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1.IDENTIFICATIE VAN HET PROVINCIEDOMEIN 
 

1.1.EIGENDOM , ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN 
 
Het provinciedomein ’t Veld bevindt zich in de gemeente Ardooie. In 2010 bedraagt de totale 
oppervlakte van ’t Veld 44 ha  en is  eigendom van de Provincie West-Vlaanderen met zetel in 
het Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint Andries . 

In TABEL 1 wordt een overzicht gegeven van 2 gebruikers waar mee de provincie een 
overeenkomst heeft afgesloten (persoonlijke rechten ) en dat in totaal voor 1 ha; 

TABEL 1.  Overzicht gebruikers 

 

Gebruikers Voorwerp Opp.(ha
) 

Aard overeenkomst Beslissing 
BD 

Start  Einde 

Inbev Cafetaria  

Keunepupe 

0,11 Concessie 28-11-2002 1-1-2003 31-
12-
2011 

Musafel 
Ygün 

Schapebegrazing  

9y 

0,89 inscharingscontract jaarlijks   

 

 

De verschillende contracten die van toepassing zijn op het domein worden gebundeld in 
BIJLAGE 1 

1.2.KADASTRAAL OVERZICHT 
 
In  BIJLAGE 2 wordt per kadastraal perceel de gegevens van de kadastrale legger 
weergegeven.  

 

Op KAART 1 worden de kadastrale percelen, de twee gebruikers en de eigendomsgrens 
voorgesteld. 

1.3. SITUATIEPLAN 
 
Op KAART 2 wordt het provinciedomein weergegeven met zijn wijde omgeving. Op de kaart 
worden eveneens de naburige bos -en natuurgebieden aangeduid. 
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1.4.SITUERING 
 

1.4.1.Algemeen - administratief 
 
Provincie: West-Vlaanderen 

Arrondissement: Tielt 

Gemeente: Ardooie 

Deelgemeente: Ardooie 

 

Het  praktisch beheer en het  toezicht van het provinciedomein wordt opgevolgd door de 
provinciale groendienst  terwijl de beheerplanning gebeurt door de dienst MINAWA (Milieu, 
Natuur en Water).  

De supervisie vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos  (ANB) en de aanduiding van de 
dunningen in de bospercelen gebeurt door de regiobeheerder Theo Vitse en de plaatselijke 
boswachter Jan Allegaert. 

1.4.2.Relatie met andere groene domeinen 
Op KAART 2 wordt het provinciedomein weergegeven met zijn wijde omgeving. Op de kaart 
worden eveneens de naburige bos -en natuurgebieden aangeduid. ’t Veld is  het grootste 
groengebied in de  groenarme landbouwregio Ardooie-Tielt. In de buurt van ’t Veld ligt het 
Rhodesgoed (40 ha) die  eigendom is van ANB. Beide domeinen zijn vlot bereikbaar met de 
fiets via landelijke wegen vanuit Roeselare, Ardooie, Meulebeke of Izegem. De Roobeek maakt 
de ecologisch verbinding met de beide domeinen. Deze Roobeek is aangeduid als 
natuurverbindingsgebied in het provinciaal structuurplan. De andere grotere groendomeinen 
zoals het Sterrebos of Wallemote-Wolvenhof liggen op meer dan 5 km afstand van ’t Veld. De 
E403 , Rijksweg en het verstedelijkte omgeving van Izegem en Roeselare maken de 
recreatieve en ecologische verbinding met ’ t Veld  moeilijk. 

1.5. STATUUT VAN DE WEGEN EN DE WATERLOPEN 
 
De wegen en waterlopen worden aangeduid op KAART 4 en KAART 8. 

In het oosten van ‘t Veld ligt de Bloemgatstraat die de gemeentegrens vormt met Meulebeke. 
In het noorden bevindt zich de Meulebekestraat die verbonden wordt met het domein door de 
Kasteelstraat. In het zuiden lopen de Bosstraat en de Leenbosstraat. Al deze wegen zijn 
gemeentelijke wegen. De toegangsdreef naar het kasteel is provinciale eigendom en geeft 
verbinding met de Brugse Baan (gewestweg). Door het domein lopen twee chemins namelijk 
chemin 9 en 77 .  Deze chemins zijn opgenomen in de huidige drevenstructuur  (zie KAART 8 
bis). 

De Veldbeek  doorsnijdt het provinciedomein en vormt de voeding van het Zeetje (de 
parkvijver 8w). De Veldbeek wordt vanaf de natuurvijver een beek van derde categorie en valt 
dus onder gemeentelijke bevoegdheid. 
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1.6.BESTEMMING VOLGENS HET GELDENDE PLAN VAN 
AANLEG OF RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 
 
Op KAART 3  worden de bestemmingsgebieden volgens het gewestplan van ’t Veld en 
omgeving voorgesteld.  

Het noorden van het domein met  o.a. de visvijver en het Zeetje ligt in natuurgebied. Het 
zuiden ligt in reservaatgebied. De toegangsdreef heeft als bestemming parkgebied. De parking 
(10t)en de jonge  bospercelen (5a en 5c) zijn aangeduid als agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde. 

Op ‘t Veld is geen BPA van toepassing. 

1.7.LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES 
 

1.7.1. Internationale beschermingszones 
 
Het provinciedomein ligt niet in internationale of Europese beschermingszones. 

1.7.2. Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 
 
Behalve de parking en twee recente bospercelen (5c en 5a) ligt het volledige provinciedomein 
in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).  

 2.ALGEMENE BESCHRIJVING 
 

2.1.CULTUURHISTORISCHE BESCHRIJVING (Mahieu,1999; 
Defoort 2000 en Van Acker 2009) 
 

2.1.1.1. De periode voor de aanleg het kasteelpark (1780-1781) 
 
Tot de 7de eeuw bevond er zich een uitgestrekt bos langs beide zijden van de Mandel. 
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AFBEELDING 1: Verspreiding van de grote bos- en wastinecomplexen voor de vroeg-
middeleeuwse ontbossingen (7de eeuw) ; Tack G. (1993) Bossen van Vlaanderen. 
Davidsfonds Leuven 

 
Tussen de 7de en 10de eeuw werd het voormalig bos aan de Mandel bijna volledig ingenomen 
door dorpen die toen ontstonden. De (deel)gemeenten die eindigen op –gem zoals Izegem, 
Kachtem en Emelgem dateren uit die periode. Enkel rond het ’t Veld in Ardooie bleef een groot 
bosgebied rond een centrale wastine over. Verspreid langs de Mandel lagen nog enkele 
kleinere bossen zoals het niervormig bos ten zuiden van het centrum van Roeselare (zie 
AFBEELDING 2) 
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AFBEELDING 2: Verspreiding van bos, heide en veen in Oost- en West-Vlaanderen net voor 
de grote middeleeuwse ontginningen rond 1000; Tack G. (1993) Bossen van Vlaanderen. 
Davidsfonds Leuven 

 

De Ferrariskaart uit 1777 (zie KAART 5) geeft het huidige provinciedomein ‘t Veld weer als 
een wastine - of veldgebied met verscheidene veldvijvers en hier en daar struweel en 
hakhout.  In dit afgelegen heidegebied werd turf gestoken en de omwonenden lieten er hun 
vee grazen. Aangezien het veld voor de “prochie”, het officiële gemeentebestuur van voor de 
Franse overheersing, geen belastingen opbracht, werd dit gebied in oude landboeken blanco 
aangeduid en nooit exact opgemeten. Enkel de 13 veldvijvers werden systematisch 
geëxploiteerd en staan wel in oude landboeken afgebeeld en werd er tol geheven door de 
“prochie”. Het gaat hier waarschijnlijk over kunstmatig afgedamde vijvers, die voor de visteelt 
werden aangelegd. Die vijvers werden gemiddeld om de 9 jaar op een andere plaats ingericht. 
Men kweekte er karpers, snoeken en andere zoetwatervissen. In de Oostenrijkse periode 
verminderde de kweek van riviervis aangezien door de aanleg van rechte steenwegen die de 
aanvoer van zeevis veel vergemakkelijkte. De veldvijvers werden dan ook afgelaten en in 
cultuur gebracht. In het jaar 1620 verkocht de toenmalige heer van Ardooie al deze vijvers 
aan de Ardooise boerenfamilie Van Rolleghem. Het veldgebied zelf was grotendeels  omringd 
door een gordel van bos. In het zuiden is dat bos erg uitgestrekt. De  huidige  “Veldbossen” 
op grondgebied Meulebeke zijn hier de enige restanten van.  

Bij testament van 1755 richtten het echtpaar Andries Van Vlaanderen en Marie-Catharine 
Facheel “ ten suytwesthoucke van hetselve velt” een kruis met kapelletje op met de beelden 
van Onze Lieve Vrouw en Sint-Jan. Zo ontstond het nu nog bekende Veldkruis, dat een volkse 
bedevaartplaats is geworden. Mensen kwamen van overal om genezing te vragen van 
nagelgaten, zweren en beenwonden. Nagelgaten waren verzwerende wondjes die achteraf een 
putje achterlieten. Er werden ook offergaven aangebracht: onder andere nagels en 
boterhammen met hesp. Een bakje met nagels is nu nog aanwezig. De offergave bestond er in 
om een handvol ongetelde nagels in het bakje aan het kruis te leggen. Het veldkruis bevindt 
zich in bosperceel 5b. 
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2.1.1.2. De periode van de aanleg  van het kasteelpark (1777 tot 1789) tot heden 

 

In 1773 verkeerde de heer van Ardooie, graaf de Houckem, woonachtig in Sint-Omer in 
geldnood en verkocht de feodale rechten van  zijn heerlijkheid Ardooie voor 26000 pond aan 
baron Theodoor de Jonghe uit Gent. De familie de Jonghe waren oorspronkelijk afkomstig uit 
de omgeving van Zele en waren actief in de textielindustrie in het Gentse. Theodoor kocht de 
titel van baron om in de Raad van Vlaanderen te kunnen toetreden. De raad van Vlaanderen 
was het hoogste rechtscollege in Vlaanderen en werd afgeschaft  in 1794 bij het begin van de 
Franse overheersing. Na deze eerste aankoop verwierf de Jonghe in 1773 het Ardooie-Veld 
van de “prochie”. Eigenlijk was ’t Veld gemene grond en dus eigendom van niemand maar 
aangezien de “prochie” tol hief op de vijvers, dwong ze de baron tot het betalen van 750 
pond. Het Veld was reeds door ontginning fel ingekrompen. De vijvers die toebehoorden aan 
de familie van Rolleghem, voegde hij in 1777 en 1778 bij zijn bezittingen. De nieuwe heer van 
Ardooie die zijn eigendom zelf wenste te exploiteren, nam onmiddellijk bezit van zijn goederen 
te Ardooie. De Jonghe liet de vijvers op twee na, droogleggen en volgens een geometrisch 
stramien werd het Veld daarna ontgonnen. De heide werd geploegd en in 1777 werden de 
eerste bomen geplant en een doolhof aangelegd. In 1780 bouwde  Theodoor de Jonghe het 
kasteel en liet er een gracht rond graven. In 1794 verloor Theodoor de Jonghe z’n feodale 
rechten over Ardooie bij het begin van de Franse overheersing maar behield hij z’n 10 ha 
bezittingen in het centrum van Ardooie en ’t Veld. Het oorspronkelijk kasteel was veel 
eenvoudiger van vorm, maar bezat reeds het huidige grondplan. De neo-classicistische 
versieringen werden in 1870 aangebracht. Een van de twee resterende vijvers, ’t Zeetje 
(perceel 8w) werd uitgebreid en uitgegraven tot een grote vijver met hangbruggen en bogen. 
In 1789 werd de Chinese boogbrug gebouwd aan het Zeetje. Er was ook een Chinees 
paviljoen aanwezig aan de rand van de vijver. Enkel het bouwplatform blijft er actueel nog van 
over. De familie De Jonghe werd inmiddels bevorderd en wijzigde van naam tot burggraven de 
Jonghe d’ Ardoye. Ze bewoonden het kasteel gewoonlijk in de zomermaanden en verbleven 
tijdens de rest van het jaar te Brussel, waar ze in de nationale politiek een rol speelde. Een 
toezichter nam het beheer waar van de goederen te Ardooie. De tuinier Roelens woonde 
tijdens de zomermaanden in de rechtervleugel van het kasteel. Z’n zoon Victor Roelens (1858 
- 1947) werd Witte Pater en missiebisschop in Congo. Hij wijdde de eerste zwarte missionaris. 
Z’n standbeeld staat in het gemeentepark van Ardooie.  Op de eerste stafkaart , Dépot de la 
Guerre   (zie KAART 6) uit 1863 wordt deze parkstructuur weergegeven. De bossen ten 
zuiden van de Bosweg in Meulebeke (zie KAART 4) zijn omgezet in landbouwgrond . Maar de 
Veldbossen in Meulebeke zijn nog steeds verbonden met het huidige provinciedomein.  Tot de 
eerste wereldoorlog blijft deze situatie ongeveer ongewijzigd. Tijdens de oorlog 14-18 werden 
het bos en het kasteel beschadigd. Het Zeetje liet men leeglopen door de sluizen op te halen. 
Op de bodem van het Zeetje werd haver gekweekt. Op de stafkaart uit 1913 blijkt de 
oostelijke vijver langs de Bloemgatstraat te zijn gedempt en ook het parkbos ten noorden van 
de Meulebeeksestraat is gerooid. Tijdens de oorlog was er een Duits hospitaal  in het kasteel 
gevestigd. Theodoor de Jonghe was officier en werd met z’n regiment klem gezet in de 
Antwerpse Kempen door de Duitsers. Hij vluchtte naar Nederland en werd daar gevangen 
gezet door de Nederlanders die neutraal wilden blijven in de oorlog. Na de oorlog nam hij vlug 
ontslag uit het leger om zo de verschijning voor de krijgsraad te vermijden. Z’n broer George 
werd achtereenvolgend missionaris in China, Irak en Indonesië.   
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AFBEELDING 3. Postkaart  van ’t Zeetje uit 1915, enkel het onderste gedeelte van het 
Chinees paviljoen is nu nog aanwezig 

De totale bosoppervlakte van ’t Veld bedroeg voor WO I ongeveer 100 ha . Tijdens de  twee 
wereldoorlogen werd de bosoppervlakte ongeveer gehalveerd.  Op de grens van de 
bospercelen 6a en 6b bevinden zich een reeks van putten die ontstaan zijn door het laten 
ontploffen van Duitse munitie uit WO I.  ’t Veld lag in Duits gebied tijdens Wo I.  Adolf Hitler 
verbleef immers  in Ardooie tijdens WO I en schilderde de kerk van Ardooie.  Zowel ten 
westen (richting Ardovries) als ten oosten van de dreef vertrekkende vanaf de huidige parking 
(richting Bloemgatstraat) werd het bos gekapt. De Veldbossen in Meulebeke kwamen los van 
het provinciedomein te liggen. 

In WO II werd het kasteel geplunderd door geallieerden en door burgers. De Chinese vazen 
van z’n broer George de missionaris moesten er aan geloven en de schilderijen werden 
bewerkt met messen. In 1944 werd voor het laatst een bosperceel gerooid namelijk ten 
zuiden van de huidige parking. De grote bomen werden gebruikt om “Rommelasperges “ te 
maken. Dit waren grote staken die werden opgericht om de landing van geallieerde 
vliegtuigen tegen te houden. Het hakhout werd verkocht onder de bevolking. 

Na de dood van Theodoor de Jonghe kwam het kasteel in handen van z’n zoon die eveneens 
Theodoor heette maar hij werd ook Teddy genoemd. Hij was getrouwd met de kleindochter 
van de eerste minister Delacroix. In de jaren zeventig werden in opdracht van Teddy twee 
vijvers zonder bouwvergunning gegraven in de natte weilanden ten westen van het Zeetje. 
Voordien probeerde de burggraaf schapen te kweken in deze natte weilanden maar dit 
mislukte. Het domein werd omheind en kreeg de naam “Groendomein d’Ardoye” mee.  Er 
werd eveneens een cafetaria gebouwd : de Keunepupe. In het domein werd ook een jumping 
parcours aangelegd. Een hindernis onder de vorm van een aarden bult is nu nog te zien naast 
het kleine heideveldje (perceel 7y). De bezoeker moest ingang betalen maar het project werd 
al gauw gestopt wegens te weinig succes. In het kasteel werden een tijd lang kinderen 
opgevangen van notabelen zoals onder andere de kinderen van Tjombé. Aan het kasteel werd 
eveneens illegaal een vleugel gebouwd voor een neef van Outrijve d’Ydewalle.  
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Teddy vatte het plan op om het bos volledig te laten verkavelen als bouwgrond zoals dit is 
gebeurd met de bossen op grondgebied Meulebeke. Twee percelen werden verkocht vooraleer 
het  provinciebestuur het bos kon verwerven en ’t Veld de gewestplansbestemming van 
natuur- en reservaatsgebied kreeg . Het gaat over het perceel naast het veldkruis (5b) en een 
gedeelte van de toegangsdreef. 

In 1981 kocht het provinciebestuur 40 ha van ’t Veld aan en stelde het domein voor het 
publiek toegankelijk. ’t Veld werd aangekocht met subsidie van het groenplan. Deze instantie 
subsidieerde in jaren zeventig en tachtig openbare besturen om groendomeinen aan te kopen. 
De toenmalige burgemeester van Ardooie Leon Massele was ook ondervoorzitter van de 
provincieraad en pleitte sterk voor de aankoop door de provincie.   

Het kasteel met het omliggend park kwam in handen van een zekere Verhaeghe die een 
handel had in vodden. De recent aangebouwde vleugel aan het kasteel werd terug  
afgebroken door hem. Wegens fraude moest Verhaeghe het kasteel verkopen en werden 2 
broers antiquair Kwabbelbeen uit Zulte de nieuwe eigenaars. 

 In 1999 en 2000 werden 4 ha aanpalende percelen verworven ( 5a,5c,9d, 9x en  9y). 

2.1.2. Kenmerken van het vroegere beheer 
 

De heischrale vegetatie die aangetroffen wordt op het heideterreintje achter de cafetaria (7y 
en 9z) en het hooiland (9x) zijn relicten van het wastine - en veldgebied die hier aanwezig 
was tot het einde van de 18de eeuw. Het Zeetje was van oorsprong een veldvijver. Het 
drevenpatroon, de bospercelen en de parkstructuren in de buurt van ’t Zeetje dateren van het 
einde van 18de eeuw, begin 19de eeuw en werden aangelegd in opdracht door burggraaf 
Theodoor de Jonghe d’Ardoye. De bomen in het domein zelf dateren niet meer uit deze 
periode. Het voorkomen van salomonszegel en muskuskruid wijzen echter op een lange 
voorgeschiedenis als bos. De meeste bomen werden aangeplant na beide wereldoorlogen (zie 
KAART 9). Tijdens de wereldoorlogen werd immers ferm gekapt in ’t Veld.  Enkel in de 
toegangsdreef naar het kasteel staan enkele zomereiken met een stamomtrek van meer dan 
2,5 m die waarschijnlijk dateren uit het begin van de 19de eeuw. In bospercelen 3a en 9b zijn 
er hakhoutstoven van tamme kastanje. Deze bedrijfsvorm was populair tot en met WO II. In 
perceel 9b werd het hakhoutbeheer recentelijk terug opgestart.  

2.2.BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS 
 
Op KAART 8 wordt de bodem en hydrografie van Bergelen weergegeven. 

 

2.2.1. Reliëf, hydrografie en waterkwaliteit  
 

2.2.1.1 Reliëf  
 
Het provinciedomein is gelegen in de vlakte van de Leie. De hoogte in deze vlakte varieert  
gemiddeld tussen de 15 en 25 m door de aanwezigheid van ruggen en depressie van de 
zijrivieren van de Leie (o.a. Rodebeek). De vlakte van de Leie ligt tussen de eigenlijke 
Leievallei in het zuiden en het laagplateau van Lichtervelde richting Tielt in het noorden. Dit 
laagplateau is een oostelijke uitloper van de centrale Heuvelkam die van Geluveld over Staden 
naar Lichtervelde en Aarsele loopt. Het domein zelf  ligt gemiddeld op een hoogte van 25 
meter en stijgt lichtjes richting Meulebeke tot 27,5 m ter hoogte van de oostelijke grensdreef.  
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2.2.1.2. Hydrografie 
 
De Veldbeek  doorsnijdt het provinciedomein en vormt de voeding van het Zeetje (de 
parkvijver 8w). Deze vijver was van oorspong een veldvijver zoals te zien op de Ferrariskaart. 
Op het einde van de 18de eeuw werd deze veldvijver omgevormd tot de huidige parkvijver 
met eilandjes en brugjes. De overloop van het Zeetje naar de eigenlijke Veldbeek situeert zich 
ter hoogte van de cafetaria. Naast de parkvijver het Zeetje zijn nog twee vijvers aanwezig die 
werden gegraven in de jaren zeventig van de 20ste eeuw in opdracht van de vroegere 
eigenaar de familie De Jonghe d’ Ardoye. De grootste vijver (4w) is ingericht als visvijver, de 
kleinere vijver is volledig afgesloten voor publiek en heeft een natuurfunctie. Via een sifon zijn 
de parkvijver en de grootste visvijver met elkaar verbonden.  

De Veldbeek in het domein wordt gevoed door grachten die het hoger gelegen gebied ten 
noorden en  ten oosten van ’t Veld ontwateren. De ene toevoergracht komt ter hoogte van de 
parking het provinciedomein binnen waar ook het overstort van het naburige gehucht op 
grondgebied Meulebeke arriveert. Vanuit het privé-kasteeldomein komt de andere 
toevoergracht van de Veldbeek toe. Tussen het Zeetje en de grootste visvijver komt deze 
toevoergracht samen met de eigenlijke Veldbeek. 

De Veldbeek wordt vanaf de natuurvijver een beek van derde categorie en valt dus onder 
gemeentelijke bevoegdheid. 

 

2.2.1.3. Waterkwaliteit 
 
Door de VMM wordt enkel waterkwaliteit opgemeten in de middenvijver met name op 
meetpunt 621070. Enkel op 23/09/2009 werd recentelijk een meting uitgevoerd door de VMM 
 
pH en zuurstof voldoen aan de normen voor de viswater. Voor de ander parameters bestaan 
er geen normen voor. De biotische index is laag maar is verklaarbaar doordat de biotisch 
index is opgesteld voor stromend water (beken en rivieren) en niet voor vijvers. 
 

 

TABEL 2.  Waterkwaliteit visvijver (VMM) 

 

parameter resultaat eenheid 
norm voor 
viswater 

Zuurstofverzadiging 76 % ? 
Geleidbaarheid 
(20°C) 142,1 µS/cm ? 
Zuurstof, opgeloste 7,2 mg/L > 7 
pH 6,39 - 6,5 < pH < 9 
Temperatuur 17,7 °C ? 
Biotische index (10-
0) 5 - ? 
 

 

2.2.2. Bodem  
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Doordat de heide van ’t Veld bij de ontginning op het einde van de 18de eeuw geploegd werd, 
ging het oorspronkelijk heideprofiel verloren. Ook door de aanlegwerken van ’ t Zeetje in de 
19de eeuw en de aanleg van de twee recente vijvers is de oorspronkelijke bodem verstoord.  
Volgens de bodemkaart is het bijna volledige Veld aangeduid als vergraven terrein. Enkel de 
recentst aangekocht percelen 9x, 9y, 9a, 5c en 5a hebben nog een bodemprofiel (zie KAART 
8) . Ze bestaan uit lichte zandleem, de noordelijke grasland percelen (9x, 9y en 9a) zijn 
aangeduid als tijdelijk nat door het voorkomen van een kleilaag op geringe diepte. De beboste 
akkerpercelen (5c en 5a) zijn matig droog. De bodem in de directe omgeving van het 
provinciedomein(zie KAART 8) varieert tussen droog lemig zand  tot  natte zandleem. In het 
provinciedomein komt deze variatie waarschijnlijk ook voor maar de natte en  lichte zandleem 
komt waarschijnlijk het meeste voor gezien het natte karakter van het bos in de winter en het 
veel voorkomen van heischrale soorten zoals valse salie en schermhavikskruid. 
 

2.3.BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU 
 

2.3.1. Bestandskaart 
 
Op KAART 4  wordt de aard van de percelen en weergegeven. De perceelsindeling van deze 
kaart werd gemaakt op basis van de perceelskaart van ANB. De nummering van de percelen 
werd overgenomen. Sommige percelen werden echter opgesplitst of samengevoegd. 

2.3.2. Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 
 

2.3.2.1. Bestandskenmerken 
 

• BESTANDSTYPE 
In  TABEL 3 wordt de oppervlakteverdeling per bestandtype nagegaan. 

Tabel 3. Oppervlakte per bestandstype 

 

  Aard 
Oppervlakte 
(ha) % 

Recreatieve  
infrastructuur parking 0,87 2 
  speeltuin 0,15 0 
  cafetaria 0,11 0 
  paden 4,96 11 
  subtotaal 6,09 14 
        
Open ruimte vijvers 4,72 11 
  weide 0,89 2 
  grasland 2,51 6 
  subtotaal 8,12 18 
        
Bos loofhout 30,17 68 
  subtotaal 30,17 68 
        
TOTAAL   44,38 100 
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Het provinciedomein bestaat voor 70 % uit bos en voor 30 % uit open ruimte en recreatieve 
infrastructuur. De open ruimte wordt voor de groter helft gevormd door de drie vijvers. De 
andere kleine helft bestaat uit weide en (heischraal) hooiland. 

Het bos bestaat volledig uit loofhout.  

 

• LEEFTIJD, SLUITINGSGRAAD, BEDRIJFSVORM EN MENGINGSVORM 
 
In TABEL 4 wordt de leeftijd , sluitingsgraad, bedrijfsvorm en mengingsvorm van de 
bospercelen weergegeven 

 

TABEL 4. Leeftijd, sluitingsgraad, bedrijfsvorm en mengingsvorm van de bospercelen 

 

bestandsnr 
opp 
(ha) plantjaar sluitingsgraad bedrijfsvorm mengingsvorm 

1a 0,938 1920 >2/3 hooghout homogeen 
2a 1,348 1970 >2/3 middelhout stamsgewijs 
2b 2,519 1970 >2/3 middelhout stamsgewijs 
3a 4,697 1920 >2/3 middelhout groepsgewijs 
4a 1,915 1920 >2/3 hooghout homogeen 
4b 0,689 1970 >2/3 middelhout stamsgewijs 
4c 1,709 1970 >2/3 hooghout homogeen 
4d 0,642 1950 >2/3 hooghout homogeen 
5a 0,132 2001 >2/3 hooghout groepsgewijs 
5b 0,352 1920 >2/3 hooghout stamsgewijs 
5c 0,788 2001 >2/3 hooghout groepsgewijs 
6a 2,526 1950 >2/3 hooghout stamsgewijs 
6b 1,347 2000 1/3-2/3 hooghout stamsgewijs 
6c 0,442 1990 1/3-2/3 hooghout groepsgewijs 
7a 1,042 1920 >2/3 hooghout groepsgewijs 
7b 0,718 1920 >2/3 hooghout groepsgewijs 
8a 1,279 1950 1/3-2/3 hooghout stamsgewijs 
8b 1,547 1920 >2/3 hooghout groepsgewijs 
9a 3,095 1920 >2/3 hooghout homogeen 
9b 1,106 1970 >2/3 hakhout stamsgewijs 
9c 0,901 1920 >2/3 hooghout homogeen 
9d 0,439 1970 >2/3 hooghout stamsgewijs 
  30,171         
 

Leeftijd 

 

Op KAART 9 wordt per perceel de plantperiode aangeduid. 
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In TABEL 5 worden de oppervlaktes per plantperiode weergegeven. 

De helft van de bosbomen werden aangeplant kort na de twee wereldoorlogen. De andere 
helft van de bosbomen is jonger en werd aangeplant vanaf de jaren vijftig. Enkel in de 
toegangsdreef naar het kasteel staan enkele zomereiken met een stamomtrek van meer dan 
2,5 m die waarschijnlijk dateren uit het begin van de 19de eeuw.  

 

TABEL 5. Oppervlakte van de bospercelen per plantperiode 

 

plantperiode 
oppervlakte 
(ha) % 

1920-1950 15,82 52 
1950-1970 3,81 13 
1970-1985 7,81 26 
1985-1995 0,44 1 
1995-2001 1,35 4 
2001 0,92 3 
 totaal 30,15 100 
   
 

 

Sluitingsgraad 

 

De sluitingsgraad van een bestand wordt bepaald op basis van de bedekking van de bodem 
door de kroonprojectie. Hierbij wordt gewerkt met drie klassen (< 1/3, 1/3-2/3, >2/3) 

In TABEL 6 wordt de oppervlakte van de bospercelen per klasse van sluitingsgraad 
weergegeven. 

 

TABEL 6. Oppervlakte van de bospercelen per klasse van sluitingsgraad 

 

Sluitingsgraad 
opp 
(ha) % 

Totaal >2/3 27,103 90 
Totaal 1/3-
2/3 3,068 10 
Eindtotaal 30,171 100 
 

De kronen van de meeste  bomen groeien reeds in elkaar en hebben een hoge sluitingsgraad. 
De kronen van de bomen in percelen met recente kappingen (6b,6c, 8a) raken elkaar nog niet 
en hebben een lagere sluitingsgraad. 

 

Bedrijfsvorm 
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TABEL 7. Oppervlakte van de bospercelen per bedrijfsvorm 

 

Bedrijfsvorm opp(ha) % 
hakhout 1,106 4 
middelhout 9,253 31 
hooghout 19,812 66 
Eindtotaal 30,171 100 
 

Twee derde van het bos bestaat uit hooghout.  Dit is de bedrijfsvorm waarin de bomen als 
hoogstammen opgroeien. In het andere derde komt er tussen de hoogstambomen uitgegroeid 
hakhout voor van vooral tamme kastanje en Amerikaanse eik (middelhout). In het perceel 9b 
(dichtbij de cafetaria) is er hoofdzakelijk recent gekapt hakhout van tamme kastanje 
aanwezig. 

 

Mengingsvorm 

De mengingsvorm volgt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen die t.o.v. 
elkaar verschillen in boomsoort. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 

stamsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlaktes <50 m² 

groepsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlaktes tussen 50 en 5000m² 

homogeen: het bestand bestaat uit één enkele boomsoort 

 

In TABEL 8 wordt de oppervlakte van de bospercelen per mengingsvorm weergegeven. 

 

TABEL 8. Oppervlakte van de bospercelen per mengingsvorm 

 

Mengingsvorm opp(ha) % 
homogeen 9,2 30 
groepsgewijs 9,366 31 
stamsgewijs 11,605 38 
Eindtotaal 30,171 100 
 

In  ’t Veld komen de drie mengingsvormen elk voor een derde voor. 

 

2.3.2.2. Boomsoortensamenstelling 
 
In totaal werden 17 bosproefvlakken geïnventariseerd in 22 bospercelen (30,171 ha) (zie 
BIJLAGE 3). 
  

• ZAAILINGEN EN STRUIKLAAG 
 
In TABEL 9  worden op niveau van het gehele bos de belangrijkste boomsoorten van de 
zaailingen en struiklaag weergegeven op basis van de gegevens van de proefvlakken. 
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Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 m.  De meest 
voorkomende zaailingen, gerangschikt in afnemende mate van voorkomen:gewone esdoorn, 
tamme kastanje, vlier en zomereik.  Gewone esdoorn, tamme kastanje en vlier zijn spontaan 
ontwikkeld. De zomereiken zijn aangeplante jonge boompjes in perceel 9b. 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 m en een omtrek 
kleiner dan 20 cm. In de struiklaag komen volgende boomsoorten voor, gerangschikt volgens 
afnemende mate van voorkomen: gewone esdoorn, zomereik , Amerikaanse vogelkers en 
berk. De zomereiken zijn de grotere exemplaren binnen het percelen 9b. In ’t Veld is zoals 
elders in West-Vlaanderen geen spontane verjonging van zomereik. 
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TABEL 9. Voorkomende boomsoorten (stamtal/ha) als zaailingen en in de struiklaag  

 

Zaailingen gemiddelde hoogte 
(cm) 

Boomsoort Stamtal 
(/ha) 

        
  150-199 zomereik 83 
        
  100-149 tamme kastanje 321 
        
  50-99 vlier 15 
        
 0-49 gewone esdoorn 5826 
  vlier 143 
  es 15 
    Totaal 6401 
    
        
Struiklaag gemiddelde hoogte 

(cm) 
Boomsoort Stamtal 

(/ha) 
  600-800 gewone esdoorn 75 
    berk 50 
    krentenboompje 38 
    tamme kastanje 28 
    gewone esdoorn 15 
  zomereik 78 
  witte els 17 
      
        
  400-600 gewone esdoorn 40 
    lijsterbes 20 
    Amerikaanse 

vogelkers 
11 

    vlier 9 
    zwarte els 37 
      
  200-400 Amerikaanse 

vogelkers 
51 

    vlier 29 
    gewone esdoorn 12 
    hulst 10 
    gewone esdoorn 7 
    vlier 5 
        
    Totaal 530 
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• BOVENETAGE OF BOOMLAAG 

 

Op KAART 10  wordt met de grondkleur de inheemse boomsoorten in de bovenetage  
(boomlaag) weergegeven, terwijl met een gekleurde arcering het voorkomen van uitheemse 
boomsoorten wordt aangegeven.  

De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. De meest 
voorkomende boomsoorten (volgens stamtal) zijn zomereik, tamme kastanje, berk, gewone 
esdoorn en Amerikaanse eik. Berk en gewone esdoorn hebben zich spontaan ontwikkeld. 

Op basis van het grondvlak zijn de meest voorkomende boomsoorten in Bergelen: zomereik 
(50%), tamme kastanje (12 %), Amerikaanse eik (9%) , populier (8%) en berk (7%) . 

Op niveau van het bosdomein nemen de inheemse bomen 69 % van het grondvlak en de 
exoten 31% (tamme kastanje, Amerikaanse eik en populier )  

 

In TABEL 10 wordt per ha het gemiddeld stamtal, grondvlak en volume van de boomlaag 
weergegeven 

 

TABEL 10. Gemiddeld stamtal, grondvlak en volume van de boomlaag in ‘t Veld 

 

Boomsoort Stamtal % Grondvlak % Volume % 
zomereik 113 20 12.99 50 155.4 56 
tamme kastanje 98 17 3.12 12 25.9 9 
Amerikaanse eik 37 7 2.41 9 24.7 9 
populier 12 2 2.17 8 24.6 9 
berk 86 15 1.74 7 15.2 5 
gewone esdoorn 66 12 1.27 5 11.1 4 
es 21 4 0.54 2 5.6 2 
zwarte els 37 7 0.41 2 2.2 1 
beuk 2 0 0.35 1 4 1 
douglasspar 39 7 0.34 1 3.2 1 
lork 1 0 0.16 1 1.9 1 
grauwe abeel 0 0 0.14 1 1.3 0 
witte abeel 1 0 0.13 0 1.1 0 
vlier 18 3 0.09 0 0.2 0 
witte els 13 2 0.08 0 0.4 0 
lijsterbes 7 1 0.08 0 0.4 0 
krentenboompje 13 2 0.06 0 0.2 0 
Totaal 565   26.1   277   
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In TABEL 11 wordt per perceel het plantjaar en de boomsoorten weergegeven. 

 

Tabel 11. Plantjaar en boomsoorten in de boomlaag per bosperceel 

 

bestandsnr opp. (ha) plantjaar 
hoofdboomsoorten (% ) van het grondvlak of van het 
stamtal(*) 

1a 0,938 1920 zomereik(83),grauwe abeel (14) en lijsterbes (2) 
2a 1,348 1970 gewone esdoorn(53), es (25), populier (22) 

2b 2,519 1970 
berk (68), es (13), populier (9), Amerikaanse eik (6) en 
gewone esdoorn (3) 

3a 4,697 1920 
zomereik (82), Amerikaanse eik (10), tamme kastanje 
(7) en lijsterbes (1) 

4a 1,915 1920 zomereik (93) en tamme kastanje (7) 
4b 0,689 1970 gewone esdoorn (75), zomereik (15) en berk (10) 
4c 1,709 1970 populier (84), zwarte els (12) en vlier (4)  

4d 0,642 1950 
zomereik (65), Amerikaanse eik (18), tamme kastanje 
(16) en krentenboompje (1) 

5a 0,132 2001 zomereik (100) (*) 
5b 0,352 1920 zomereik (64), berk (23) en witte els (13)  
5c 0,788 2001 zwarte els (100) (*)  

6a 2,526 1950 
tamme kastanje(72), zomereik (16), beuk (11) en 
krentenboompje (1) 

6b 1,347 2000 
tamme kastanje (45), zomereik (31), berk (21) en 
krentenboompje (3)  

6c 0,442 1990 zomereik (64), berk (23) en witte els (13) 
7a 1,042 1920 Amerikaanse eik (74), douglasspar (23) en berk (4) 
7b 0,718 1920 Amerikaanse eik (90), douglasspar (6) en berk (4) 
8a 1,279 1950 zomereik (89), lork (6), tamme kastanje (3) en berk (2) 
8b 1,547 1920 zomereik (89), lork (6), tamme kastanje (3) en berk (2)  
9a 3,095 1920 zomereik (100) 

9b 1,106 1970 
berk (40), zwarte els (27), witte abeel (20) en gewone 
esdoorn (13) 

9c 0,901 1920 
zomereik (86), tamme kastanje (10) en krentenboompje 
(4) 

9d 0,439 1970 
zomereik (32), berk (29), populier (23) en zwarte els 
(15) 

Eindtotaal 30,171   
 

(*) stamomtrek kleiner dan 20cm 

percelen met meer dan 90 % inheemse bomen en die in aanmerking komen voor de subsidie 
in kader van de ecologisch bosfunctie 

2.3.2.3. Dendrometrische gegevens boomlaag 
 
 
In TABEL 12  worden de dendrometische gegevens vergeleken van  ‘t Veld (30,171 ha) met 
de gegevens van het provinciedomein Sterrebos, West-Vlaanderen en Vlaanderen.  
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TABEL 12.  Dendrometrische gegevens van ’t Veld  i.v.m. Sterrebos, Bulskampveld en West-
Vlaanderen 

 

  ‘t Veld 
 
Sterrebos Bulskampveld 

Loofhout
West-Vl.  

Loofhout 
Vlaanderen 

Stamtal (/ha) 565 417 797 703 664 
Grondvlak (m²/ha) 26,1 27,7 26 25 22 
Volume levend (m³) 277 304 258 234 211 
Staand dood hout (m³) 9.8 9,3 5,1 4,6 2,8 
volume staand dood hout 
/  
volume levend hout (%) 3.6 

 
 
3 2,0 2,0 1,3 

 
De dendometrie van ’t Veld is gelijkaardig aan degene van ’t Sterrebos. Het Sterrebos bestaat 
echter voor de helft uit bomen uit de 19 de eeuw terwijl het Veld volledig bestaat uit bomen 
die aangeplant werden in de 20ste eeuw. Vandaar het hoger stamtal en lager volume in ’t Veld 
in vergelijking met het Sterrebos. Het dood hout gehalte in ’t Veld  is meer dan het dubbele 
dan het Vlaams gemiddelde. De afgestorven zomereiken hebben het grootste aandeel in het 
dood hout. 
 
In  TABEL 13 worden de dendrometische gegevens per bestand weergegeven. 

 

TABEL 13. Dendrometrische gegevens per bestand 

 

bestandsn
r opp. (ha) plantjaar 

stamtal 
(/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) volume (m³) 

1a 0,938 1920 216 29,9 351 
2a 1,348 1970 904 28,8 281 
2b 2,519 1970 609 18,8 185 
3a 4,697 1920 413 34,2 416 
4a 1,915 1920 157 19,1 228 
4b 0,689 1970 1356 25 236 
4c 1,709 1970 845 36 376 
4d 0,642 1950 364 31 368 
5a 0,132 2001 * * * 
5b 0,352 1920 1071 24,6 251 
5c 0,788 2001 * * * 
6a 2,526 1950 756 36,9 349 
6b 1,347 2000 825 5,7 22 
6c 0,442 1990 1071 24,6 251 
7a 1,042 1920 1454 36,9 355 
7b 0,718 1920 982 32,3 308 
8a 1,279 1950 344 29,4 355 
8b 1,547 1920 344 29,4 355 
9a 3,095 1920 167 19,4 180 
9b 1,106 1970 943 17,1 126 
9c 0,901 1920 422 22,6 258 
9d 0,439 1970 1071 20,1 175 
Eindtotaal 30,171     
 

(*) stamomtrek kleiner dan 20 cm 
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2.3.3. Flora 

2.3.3.1. Biologische waarderingskaart (B.W.K.) 
 
Aan de hand van een inventarisatie in 2008  werd geprobeerd voor iedere beheerseenheid  
zijn overeenkomstige karteringseenheden te vinden. Deze inventarisatie gebeurde in 
samenwerking met Olivier Dochy van het Inbo. De karteringseenheden van de biologische 
waarderingskaart werden hiervoor gebruikt. (Dupae et al, 1985 en Paelinckx & Kuijken, 1997) 

Per beheerseenheid kunnen meerdere karteringseenheden gebruikt worden omdat 
bijvoorbeeld twee soorten vegetaties er voorkomen of omdat er kle’s voorkomen. 

Om een overzichtelijke kaart te kunnen aanmaken werd een lichte vereenvoudiging 
doorgevoerd van de verschillende karteringseenheden per beheerseenheid tot één 
vegetatietype per beheerseenheid. De verschillende vegetatietypes worden afgebeeld in 
KAART 11 . 

Kleine landschapselementen zowel punt - als lijnvormige elementen werden geïnventariseerd 
en in kaart gebracht.  Op KAART 12  worden ze afgebeeld.    

Ieder karteringseenheid en eveneens de kleine landschapselementen kregen door het Inbo 
een biologisch waardering toegekend tussen 1 en 5 (zie TABEL 14). 

 

Tabel 14. Biologische waardering 

 

1-2 biologisch minder waardevol 

3 biologisch waardevol 

4-5 biologisch zeer waardevol 

 

Op KAART 13 wordt de biologische waarde van zowel de vegetatie als de kleine 
landschapselementen weergegeven. 

Het volledige provinciedomein is biologisch zeer waardevol behalve de omgeving van de 
vijvers en de schapenweide met de recente bebossing. De vijvers zijn biologisch minder 
waardevol door de instroom van vervuild water vanuit de aangrenzende woonwijk in 
Meulebeke.  

2.3.3.2. Overzicht per vegetatietype  
 

• GRASLANDEN 

 

In TABEL 15 wordt per perceel de huidige vegetatie weergegeven. Hierbij wordt eveneens 
vermeld in welke ontwikkelingsfase zich het grasland bevindt  (Zwaenepoel, 2000) 

Alle graslanden in ’t Veld behalve de schapenweide (9y) zijn biologisch zeer waardevol door 
het voorkomen van planten uit heide en heischraal grasland (zie TABEL 16).  Tussen 
Roeselare en Tielt is dergelijke vegetatie enkel nog te vinden in het Sterrebos. Het noordelijke 
stuk van het hooiland 9x  (0,5 ha) is van bijzonder belang op West-Vlaamse en Vlaamse 
schaal (Defoort, 2000). Dit vochtig en heischaal grasland wordt gedomineerd door veldrus en 
moerasrolklaver. Daarnaast komen ook bijzondere soorten voor zoals bleke zegge,  gewone 
dopheide, hazezegge,  pilzegge, tormentil  en struikheide.    
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Op de KAARTEN  11 en 13 worden respectievelijk het graslandtype en de biologische 
waardering weergegeven. 

De potentiële natuurlijke vegetatie van deze graslanden zijn bos. Het te verwachten bostype 
wordt beschreven in een volgend hoofdstuk. 
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TABEL 15. Vegetatie van de graslanden in ’t Veld 

nr opp. 
(ha) 

BWK  vegetatietype fase start  
natuur
beh. 

dominante grassen (3-5) dominante bloeiende planten (1-3) 
mei en augustus 

weinig talrijke planten (r-1) 

4x 0,85 

Mr+Hf° 
 

 natte ruigte met 
moerasspirea en riet 

3 2000 ruw beemdgras berm: engelwortel, grote 
brandnetel,kruipende boterbloem, 
wit hoefblad 

oever: gele lis,geoord 
helmkuid, grote kattestaart, 
grote wederik,kale jonker, 
leverkruid, moerasvergeet-
menietje, moerasrolklaver, 
moeraspirea,moeraswalstro, 
pinksterbloem, pitrus, riet 

7x 0,01 

Hp*  bloemenrijk 
grasland 

3 2000 gewoon struisgras, 
reukgras, 
gestreepte witbol  

brunel, moerasrolklaver, 
paardenbloem, wolfspoot 

bleke zegge,grote wederik, 
hazezegge,kantig hertshooi, 
knoopkruid, leverkruid, 
moerasspirea,ruige zegge, 
tormentil,waternavel 

7y 0,24 

Ha°+Cm  droog heischraal 
grasland en 
vergraste heide 

3 2000 gewoon struisgras, gewone rolklaver, schapenzuring, 
tormentil 

biggekruid, bleke zegge, 
brunel, dubbelloof, fraai 
hertshooi, pijpenstrootje, 
pilzegge, struikheide, valse 
salie,veelbloemige veldbies,  

9x 
noord 0,65 

Hj+Ce°  Vochtig en  
heischraal grasland 

5 2000 veldrus moerasrolklaver, bleke zegge,gewone dopheide, 
geelgroene zegge,gladde 
witbol, hazezegge, 
moeraswalstro, pilzegge, 
struikheide, tormentil, 
eelbloemige veldbies, 

9x 
zuid 0,65 

Hp*  bloemenrijk 
grasland 

2 2000 geknikte vossestaart, pitrus, 
ruw beemdgras, gestreepte 
witbol 

kale jonker, kruipende 
boterbloem,veldzuring 

grasmuur, grote vossenstaart, 
pinksterbloem 

9y 0,89 
Hp  bloemenarm 

grasland 
1 2000 Engels raaigras, gestreepte 

witbol, ruw beemdgras 
witte klaver, kruipende boterbloem gewone hoornbloem, kale 

jonker 

9z 0,01 

Se+Cg°  kapvlakte met droge 
heide 

5 2006 pitrus braam gaspeldoorn, 
glanshaver,pilzegge, struikhei, 
trekrus 

Tot 3,25 
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• VIJVERS 

 

De parkvijver “Het Zeetje” (8w) en de natuurvijver (2w) bezitten geen oever- of waterplanten 
en zijn biologisch minder waardevol. De natuurvijver is omringd door bos en daarom is 
vegetatie aanwezig. De parkvijver is sterk toegeslibd door het overstort van de riolering vanuit 
Meulebeke. 

De visvijver is biologische waardevol door een betere waterkwaliteit en voorkomen van zowel 
waterplanten ( witte waterlelie en gekroesd fonteinkruid) als oevervegetatie. De 
oevervegetatie wordt beschreven onder 4x in Tabel 15.  

 

• BOSSEN 

 

Het grootste gedeelte van het bos bestaat uit zuur eikenbos.  De aangeplante boomlaag 
bestaat vooral uit zomereik en tamme kastanje. Dit type bos wordt niet gekenmerkt door 
uitbundige voorjaarsbloei. Bleeksporig bosviooltje, Gewone salomonszegel, speenkruid  
bloeien her en der in ’t Veld zonder tapijten te vormen. Op één plaats komt muskuskruid  en 
dalkruid voor. Op de randen van de grachten komen dubbelloof en wijfjesvaren voor. 
Adelaarsvaren, brede stekelvaren en wilde kamperfoelie groeien verspreid over het hele bos. 

In de buurt van de Veldbeek en de vijvers komt het alluviale essen-olmenbos voor. De 
boomlaag bestaat hier uit een spontaan gegroeide boomlaag van es, zwarte els en gewone 
esdoorn. De aanwezige plantensoorten zijn hetzelfde als in het zuur eikenbos maar met 
eveneens aanwezegheid van aalbes, moerasmuur, moeraszegge en pinksterbloem 

Door de jonge leeftijd zijn de bosaanplantingen (5a en 5c) biologisch minder waardevol op 
vlak van vegetatie.  

De potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) en de streefvegetatie in ’t Veld komt overeen met de 
huidige vegetatie namelijk zuur eikenbos op de drogere gronden of alluviaal essen-olmenbos 
in de vochtige gedeelten.  

Op KAART 14 wordt de streefvegetatie weergegeven van ’t Veld . Wat betreft de bossen 
komt dit overeen de potentieel natuurlijke vegetatie. 

 

• KLE 

 

Op KAART 12 worden de lijn - en puntvormige kleine landschapselementen aangeduid op een 
luchtfoto. De biologische waardering van deze elementen wordt weergegeven op KAART 13. 
In ’t Veld zijn dat vooral bospoelen en eiken- en beukendreven. De driedubbele toegangsdreef 
naar het kasteel is de belangrijkste en waardevolste dreef van het provinciedomein. Een 
dubbele rij van deze dreef staat echter op privé-grond.  In de dreef staan enkele zomereiken 
met een stamomtrek van meer dan 2,5 m die waarschijnlijk dateren uit het begin van de 19de 
eeuw. 
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2.3.3.3. Paddestoelen 

Het provinciedomein ‘t  Veld is beroemd voor  z’n rijkdom aan paddestoelen en is één van de 
beste gebieden in West-Vlaanderen. Het vochtig karakter van het domein in combinatie met 
voldoende oude bomen en dood hout verklaart waarschijnlijk deze grote diversiteit aan 
paddestoelen. De mycologische werkgroep van Zuid-West-Vlaanderen doet ieder jaar het bos 
aan op hun woensdagse wandelingen. Op www.mycologia.tk kunnen de jaarlijkse 
waarnemingen nagegaan worden.Verschillende paddestoelen die op de Rode lijst van de 
paddestoelen staan als kwetsbaar of bedreigd zoals eekhoorntjesbrood, gele stekelzwam en 
trechtercantharel worden aangetroffen in ’t Veld.  

2.3.3.4. Rode Lijst  
 
Rode lijsten bestaan zowel voor flora als voor fauna en geven aan hoe zeldzaam en bedreigd 
het organisme is zowel in absolute aantallen als in achtergang van het verspreidingsgebied in 
Vlaanderen Binnen de Rode lijst bestaan vier categorieën: uitgestorven, met uitsterven 
bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. In TABEL 16 worden de planten weergegeven die 
voorkomen in deze Rode Lijst.  

Naast de vermelde Rode-lijst categorieën worden in de tabel ook de plantensoorten vermeld 
waarvan het voorkomen zeldzaam of achteruitgaand is. Zeldzaam betekent dat de plant nooit 
op veel plaatsen heeft voorgekomen maar op die plaatsen niet achteruitgaat. Achteruitgaand 
zijn soorten die momenteel niet bedreigd worden, maar wel het risico lopen om in de 
categorie kwetsbaar terecht te komen als de nodige beschermingsmaatregelen uitblijven. 

TABEL 16.  Rode lijst van plantensoorten in ‘t Veld (Dochy Olivier, 2005) 

 

RODE LIJSTSOORTEN RODE LIJST CATEGORIE 

fraai hertshooi kwetsbaar 

gevlekte orchis kwetsbaar 

  

ACHTERUITGAANDE SOORTEN ZELDZAME SOORTEN 

fraai hersthooi bleke zegge 

gewone brunel geelgroene zegge 

gewone dopheide  

gewone en smalle rolklaver  

gewone waternavel VRIJ ZELDZAME SOORTEN 

heggendoornzaad gaspeldoorn 

kantig hertshooi  

knoopkruid  

penningkruid  

pijpenstrootje  

struikheide  

tormentil  

 

De plantensoorten die vermeld staan in de tabel komen allemaal voor in (natte) heide en 
heischrale graslanden. De vermesting, verruiging en versnippering van dergelijke vegetaties 
zijn wellicht de hoofdoorzaken van hun achteruitgang. 

http://www.mycologia.tk/
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De bescherming als natuurreservaat op het gewestplan en als vengebied van het 
provinciedomein moet een stimulans  worden om de groeiplaatsen van deze planten te 
beschermen. Via natuurtechnische werken en beheer achteraf kunnen nieuwe biotopen 
gecreëerd worden waar deze planten zich kunnen (her)vestigen (zie Hoofdstuk 4. 
Beheermaatregelen). 

2.3.4. Fauna 
 
 
De fauna werd niet stelselmatig onderzocht in functie van het beheerplan. Er werd beroep 
gedaan op bestaande gegevens en losse waarnemingen van Olivier Dochy. 

 

 

2.3.4.1. Zoogdieren 
 
Twee nieuwe zoogdieren verschenen in ’t Veld de laatste 10 jaar namelijk ree en de rode 
eekhoorn. De reeën gebruikten in 2009 het lange gras in het hooiland 9x als kraamplaats. 
Tijdens het maaien halfweg juni werd dit tijdens het maaien op een spijtige manier ontdekt . 
De jonge reetjes blijven immers liggen bij gevaar dus ook bij het passeren van de maaibalk… 

Als roofdieren komen vos, hermelijn, bunzing en wezel voor op het domein. 

In het domein worden volgende vleermuizen aangetroffen: dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, watervleermuis, rosse vleermuis, gewone laatvlieger, grootoorvleermuis en 
baardvleermuis.  

 

2.3.4.2.Vogels 
 
 
In het provinciedomein kunnen er twee biotopen onderscheiden worden met een verschillende 
vogelfauna. 

• DE VIJVERS 

Op de vijvers broeden algemene vogelsoorten zoals meerkoet, waterhoen en wilde eend en 
waarschijnlijk ook dodaars. De ijsvogel wordt regelmatig waargenomen rond de vijvers en 
broedt in of in de directe omgeving van ’t Veld. Buiten de broedperiode verblijven tientallen 
aalscholvers in de bomen rond de natuurvijver 2w.  In de winter kunnen ieder jaar op deze 
vijver tientallen wintertalingen, enkele slobeenden, dodaarsen en krakeenden waargenomen 
worden. 

 

• HET BOS 

 

In ’t Veld komen twee broedvogels voor die op de Rode lijst vermeld staan namelijk wielewaal 
en de koekoek. De wielewaal heeft als status bedreigd terwijl de koekoek als achteruitgaande 
broedvogel beschreven staat. De matkop (eveneens  bedreigd in Vlaanderen)  is waarschijnlijk 
verdwenen als broedvogel. De relatief oude bomen in ’t Veld met holtes trekken zowel grote 
bonte specht aan als boomklever en bosuil.  In 2007 heeft gedurende het voorjaar lange tijd 
een Middelste Bonte specht in het bos gepleisterd. Het kwam even wel niet tot een 
broedgeval. Dit is niettemin een aanwijzing dat het bos een geschikt broedbiotoop wordt voor 
deze zeer zeldzame soort die de laatste tijd in opmars is. 

 

Buizerd, sperwer en torenvalk komen eveneens tot broeden in ’t Veld. 
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2.3.4.3. Amfibieën en reptielen 
 
Volgende soorten worden aangetroffen in  ’t Veld : gewone pad, bruine kikker, groene kikker, 
klein watersalamander en alpenwatersalamander.  Door het voorkomen van zowel bos, 
vochtig hooiland, poelen en vijvers is ’t Veld een goed biotoop voor amfibieën. 

De groene kikker komt voor in de veedrinkpoel tussen het heischraal hooiland 9x en de 
schapenweide 9y. Net buiten het domein komt in de beregeningsput nabij het Veldkruis 
eveneens een populatie groene kikkers voor. 

De groene kikker doet het in West-Vlaanderen niet goed. In 30 jaar tijd is de soort er sterk op 
achteruitgegaan. Zowat de helft van de populatie zou verdwenen zijn (Bauwens et al., 2006).  

 

 

2.3.4.4. Vissen 
 
Bij een visstandsopname in 1999 (Denayer , 1999) werden in de visvijver 4w   8 soorten 
gevangen terwijl in ’t Zeetje 7 soorten.  De natuurvijver werd niet bemonsterd. TABEL 17 
geeft een overzicht van de gevangen soorten op de twee vijvers. 

 

Zowel de Middenvijver als ’t Zeetje worden visserijkundig getypeerd als blankvoorn/baars –
water met een dominant  palingbestand. Deze vissamenstelling is typisch voor voedselrijke en 
(licht) vervuilde vijvers met weinig waterplanten en oevervegetatie. In de heldere en matig 
voedselrijke vijvers met veel waterplanten en oevervegetatie zijn snoek, rietvoorn en zeelt 
daarentegen de belangrijkste vissen. In ’t Veld ontbreekt de snoek als roofvis en spelen de 
grote uitgezette palingen die rol. Rietvoorn en zeelt komen beperkt voor en enkel in de 
grotere afmetingen wat wijst op uitgezette vis die zich niet voorplant. 

 

TABEL 17 : Vissoorten gevangen op de vijvers van ’t Veld in 1999 

 

Vissoort Middenvijver ‘t Zeetje 

zeelt x x 

rietvoorn - x 

blankvoorn xx xxx 

baars xxx xxx 

pos xx  

paling xx xx 

giebel x - 

karper - x 

riviergrondel xx xx 

winde x - 

 

xxx  = dominante soort 

xx    = begeleidende soort 
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x      = plaatselijke soort 

-      = niet voorkomend 

 

2.3.4.5. Insecten  
 

• LIBELLEN (Dochy, 2008 en Vanderhaeghe, 2009) 

 
De grootste soortenrijkdom aan libellen komt voor in vennen en matig voedselrijke wateren. 
In tegenstelling met de Kempen zijn deze biotopen zeldzaam in West-Vlaanderen. In West-
Vlaanderen treffen we dan ook maar 35 soorten libellen aan van de 65 soorten die in 
Vlaanderen voorkomen. De  Brugse veldzone en de Gavers in Harelbeke  zijn de plaatsen met 
de grootste diversiteit aan libellen. In het provinciedomein ’t Veld  komen 6 algemene soorten 
libellen voor (zie TABEL 16 ). De soortenrijkdom is dus mager ten opzichte van Bergelen (10) 
en het Sterrebos (16). Zeldzamere soorten komen er niet voor door het ontbreken van matig 
voedselrijke wateren met veel waterplanten. 

 

TABEL 18. Libellen in ’t Veld 

 

Nederlandse naam Rode lijst status 

Houtpantserjuffer nt bedreigd 

Lantaarntje nt bedreigd 

Azuurwaterjuffer nt bedreigd 

Paardenbijter nt bedreigd 

Gewone oeverlibel nt bedreigd 

Bruinrode heidelibel nt bedreigd 

 

• DAGVLINDERS (Vanderhaeghe, 2009) 

 

Dagvlinders zijn in Vlaanderen een sterk bedreigde groep. Twee derde van het aantal soorten 
is zeldzaam of staat op de Rode Lijst. In totaal worden 60 soorten waargenomen in West-
Vlaanderen. Hiervan zijn er slechts 40 soorten die jaarlijks te zien zijn. In geheel Vlaanderen 
zijn dit er 50. Van de 22 soorten van de Rode Lijst, komen er 7 in West-Vlaanderen voor. 

 
In ‘t Veld werden 11 zeer algemene tot algemene vlinders jaarlijks waargenomen worden (zie 
TABEL 16) wat de helft is van de soortenaantallen in de provinciedomeinen Bergelen, 
Sterrebos of Bulskampveld. ’t Veld  is dus op West-Vlaamse schaal een van de mindere 
vlindergebieden door het geïsoleerd karakter ten midden van een intensieve groentenstreek. 
Het ontbreken van bloeiende bosranden en weinig voorkomen van bloemrijke hooilanden zorgt 
eveneens voor een beperkte vlinderfauna. 

 
 
TABEL 19. Dagvlinders in ’t Veld 
 
 
 
Nederlandse naam 

Rode lijst status 

oranjetipje nt bedreigd 
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groot koolwitje nt bedreigd 
klein koolwitje nt bedreigd 
citroenvlinder nt bedreigd 
icarus blauwtje nt bedreigd 
atalanta nt bedreigd 
dagpauwoog nt bedreigd 
landkaartje nt bedreigd 
gehakkelde aurelia nt bedreigd 
bont zandoogje nt bedreigd 
oranje zandoogje nt bedreigd 
 

 

 

2.4. OPBRENGSTEN EN DIENSTEN 
 
De recentste kappingen gebeurden in de percelen 9a en 4d (respektievelijk in 2005 en 2009). 
De kapping in 9a betrof een kaalkap van 1,2  ha Amerikaanse eik en zomereik en werd 
heraangeplant met zomereik. In het perceel 4d (0,64 ha) betrof het een dunning van vooral 
zomereik. De populieren in de dreef langs de parking en de verbindingsdreef met de 
Leenbosstraat werden eveneens geveld dit jaar en worden respectievelijk heraangeplant met 
zomereik en es. Tussen 2005 en 2009 werd 827 kubiek hout verkocht voor de prijs van 25000 
euro. Dit komt neer op 5,5 kubiek hout per jaar en per hectare die weggenomen wordt uit ’t 
Veld. De natuurlijke aanwas van zomereik bedraagt 5 kubiek per jaar en per hectare. 
Aangezien in ’t Veld ook Amerikaanse eik en tamme kastanje voorkomt met grotere 
natuurlijke aanwas (6à 7 kubiek/per ha en per jaar) wordt er geen roofbouw gepleegd door de 
huidige kappingen. 
 

3. BEHEERDOELSTELLINGEN 

3.1. BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECONOMISCHE 
FUNCTIE 
 
Het provinciedomein ’t Veld  is zowel aangeduid als natuurgebied en reservaatsgebied op het 
gewestplan als opgenomen in Vlaams ecologisch netwerk. De economische functie namelijk 
houtopbrengst zal dus ondergeschikt zijn aan de ecologische , sociale, milieubeschermende en 
wetenschappelijke functies van het (openbaar) bos.   

De houtverkoop is meer het gevolg van de omvorming naar meer inheems bos dan een doel 
op zich.  ‘t Veld bestaat momenteel uit 69 % inheems hout wat hoger is dan het West-Vlaams 
(63 %)  en Vlaams (51 %)  gemiddelde.  

Het is de bedoeling in het westelijke gedeelte het inheemse gehalte  te verhogen tot 95 % 
zodat tegemoet gekomen wordt aan de vereisten vanuit de beschermde statuten. Wanneer  
dit gehalte bereikt is, worden de kappingen gestopt en kan het bos verder evolueren zonder 
menselijke ingrepen. Het populierperceel 4c wordt ongemoeid gelaten. Populieren verjongen 
zich immers niet spontaan en vormen dus geen probleem.Ook in de percelen 1a, 4a en 4b 
worden geen kappingen meer uitgevoerd aangezien het percentage van 95 % inheems reeds 
bereikt is. 

 

In het oostelijke gedeelte worden gangbare dunningen uitgevoerd maar wordt er geen 
inheems gehalte vooropgesteld. De omgeving rond het Zeetje en de cafetaria kan dus zijn 
parkkarakter behouden om tegemoet te komen aan de sociale functie van dit druk bezocht 
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bos. De uitheemse bomen zoals Amerikaanse eik, douglas, krenteboomje en rododendron 
worden daar dus niet systematisch verwijderd. De scheiding tussen het westelijke en 
oostelijke wordt gevormd door de kasteeldreef (dreef tussen het Zeetje en visvijver). De 
percelen 9b en de omgeving van de poelen op de grens van 6a en 6b krijgen een 
hakhoutbeheer. Deze percelen hebben nu reeds een hakhoutstructuur. 

 

Het is de bedoeling het openbaar bos  op een duurzame manier te beheren.   De openbare 
bossen moeten als voorbeeld kunnen dienen voor de privé-boseigenaars. Bij het beheer en de 
exploitatie van het bos wordt gewerkt volgens de criteria van duurzaam bosbeheer (cfr. 
Besluit Vlaamse Regering van 27 juni 2003). 

3.2. BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECOLOGISCHE 
FUNCTIE 

3.2.1. Vegetatiedoeltype of potentieel natuurlijke vegetatie 
 
In het provinciedomein is het de bedoeling om de actuele natuurwaarden te behouden en te 
ontwikkelen door zonering recreatieve druk en gericht beheer. De huidige ecologische waarde 
werd reeds besproken in deel 2.3.  

Aan iedere beheerseenheid werd een vegetatiedoeltype toegekend (zie KAART 14). Het 
vegetatiedoeltype werd toegekend op basis van de aanwezige vegetatie, de grondsoort en het 
geplande natuur - of bosbeheer. Het vegetatiedoeltype komt wat betreft de bossen overeen 
met de potentieel natuurlijke vegetatie. 

 

• BOSSEN 

 

Op de zwaardere gronden langs de Veldbeek  en de vijver wordt gestreefd naar alluviaal 
essen-olmenbos (Va) met uitbreiding van het reeds aanwezige speenkruid, muskuskruid en  
mannetjesvaren. 

Op de zandgronden  is zuur eikenbos (Qs) het vegetatiedoeltype  met uitbreiding van 
stekelvaren, valse salie, wilde kamperfoelie en schermhavikskruid. 

 

• GRASLANDEN EN HEIDE 

  

Het is de bedoeling om de bloemrijke natte ruigte rond de vijver (4x) , heischrale grasland 
(9x)  en de heidefragmenten (7y en 9z) te behouden in ’t Veld door het verder zetten van het 
bestaande maaibeheer zoals het geadviseerd werd door het INBO. De kleine fragmenten van 
droge heide 7y en 9z worden met elkaar verbonden door het kappen van de aanwezige 
kaprijke Amerikaanse eiken aan de zuidkant. Op die manier ontstaat een groter heideterrein 
die minder overbeschaduwd wordt en waar ruimte is voor de ontwikkeling van mantel- en 
zoomvegetatie .  

De schapenweide 9 y  en het zuidelijk gedeelte van 9x hebben nu een banale vegetatie maar 
kunnen door natuurtechnische graafwerken omgezet worden in een meer waardevolle 
vegetatie zoals de vegetatie in het noordelijk gedeelte van 9x. 

 

• DREVEN 

Het is de bedoeling de dreven in het provinciedomein zo lang mogelijk te behouden . Vooral 
de toegangsdreef naar het kasteel heeft een hoge landschappelijke en ecologische  waarde.  
In deze dreef staan immers de oudste bomen van het provinciedomein en van de wijde 
omgeving.  
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• VIJVER EN POELEN 

 

Voor de drie vijvers wordt  een vijverbiotoop nagestreefd met helder water en veel drijvende 
en ondergedoken waterplanten.  De instroom van vervuild water en een dikke sliblaag in het 
Zeetje verhinderen echter momenteel deze evolutie. 

 

• PERCELEN MET NATUURBEHEER 

 
 

Open ruimte  beheer 

 
 
In TABEL 20 worden een overzicht gegeven van de open ruimte percelen die een specifiek 
natuurbeheer krijgen. 

 

TABEL 20. Open ruimte percelen met specifiek natuurbeheer 

 

 

nr opp. (ha) beheer 

4x 0,85 
 
1 maal hooien september 

7x 0,01 
 
1 maal hooien september 

7y 0,24 
 
1 maal selectief hooien september 

9x noord 0,65 

 
 
1 maal hooien midden juli 

9x 
zuid 0,65 

 
twee maal hooien midden juli en oktober 

9y 0,89 
 
schapenbegrazing 

9z 0,01 
 
1 maal selectief hooien september 

Tot 3,25 
 

 

 

Natuurontwikkeling in bosverband 

 

Volgende bestanden mogen na een omvormingsbeheer spontaan evolueren zonder menselijke 
ingrepen. Dit beheer heeft tot doel die percelen om te vormen tot bos die bestaat uit 90 % 
inheemse bomen. De percelen in grijze kleur hebben reeds dit gehalte aan inheemse bomen 
en komen dus reeds in aanmerking voor subsidie ecologische bosfunctie van ANB en worden 
niet meer onderworpen aan kappingen . Het populierbestand 4c wordt eveneens ongeroerd 
gelaten. 
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bestandsnr opp. (ha) plantjaar 
hoofdboomsoorten (% ) van het grondvlak of van het 
stamtal(*) 

1a 0,938 1920 zomereik(83),grauwe abeel (14) en lijsterbes (2) 
2a 1,348 1970 gewone esdoorn(53), es (25), populier (22) 

2b 2,519 1970 
berk (68), es (13), populier (9), Amerikaanse eik (6) en 
gewone esdoorn (3) 

3a 4,697 1920 
zomereik (82), Amerikaanse eik (10), tamme kastanje 
(7) en lijsterbes (1) 

4a 1,915 1920 zomereik (93) en tamme kastanje (7) 
4b 0,689 1970 gewone esdoorn (75), zomereik (15) en berk (10) 
4c 1,709 1970 populier (84), zwarte els (12) en vlier (4)  

4d 0,642 1950 
zomereik (65), Amerikaanse eik (18), tamme kastanje 
(16) en krentenboompje (1) 

Eindtotaal 14,46   
 
 
 
 
 
 
In totaal  krijgt 7  %  of 3,25  ha binnen het domein 44,38 (ha) een natuurbeheer onder de 
vorm van open plekkenbeheer. De norm vanuit Bos en Groen bedraagt 5 %.  De helft van het 
bos (14,5 ha) krijgt op termijn  een niets doen beheer.  Op die manier krijgt 17,75 ha of 40 % 
van het provinciedomein een natuurbeheer zowel op vlak van bos als open ruimte beheer. 

 
 

3.2.2. Doelsoorten op vlak van fauna 
 
Over het algemeen is het de bedoeling de bestaande diversiteit aan diersoorten te behouden 
door aangepast bos - en natuurbeheer. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan Rode-lijst 
soorten en soorten die achteruitgaand zijn in (West)-Vlaanderen. In 2.3.4. Fauna werden de 
verschillende diergroepen en hun biotoopeisen reeds kort besproken. 

 

• ZOOGDIEREN 

 

De boombewonende zoogdieren zoals vleermuizen en reeën verdienen zeker onze aandacht. 
De westelijke helft van het bos krijgt de zonering natuur binnen het beheerplan (zie verder). 
In dit gedeelte zal behalve in de overgangsfase  waarbij vooral de Amerikaanse eiken 
verwijderd worden,  de menselijke ingrepen beperkt worden. Op die manier kunnen oude  
bomen  met holten ontstaan en wordt de rust bewaard voor de reeën. 

Met het maaien van het grote hooiland 9x wordt gewacht tot midden juli om de rust te 
bewaren voor de hindes die daar hun jongen ter wereld brengen. 

De dreven die belangrijke foerageerroutes zijn voor vleermuizen worden behouden. De 
hoofdreef vanaf de parking richting Bloemgatstraat wordt opnieuw aangeplant met 
zomereiken. 

 

• VOGELS 
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De natuurvijver 2w blijft afgesloten voor publiek.  Op die manier is er voldoende rust om 
soorten zoals ijsvogel, fuut en dodaars te laten broeden. Tijdens de winter worden zo 
wintertalingen, slobeend en aalscholvers niet verstoord.  

Het populierperceel 4c wordt niet gekapt en kan spontaan verder evolueren. Soorten als 
wielewaal en spechten kunnen zich er vestigen.  

De rust en oude bomen in het westelijke gedeelte zijn interessant voor het broeden van 
roofvogels zoals buizerd, bosuil en sperwer en holtebewonende soorten zoals boomklever en 
matkop. Matkop verkiezen vochtige bossen met veel dode berken. 

 

• AMFIBIEEN 

 

De doelsoorten zijn groene kikker, bruine kikker, pad, kleine watersalamander en de 
alpenwatersalamander. Het voorzien van hakhout  rond de poelen 6a en 6b en het ruimen van 
de grote poel tussen 9x en 9y zal een positieve invloed hebben op de amfibieënpopulatie. Het 
baggeren van ’t Zeetje zou ook een grote meerwaarde betekenen voor de amfibieën op 
voorwaarde dat de instroom van vervuild water stopt. 

 

 

 

 

• INSECTEN 

 
Metaalglanslibel en Smaragdklibel zijn doelsoorten van de grote vijvers van ’t Veld want 
allebei bewoners van waterplantenrijke vijvers met veel oevervegetatie. Zwarte heidelibel kan 
verwacht worden indien natuurtechnische werken kunnen uitgevoerd worden in het vochtig 
heischraal grasland en omgeving (9 x). 

De vlinders van schrale graslanden (kleine vuurvlinder en hooibeestje) en bosranden 
(eikepage en kleine ijsvogelvlinder) zijn de doelsoorten. 

3.3. BEHEERSDOELSTELLINGEN M.B.T. DE SOCIALE EN 
EDUCATIEVE FUNCTIE 
 
De sociale en educatieve functie is binnen de provinciedomeinen heel belangrijk en bestaat uit 
drie onderdelen: 

• aanbieden van harde recreatie op beperkte oppervlakte: o.a. cafetaria, speelbos, 
speeltuigen, doorsteek mountainbike- en ruiterroute 

• aanbieden van zachte recreatie : o.a. wandelen, vissen en natuurobservatie 

• aanbieden van educatieve mogelijkheden zowel op vlak van natuur, landschap en 
geschiedenis en dat onder de vorm van infrastructuur (kijkhut) en geleide wandelingen 
i.s.m. met de lokale milieuverenigingen 

 

Op de KAARTEN 15,16 en 17 worden de paden, de diverse recreatieve routes (voor 
wandelaars, fietsers en ruiters) en de recreatieve infrastructuur aangeduid in het domein zelf 
en in de directe omgeving. 
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3.4. BEHEERSDOELSTELLINGEN M.B.T.  DE 
MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 
 
Het provinciedomein ‘t Veld is een groene oase in de intensieve landbouwstreek Ardooie-Tielt. 
’t Veld heeft de volgende milieufuncties. 

 

• het filteren van stof uit de lucht 

• het zuiveren van het oppervlaktewater en aanvullen van het grondwater.  

• het vastleggen van CO2  

 

3.5. BEHEERSDOELSTELLINGEN M.B.T. DE 
WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE 
 
Via monitoring i.s.m. het instituut voor Natuurbehoud en de lokale milieuverenigingen worden 
de effecten van het beheer op fauna en flora nagegaan.  

  

 

3.6. ZONERING 
 
Op KAART 15 wordt het provinciedomein in een aantal zones opgedeeld volgens de 
verschillende functies die in meer of mindere mate aanwezig zijn. Volgende zones komen 
voor: bos, speelbos, natuur, recreatie en park. In de zonering natuur kan zowel bos als open 
ruimte voorkomen.  

 

In TABEL 21 wordt per zone aangeduid in welke mate de economische functie , de sociale en 
educatieve functie en de ecologische functie belangrijk zijn. 

 

TABEL 21. Zonering 

 

De oppervlakteverdeling per zone ziet er als volgt uit (TABEL 22): 

 

Tabel 22. Oppervlakteverdeling zonering 

 

zone economische functie 
(houtopbrengst) 

sociale en  

educatieve  functie 

ecologische  

functie 

bos + +           ++ +++ 

speelbos + +++ + 

natuur 0 + +++ 

park 0 +++ + 

recreatie 0 +++ 0 
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ZONERING OPP          
( Ha) 

% 

park 4 9 

speelbos 5 11 

recreatie + paden 6 13 

bos 11 24 

natuur 19 42 

Totaal 45 100 

 

 

Bijna 70 % van het provinciedomein heeft als zonering natuur of bos waar de ecologische 
functie het belangrijkst is. 

4. BEHEERMAATREGELEN 

4.1. BOSVERJONGING 
 
De percelen in het westelijke natuurgedeelte kunnen spontaan verjongen na het uitvoeren van 
het kappingen van uitheemse bomen in de percelen 2a, 2b, 3a en 4d. Vooral berk en wilg 
zullen opgroeien in deze nieuwe open plaatsen. In de andere natuurbospercelen worden geen 
kappingen meer uitgevoerd en kunnen er jonge bomen opgroeien uit zaailingen na het 
afsterven of omwaaien van een boom. 

4.2 BOSOMVORMING 
 
Volgens de criteria duurzaam bosbeheer (indicator 5.2.1.) moet 20 % van de totale 
oppervlakte van het bos bestaan uit gemengde bestanden op basis van inheemse  
boomsoorten. 

Norm voor inheemse bestanden: inheemse boomsoorten dienen minstens 90 % van het 
grondvlak van het bestand in te nemen. 

Norm voor gemengde bestanden:  bestanden zijn gemengd zodra er minstens 2 verschillende 
boomsoorten zijn en de hoofdboomsoort 80 % of minder van het bestandsgrondvlak inneemt , 
of 80 % van het totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar. 

Met bijna 10 % inheemse en gemengd bestanden (zie TABEL 23) voldoet ’t Veld nog niet aan 
de 20% norm door het niet voldoende gemengd zijn van de bestanden. Door het ouder 
worden en verdere dunningen zullen de niet gemengde percelen met inheemse  
boommsoorten over 20 jaar voldoen aan die norm .   Want nu hebben reeds 40 % van de 
percelen een inheems gehalte van meer dan 90%.  Over het gehele domein berekend bestaat 
het grondvlak uit 70% inheemse bomen en en maar 30%  uitheemse bomen. Slechts 30 %  
van het bos bestaat uit bestanden met uitheemse bomen (tamme kastanje en Amerikaanse 
eik). 

Enkel de Amerikaanse vogelkers wordt actief bestreden in ‘t Veld. De rododendron, 
krenteboompje en Amerikaanse  eik wordt in de park- en de speelboszone getolereerd.   De 
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tamme kastanje wordt in het beheer als een inheemse boomsoort beschouwd en wordt niet 
geviseerd bij het aanduiden van te dunnen bomen. 

 

TABEL 23. Inheems en gemengd karakter van de bosbestanden 

 

 ha % 
inheems 90% 9,69 32,13 
inheems 90% 
+gemengd 2,59 8,58 
niet inheems 90% 17,89 59,29 
 30,17 100,00 

 

4.3.BEBOSSINGSWERKEN 
 
In ’t Veld worden geen grootschalige kappingen meer gepland waardoor grote bebossingen 
zoals die gebeurd zijn in perceel 9a niet meer zullen voorkomen. 
 
Spontaan zullen zich er berk, wilg, lijsterbes en vlier  ontwikkelen in de open plekken die 
ontstaan na de dunningen. Na het voorkomen van een grote windval of bij boomsterfte wordt 
gekozen om te heraanplanten met zomereik. 

4.4. BOSBEHANDELING - EN VERPLEGINGSWERKEN 
 

Het verwijderen van vogelkers en rododendron wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het 
uitvoeren van de dunningen zo worden de jaren dat er in een perceel wordt gewerkt beperkt.  

Behalve de jonge aanplant van zomereik in perceel 9a en de jonge percelen 5a en 5c zijn er 
geen percelen waarin gesnoeid moet worden. Na het dichtgroeien (over 10 jaar) worden de 
stammen er opgesnoeid. 

Dode of gescheurde takken van bomen in toegangsdreef worden  verwijderd door erkende 
boomchirurgen . Volledige dode bomen behouden is niet zo eenvoudig aangezien het een 
drukke toegangsweg is en er ook huizen naast  staan .  

Tijdens de dunningen wordt de dreven zoveel mogelijk vrijgesteld door de concurrende bomen 
in de aanpalende percelen weg te nemen.  

Het invullen van een oude dreef met nieuwe bomen is niet aangewezen. Deze nieuwe bomen 
groeien door de schaduw slecht  en ook het uniforme uitzicht van de dreef gaat verloren.  
Vanuit onroerend erfgoed adviseert men om zolang dat een dreef voor 60 % volledig is, de 
dreef zolang mogelijk te behouden en niet bij te planten.  Als de uitval meer dan 40 % 
bedraagt,  kan er beter overgegaan worden tot  het aanplant van een  nieuwe dreef. Deze 
werkwijze  wordt toegepast in het park van Poeke en het provinciedomein Sterrebos, beide 
zijn geklasseerde domeinen. 

De dreef van de parking naar de Bloemgatstraat wordt heraangeplant met zomereiken. De 
bestaande beplanting van Amerikaanse eik, slecht groeiende beuken en divers hakhout wordt 
weggenomen.  

 

4.5. KAPREGELING  
 
Op KAART 19 worden de 4 reeksen weergegeven. Een reeks is een groep van naburige 
percelen waarin tijdens een bepaald jaar gewerkt wordt. In dit geval bevat iedere reeks 
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ongeveer 7 ha bos. Het is namelijk de bedoeling dat boswerkzaamheden niet verspreid over 
heel het domein plaatsvinden. Om de 12 jaar wordt teruggekeerd naar dezelfde reeks. Een 
facultatieve dunning wordt voorzien om de 6 jaar 

In BIJLAGE 4 wordt de kapregeling in tabelvorm weergegeven.  

4.6. BOSEXPLOITATIE 
  
In alle bestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juni. In deze periode kunnen geen 
vellingen noch ruimingen in deze bestanden plaatsvinden. 

‘t Veld is vlot te exploiteren door het drevennetwerk. Nieuwe exploitatiewegen hoeven dus 
niet aangelegd worden. In de grotere percelen worden wel uitsleeppistes afgesproken met de 
houtexploitant. Vooraf wordt eveneens met hem afgesproken welke dreven er gebruikt mogen 
worden en waar de voorlopige houtopslagplaatsen aangelegd moeten worden. Voor de 
houtexploitatie worden de bredere en drogere dreven gebruikt. Aan de houtexploitant wordt 
gevraagd deze dreven in goede staat achter te laten aangezien eveneens de recreanten ze 
gebruiken.Bij zeer natte winters worden de vellingen en ruimingen een jaar uitgesteld.  

4.7. BRANDPREVENTIE  
 
Het bos in ‘t Veld bestaat volledig uit loofhout wat het bos niet kwetsbaar maakt voor 
bosbrand. De vijvers kunnen fungeren als reservoir voor bluswater voor het domein. 

4.8. OPEN PLEKKEN 
 
Binnen het beheerplan van ‘t Veld wordt 3,25  ha of  7 % van de totale oppervlakte beheerd 
als open plek en krijgt dus een aangepast natuurbeheer. Volgens de richtlijnen van Bos en 
Groen moet immers 5 à 15 % van de oppervlakte van het beheerplan bestaan uit open 
plekken (indicator 5.3.2. volgens de criteria duurzaam bosbeheer).  In Tabellen 15 en 20 
werden per perceel reeds  de oppervlakte, de huidige vegetatie en het vooropgestelde beheer 
weergegeven. 

 

4.9. GRADIENTEN EN BOSRANDONTWIKKELING 
 
Aangezien ’t Veld volledig omringd wordt door intensief landbouwgebied en dreven zijn het 
ontwikkelen van de bosranden niet eenvoudig.  Bij de aanplant van 5a en 5c werd een 
struikengordel voorzien langs de Bloemgatstraat die ondertussen mooi ontwikkeld is. 

Door het kappen van enkele Amerikaanse eiken in het zuiden van het heideterreintjes 7y en 
9z kan zich een interne bosrand ontwikkelen. 

Bij het maaien van het hooiland wordt langs de rand een strook ongemaaid gelaten zodat er 
een interne boszoom kan ontstaan. 

Op de westelijke rand van perceel 2a heeft er zich op nat stuk privé-grond een spontaan 
wilgenbos ontwikkeld aansluitend met het provinciedomein. Op die manier bestaat er toch een 
echte zoom en mantelvegetatie over een lengte van 200 meter in ‘t Veld. 

4.10. SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN 
FLORA EN FAUNA 
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In 3.2.1. “vegetatiedoeltype” werd per vegetatietype reeds het specifiek vegetatiebeheer 
besproken. 

De maatregelen om de aanwezige fauna te beschermen  werden in 3.2.2. “Doelsoorten op 
vlak van fauna “ reeds vermeld.  

4.11. DOOD HOUT EN OUDE BOMEN 
 
Volgens de criteria duurzaam bosbeheer moet het dood hout 4 % bedragen van het totale 
bestandvolume(indicator 5.3.3.).   Het staand dood hout bedraagt in ’t Veld 3,5 % wat hoger 
ligt dan het Vlaams gemiddelde van 1,9 %. De dode zomereiken zorgen voor 77 % van de 
hoeveelheid dood hout in het bos. Door het instellen van de natuurzone aan de westelijke kant 
zal het percentage van 4 % binnen de 20 jaar zeker gehaald worden. 

Bij de dunningen wordt staand dood hout of liggend dood hout niet verwijderd. 

4.12. BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET 
BETREKKING TOT DE TOEGANKELIJKHEID 
 

4.12.1. Plan wegennet-opengestelde boswegen 
 
 
De toegankelijkheid wordt geregeld via het toegankelijksheidsreglement zoals voorgeschreven 
in het bosdecreet. Afwijkingen op het toegankelijksheidreglement moeten schriftelijk 
aangevraagd worden bij de deputatie.   De wegen en paden worden aangeduid op KAART 15.  
Alle aangeduide wegen zijn toegankelijk voor publiek. Het autoverkeer is enkel toegelaten op 
de toegangsdreef  tot de parking.   De paden voorzien voor mountainbikers, fietsers en ruiters 
zijn eveneens aangegeven. 

4.12.2. Speelzones 
 
De bospercelen die dienst doen als speelzone zijn aangeduid op KAART 15. De percelen 
bevinden zich tussen de vijver ’t Zeetje en de cafetaria.  Ze hebben een oppervlakte van 5  ha 
of 11% van het totale beheerplan of 16 % van de bosoppervlakte.  

Deze speelzone werd voorgelegd ter advies aan de jeugdraad van Ardooie. Na de goedkeuring 
van het beheerplan door ANB wordt het een officieel speelbos en moet voorafgaandelijk geen 
toelating meer gevraagd worden door jeugdverenigingen om er te spelen. 

 

4.12.3. Recreatieve infrastructuur en de geplande recreatieve infrastructuur 
 
Op KAART 15 wordt de recreatieve infrastructuur in 2009 aangeduid. 
 
Op KAARTEN 16 EN 17 worden in de ruime omgeving van ‘t Veld de verschillende zowel 
provinciaal als gemeentelijke recreatieve routes aangeduid. 

Nieuwe recreatieve infrastructuur wordt niet voorzien in het provinciedomein. Volgende 
herstellingen van bestaande infrastructuur wordt wel voorzien. 

• herstel van de cafetaria  de Keunepupe 

•  het vervangen van kapotte speeltuigen,  

• herstellen van het dak van de kijkhut  

• vernieuwen halfverharding dreven  
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4.13. BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET 
BETREKKING TOT DE JACHT 
 
’t Veld is zowel aangeduid als reservaatsgebied op het gewestplan als opgenomen in het Vlaams 
ecologische netwerk. Het domein wordt ook zeer druk bezocht.  Binnen het domein wordt om deze 
redenen de jacht niet toegelaten.  
 
Soepeenden en tamme ganzen worden verwijderd van de vijvers in eigen beheer.  

Andere diersoorten (zoals bijvoorbeeld Canadeze gans en Nijlgans ) die wel vallen onder het 
jachtdecreet zullen eveneens worden verdelgd in eigen beheer 

4.14. BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET 
BETREKKING TOT DE VISSERIJ 
 
Het vissen is  toegelaten op de middelste vijver en op de westelijke oever van ’t Zeetje.  Om 
te vissen is een visverlof van het Vlaams Gewest noodzakelijk. 

De laatste visbemonstering dateert van 1999 toen bleek dat er weinig snoek, zeelt en 
rietvoorn aanwezig waren. Deze vissoorten zijn indicators van een heldere visvijver met veel 
waterplanten. In ’t Veld waren echter vooral veel baars en paling aanwezig wat wijst op een 
minder goed visvijvermilieu.  

Door de visserijcommissie kan best op korte termijn opnieuw een bemonstering worden 
uitgevoerd om te kijken of de situatie intussen veranderd is.  Aan de hand van de 
inventarisatiegegevens kunnen maatregelen genomen worden zoals b.v. bepoten van snoek 
en voorzien van extra waterplanten. 

Het stopzetten of zuiveren  van het overstort vanuit Meulebeke en het baggeren van ’t Zeetje 
zouden zeker ook een positieve invloed hebben op de waterkwaliteit en het visbestand. 

 
 

4.15. BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET 
BETREKKING TOT GEBRUIK NIET-HOUTIGE BOSPRODUCTEN 
 
Behalve hout worden geen andere producten uit het provinciedomein gehaald. 

4.16. BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET 
BETREKKING TOT CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN 
Het veldkruis in perceel 5b is geen beschermd monument maar wordt hersteld wanneer er 
zich defecten voordoen. 

4.17. BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET 
BETREKKING TOT DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 
zie 3.4. 

4.18. BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET 
BETREKKING TOT DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE 
zie 3.5. 
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4.19. WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND 
VAN HET BOS WIJZIGEN. 
 
zie 4.20. 

 

4.20. PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN 
 
De beheerwerken in het bos werden reeds besproken in 4.5. Kapregeling  en de bijhorende 
tabel (BIJLAGE 4).  

Het beheer van de openruimten wordt toegelicht in 4.8. 

De bospercelen die palen aan landbouwpercelen worden jaarlijks nagekeken op overhangende 
takken of andere hinderende vegetatie. 
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