert, dan kan het 
boomgedeelte dat over de weg of het pad is gelegen, weggezaagd en verplaatst worden zodanig dat het 
normale gebruik weer mogelijk is. 
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4.2.2 zones met gericht beheer 
Het gericht beheer in het bosreservaat Rooiveld beslaat het volledig oostelijk deel van het bosreservaat 
(percelen 6 en 7) en een deel van de zuidrand van bestand 1a (totaal ongeveer 12 ha)  

Vooral in perceel 7 is het gericht beheer ingrijpend met een belangrijke oppervlakte heideherstel. De rest van 
het gericht beheer bestaat vooral uit het maaien van enkele paden en (deels) verwijderen van exoten.  

• Kappen van populieren in bestand 6a 
Om de natte ruigte vegetatie in het pad in bestand 6a verder uit te breiden wordt aan beide zijden van 
het pad 2 rijen jonge populieren gekapt, de stammen kunnen buiten de beheerzone blijven liggen.  

De kap van de jonge populieren gebeurt in 2009.  

• Dichtmaken greppels in bestand 6a en ontwikkelen mantel 
Om verdere ontwatering te vermijden worden de diepe greppels langs het pad in bestand 6a 
dichtgemaakt. Dit gebeurt door de grond die vrijgekomen is bij het graven van de greppels en nog 
aanwezig is, te gebruiken om de greppels mee op te vullen (enkel lokaal grondverzet).  

Beide zijden van het pad (telkens ongeveer 20 m) worden verder ontwikkeld als een zoom-mantel 
vegetatie. Dit betekent dat om de 4 jaar telkens ongeveer de helft van de opslag afgezet wordt.  

Het dichtmaken van de greppels zal gebeuren in 2009 en wordt gezien het grotere grondverzet 
machinaal (licht materiaal op rupsbanden) uitgevoerd. 

• Kappen van naaldhout en vrijmaken steilrand naar valleigebied 
De Corsicaanse dennen en Fijnsparren op de noordgrens van de bestanden 7b en 7c worden gekapt (zie 

verder heide-ontwikkeling). In deze zone worden de struiken, de stronken en het strooisel verwijderd 
zodat deze zone meegemaaid kan worden met het aangrenzend pad op de zuidgrens van bestand 6a. 
Deze werken gebeuren in 2010. 

• Hakhoutbeheer noordrand 7e 
De aanwezige rij Tamme kastanjes langs de noordrand van bestand 7e worden om de 8 jaar (aanvang in 

2009) afgezet. Het vrijgekomen hout wordt afgevoerd.  

 Kappen van jonge populieren zuidrand bestand 1a 
De jonge populieren (totaal 23 ex.) langs de zuidelijke dreef van bestand 1a (zie pop 1 op Kaart 4.1) worden 
in 2008 gekapt en kunnen ten noorden van de dreef blijven liggen (buiten de beheerzone). 

 Maaibeheer in bestand 6a 
Het pad in bestand 6a dat richting Rivierbeek loopt, wordt jaarlijks eind september gemaaid en het 
maaisel afgevoerd. Samen met de uitbreiding aan beide zijden (zie hoger) moet ongeveer 0,50 ha gemaaid 
worden. 

Het pad op de zuidrand van bestand 6a wordt eveneens eind september gemaaid. Samen met de 
vrijgemaakte steilrand (zie hoger) moet hier ongeveer 0,46 ha gemaaid worden. 

 Maaibeheer paden perceel 7 
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De twee dreven in perceel 7 worden de eerste jaren 2x per jaar gemaaid (eind juni – eind september). Na 
enkele jaren (5 jaar?) kan, als de vegetatie verder is verschraald, kan overgeschakeld worden naar één 
maaibeurt per jaar (eind september).  

• Maaibeheer zuidrand bestand 1a 
De zuidelijke dreef (200 m) van bestand 1a (zie Kaart 4.2) wordt na het verwijderen van de populierenrij 2x 
per jaar gemaaid, namelijk eind juni en eind september. Deze zone wordt mee opgenomen in het beheer 
van het aangrenzend grasland. 

Opmerking: 
Essentieel bij elk vermeld maaibeheer is dat het strooisel afgevoerd wordt (wanneer haalbaar, wordt het maaisel best 
enkele dagen na de maaibeurt weggenomen, omdat dan meer plantenzaden achterblijven). Bij het maaibeheer dient 
ook vermeden te worden dat er te zwaar materiaal gebruikt wordt. 

• Verwijderen van Rododendron 
De omvangrijke bestanden met Rododendron in bestand 7e worden gekapt en worden de stobben 
behandeld met glyfosaat. De verwijdering wordt uitgevoerd in 2008-2010. Een strikte nazorg is hier 
belangrijk. Ook in andere bestanden, zoals in 7g, van perceel 7 worden jonge exemplaren van 
Rododendron verder verwijderd (uittrekken).  

• Verwijderen van Amerikaanse eik 
In de bestanden 7a en 7e komen vrij veel en zware Amerikaanse eiken voor. Gezien het op korte termijn 
verwijderen van deze Am. eiken een te negatieve invloed zal hebben op de aanwezige Beuken worden 
tijdens de looptijd van dit beheerplan in bestand 7e enkel zware Am. eiken geveld die de Beuken te sterk 
gaan domineren of die dreigen op de toegankelijke dreven te vallen. In bestand 7a worden de Am. eiken 
bestreden na 2020. 

Jonge Am. eiken en opslag in het volledige gerichte deel wordt echter wel intensief bestreden.  

• Dunnen van Sitkaspar in bestand 7e 
Het klein bestand met Sitkasparren in de zuidwesthoek van dit bestand wordt om de 8 jaar beperkt 
gedund. Een eerste dunning gebeurt in 2009. De reden voor deze beperkte dunning is om de Beuken in 
de directe omgeving van het sparrenbestand niet plots sterk vrij te stellen (risico tot schorsbrand). 

• Ruimen van poel in bestand 6a 
Net ten zuiden van de Rivierbeek wordt de aanwezige poel geruimd. Dit betekent dat de poel 0,5 tot 1 m 
wordt uitgediept en de oevers minder steil worden gemaakt. Het vrijgekomen slib wordt gebruikt om 
nabijgelegen greppels te dichten. Deze maatregel gebeurt in 2009 samen met het dichtmaken van de 
greppels (zie hoger).  

• Heideherstel in perceel 7 
In perceel 7 zijn er omvangrijke potenties om heide en heischrale vegetaties te ontwikkelen.  

Het kaalkappen van bestanden 7b en 7c, samen 1,2 ha, wordt in 2010 uitgevoerd. Na deze kaalkap wordt 
het strooisel verwijderd en afgevoerd. In de noordrand van beide bestanden wordt ook ontstronkt (zie 

hoger). 

Na het plaggen wordt een seizoensbegrazing met schapen (bij voorkeur met heideschapen) ingesteld. 
Rond de bestanden, met uitzondering van de te maaien steilrand, wordt een (tijdelijke) afsluiting 
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geplaatst. Er worden eventueel vanaf 2011 en zeker vanaf 2012 in deze zone van 1 ha ongeveer 4 à 5 
schapen tussen juli en november geplaatst.  

In 2012 worden de bestanden 7d en 7f kaalgekapt, samen 1,4 ha, en wordt het strooisel verwijderd en 
afgevoerd. 

Ook deze zone wordt na het plaggen meegenomen in het begrazingsblok en worden er ongeveer 5 
schapen extra voorzien voor seizoensbegrazing. 

Opmerkingen: 

- In overleg met het INBO wordt nagegaan of bekalken van de net geplagde delen wenselijk of noodzakelijk is. 

- Indien er niet onmiddellijk een begrazingsbeheer kan worden ingesteld, worden de geplagde zones gemaaid. 
Sowieso wordt er voor gezorgd dat er niet meer dan 20% bedekking met struiken of bomen is. 

- Het is belangrijk dat de begrazing goed opgevolgd wordt, waarbij onder meer nagegaan wordt of de 
begrazingsdruk niet te groot of te klein is, of er voldoende soorten van heide en heischrale graslanden 
verschijnen, … 

- Gezien deze ontbossing t.b.v. natuurontwikkeling niet meer dan 3 ha is en omgeven is door bos, is deze 
ontbossing niet onderhevig aan de MER- of compensatieplicht. 

 
Tijdstip van uitvoering 

Bij het uitvoeren van de beheerwerkzaamheden is het belangrijk dat een ‘schoontijd’ gerespecteerd wordt 
om de verstoring van de fauna tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 
Concreet betekent dit dat de kappingen in de bestanden 3a, 5c en perceel 7 moeten worden vermeden in de 
periode van maart t.e.m. juni. 
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5. BEHEERRICHTLIJNEN 
5.1 Maatregelen om de natuurlijke fauna en flora te herstellen of te 
behouden 
Hiertoe worden de volgende maatregelen voorzien: 

- Jaarlijks maaien hooiland-, natte ruigtevegetatie en heischrale vegetaties in respectievelijk de bestanden 
1a, 6a en perceel 7; 

- Heideherstel over 2 ha in perceel 7; 
- Een beheer van niets doen in grote delen van het bosreservaat; 
- Ruimen van poel in bestand 6a; 
- Vernatten door afsluiten ontwateringspunten in bestanden 1a, 3a en 6a; 

5.2 Maatregelen om de inheemse boomsoorten te bevorderen 
Het bestrijden van Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en P. rododendron bevoordeelt de 
ontwikkeling van inheemse boomsoorten. 

5.3 Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimuleren 
Het verwijderen van exoten creëert mogelijkheden voor natuurlijke verjonging. 

5.4 Maatregelen om de ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid te 
bevorderen 
Door het verwijderen van de exoten wordt de natuurlijke verjonging gestimuleerd waardoor de 
ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid van de bestanden nog zal toenemen.. 

Ook het cyclisch kappen van het hakhout van Tamme kastanje en het onderhouden van het maaibeheer in 
een aantal bredere zones zal de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid van het bosreservaat ten goede 
komen. 

5.5 Maatregelen om het ecologisch evenwicht te bevorderen 
Het toelaten van spontane processen in het integrale reservaat (na een beperkt inleidend beheer), biedt 
waarschijnlijk de beste garantie voor een ecologisch evenwicht in het bosreservaat. 

Het verwijderen van de exoten in het bosreservaat bevordert eveneens het evenwicht van een meer 
natuurlijk ecosysteem. 

5.6 Bosbouwtechnische aspecten van het beheerplan 
Het kappen van het hakhout op de noordrand van bestand 7e gebeurt cyclisch met een omlooptijd van 8 
jaar. Het kappen vindt een eerste maal plaats in 2009. 
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5.7 Kap- en beheerregeling 
Tabel 9: kap- en beheerregeling 

Beheermaatregel Opp 
(ha) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Bestrijding van Am. eik en Am. vogelkers in 3a, 5c en 5d 0,50 X                     

Nazorg van behandelde Am. eik en Am. vogelkers in 3a, 5c en 5d -  X X X X X                

Verwijderen van Am. eik in bestanden 7a en 7e 1,5              X X X X X    

Nazorg van behandelde Am. eik in 7a en 7e -                X X X X X X 

Verwijdering van P. rododendron in 5f en perceel 7 0,47 X X                    

Nazorg van behandelde P. rododendron -  X X X X X                

Kappen van naaldhout in integraal deel en bestand 5f 0,9 X X                    

Kappen en afvoeren van oude populieren langs private weg op zuidrand 
1a 

150m X                     

Openmaken van afgesloten meander - X                     

Kappen van jonge populieren op zuidrand bestand 1a en langs pad in 6a -  X                    

Dichtmaken van ontwateringspunten naar Rivierbeek en greppels in 6a -  X                    

Afzetten mantelvegetatie langs pad in 6a 0,37    X    X    X    X    X  

Ruimen van poel in 6a -  X                    

Plaggen in 5b 0,28  X                     

Kaalkap en plaggen in 7b en 7c 1,2   X                   

Kaalkap en plaggen in 7d en 7f 1,4     X                 

Ontstronken in steilrand langs 7b en 7c 0,2   X                   

Instellen begrazingsbeheer met schapen in perceel 7 (excl. steilrand) 1+1,4    X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Afzetten hakhout Tamme kastanje op noordrand bestand 7e 170m  X        X        X    

Dunnen Sitkaspar in 7e 0,26  X        X        X    

Maaibeheer dreven perceel 7 (eerst 2x/jaar, daarna 1x/jaar) 0,24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Maaibeheer pad in 6a en zuidrand 6a (1x/jaar) 0,90  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Maaibeheer  zuidrand  1a (2x/jaar) 0,16  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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6. BIJZONDERE BEHEERRICHTLIJNEN 

6.1 Bosbouwkundige werken 

6.1.1 Bosverjongingsprogramma 

Stimuleren van de natuurlijke verjonging. 

6.1.2 Bebossings- en herbebossingswerken 

Niet van toepassing. 

6.1.3 Omvormingen 

Niet van toepassing. 

6.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

Niet van toepassing. 

6.1.5 Werken ter preventie van bosbranden (art. 100) 

Er zijn geen werken voorzien ter preventie van bosbranden. Dankzij het vochtig karakter en het beperkt 
aanwezig zijn van naaldhout is het bosreservaat weinig brandgevoelig. 

6.2 Werken met betrekking tot de fytosociologische, faunistische, 
bodemkundige of landschappelijke waarde 

6.2.1 Flora 

Het beheer van een deel van het gerichte reservaat en de specifieke beheerwerken, namelijk het jaarlijks 
maaien van de paden, het heideherstel en het verwijderen van exoten uit het bosreservaat zorgen voor het 
behoud en de verdere ontwikkeling van de floradiversiteit. 

6.2.2 Fauna 

Als maatregelen die ook de fauna bevoordelen, zijn onder meer te vermelden: 

- het ontwikkelen van zoom-mantelvegetaties die de faunadiversiteit (vlinders, vogels, zweefvliegen, …) van 
bosranden ten goede komt; 

- het ruimen van de poel is gunstig voor amfibieën, libellen, …; 
- het behoud van zware bomen is waardevol voor holenbroeders, vleermuizen, … 
- de zone met heideherstel is interessant voor onder meer Levendbarende hagedis, invertebraten van 

arme, zandige bodems, … 

6.2.3 Bodem 

Niet van toepassing. 
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6.2.4 Landschap 

Het omvormen van monotoon naaldhout naar een structuurrijk heidegebied is een belangrijke 
landschappelijke meerwaarde voor het bosreservaat. Ook het beter accentueren van de landschappelijk 
waardevolle steilrand tussen de bestanden 7c en 6a is belangrijk.  

6.3 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de ecologische 
kenmerken tot gevolg hebben zoals genoemd in artikel 30 van het Bosdecreet 
Bosreservaten hebben een zeer belangrijke ecologische functie: zij vormen belangrijke locaties voor het 
behoud van zeldzame bostypes, processen en soorten. Om deze maximaal te beschermen zijn een aantal 
handelingen opgenomen in artikel 30 van het bosdecreet, verboden in de bosreservaten.  

In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing toe van deze 
verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen en meststoffen gebruiken). Elke vorm van 
wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het bosbeheer, dat samen met het INBO 
de opportuniteit van het onderzoek beoordeelt en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van het 
onderzoek vastlegt. Onderzoeksactiviteiten die onherstelbare schade toebrengen aan de intrinsieke waarde 
van het reservaat worden hierbij als niet opportuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie 
het oordeel vragen van de adviescommissie, ook voor deze activiteiten waar geen expliciete machtiging van 
de commissie nodig is. 

Verder is een uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan in functie van de bestrijding 
van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Pont. rododendron. Indien mechanische methodes (ringen, 

uittrekken) falen, kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat. Volgende prioriteit geldt wat 
betreft aan te wenden methode : 

1. hak- en spuitmethode 
2. stobbebehandeling 
3. bladbehandeling (enkel bij hoge uitzondering aan te wenden) 

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheerdaden uit te voeren die niet 
voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene timing. 
In de gerichte reservaatgedeelten kunnen deze afwijkingen enkel uitgevoerd worden na grondige 
motivering en uitdrukkelijke toestemming van de adviescommissie. 
In de integrale reservaatdelen wordt hierop geen uitzondering toegestaan: na een eventueel startbeheer 
wordt hier de status van integraal reservaat ingesteld. Omwille van redenen van wetenschappelijk 
onderzoek is het absoluut noodzakelijk hierna onder geen beding nog in te grijpen, met uitzondering van 
het wegnemen van externe invloeden (verwijderen van zaailingen van agressieve exoten). 
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6.4 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de ecologische 
kenmerken voor gevolg hebben, zoals bedoeld in de artikelen 30 en 97, en 
waarvoor de adviescommissie voor de bosreservaten moet worden gehoord 
Dit beheerplan staat expliciet een ontheffing toe van de verbodsbepalingen in functie van wetenschappelijk 
onderzoek en in bepaalde gevallen in functie van het beheer (bv. dieren houden binnen de omheining en 

exotenbestrijding). Dit betekent dat dieren kunnen worden gevangen, gedood of verstoord of binnen een 
omheining geplaatst, dat strooisel, knoppen, scheuten, planten, stukken dood hout, enz. kunnen worden 
verzameld (in functie van wetenschappelijke analyses), tijdelijke constructies, noodzakelijk in functie van het 
onderzoek, kunnen worden opgesteld en bestrijdingsmiddelen noodzakelijk voor het verwijderen van 
agressieve exoten te gebruiken. 

Een ontheffing voor deze verbodsbepalingen is evenwel steeds gebonden aan een machtiging, afgeleverd 
door het Bosbeheer. Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het 
bosbeheer, dat samen met het INBO de opportuniteit van het onderzoek beoordeelt en de verdere 
randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt. 

De aanvragen worden ook steeds voorgelegd aan de adviescommissie. Enkel indien een meerderheid van 
de leden van de commissie haar goedkeuring verleent kan door het Bosbeheer een machtiging worden 
afgeleverd.  

Indien op het moment van een aanvraag geen vergadering van de commissie voorzien is, kan de 
goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een schriftelijke procedure. 

6.5 Richtlijnen m.b.t. de sociale functie (art. 10) 

6.5.1 Toegankelijkheid 

Het bosreservaat is enkel toegankelijk op de paden in perceel 7 (zie Kaart 4.2). Alle overige delen van het 
bosreservaat zijn niet toegankelijk. 

6.5.2 Maatregelen ter bescherming van flora, fauna, bosverjonging m.b.t. de 
bosrecreatie 

Daar het bosreservaat maar zeer beperkt toegankelijk is voor het publiek dienen geen dergelijke 
maatregelen genomen te worden. 

6.5.3 Richtlijnen in verband met de jacht 

Er wordt niet gejaagd in het bosreservaat. 
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7. OPENBAARHEID BEHEERPLAN 
Het beheerplan is ter beschikking gesteld aan de leden van de adviescommissie van het bosreservaat 
Rooiveld (ledenlijst adviescommissie zie Bijlage 7). 

Het beheerplan voor het bosreservaat Rooiveld ligt ter inzage bij: 

 Centrale diensten Agentschap Natuur en Bos, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 
1000 Brussel 

Contactpersoon: ir. Bernard van Elegem      bernard.vanelegem@lne.vlaanderen.be 

 

 Houtvesterij Brugge, Zandstraat 255 bus 3, 8200 Sint-Andries (Brugge) 

Contactpersoon: ir. D. Maddelein     danny.maddelein@lne.vlaanderen.be 
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8. MAATREGELEN IN DE ONMIDDELLIJKE 
OMGEVING VAN HET BOSRESERVAAT OM 
NADELIGE BEÏNVLOEDING VAN BUITENAF 
TE STOPPEN (ARTIKEL 29) 

8.1 Aard en doelstellingen van deze maatregelen 
- Noordrand bosreservaat 

Alle gronden grenzend aan de noordrand van het bosreservaat zijn in eigendom van ANB. Op deze 
gronden is er spontane bosontwikkeling en wordt op de westrand een deel begraasd. De ontwikkeling 
van verschillende hectaren bos in deze zone zal een gunstig effect hebben op het bosreservaat (betere 

buffering).  

- Grasland zuidrand bestand 1a 
Het grasland op de zuidrand van bestand 1a (rond de boerderij) is recent in eigendom gekomen van 
ANB. De optie voor het beheer in dit grasland bestaat uit een hooibeheer gedurende ongeveer 5 jaar en 
daarna een extensieve begrazing. In de randen naar het bosreservaat toe wordt een zoom-mantel 
vegetatie ontwikkeld. 

8.2 Beheerovereenkomsten 
Niet van toepassing. 
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BIJLAGE 1 

 

- Ministerieel Besluit houdende de aanwijzing van ‘Het Rooiveld’ als 
bosreservaat 

 

- Kadastrale legger bosreservaat (zie voor kadastraal plan Kaart 2.1) 

 



Beheerplan bosreservaat Rooiveld - BIJLAGEN 

ESHER  juni 2007 

 

BIJLAGE 2 

 

Synthesenota en advies INBO i.k.v. oprichting bosreservaat 
Rooiveld 
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BIJLAGE 3 

 

MB Beschermd Landschap Rivierbeek 

(zie voor afbakening Kaart 2.3) 
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BIJLAGE 4 

 

Verslag excursie bosaanplant en archeologie te Waardamme (13 juni 2005) +  

situering archeologische sites 
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BIJLAGE 5 

 

Lijst met aangetroffen flora in bosreservaat Rooiveld (2005 WES en 2006 

ESHER) 
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BIJLAGE 6 

 

Lijst met aangetroffen mycoflora in bosreservaat Rooiveld (2006, 

inventarisatie Joachim Calcoen) 
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BIJLAGE 7 

 

Lijst met leden van de adviescommissie 
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BIJLAGE 8 

 

Basisinventarisatie in bosreservaat Rooiveld 

 

Bosbouw- en vegetatieopnames 2006 
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BIJLAGE 9 

 

Raming beheer bosreservaat Rooiveld 


