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SAMENVATTING 
 
Het Lappersfortbos heeft een oppervlakte van 13 ha en ligt ten zuiden van Brugge op een boogschoot 
van het stadscentrum (deelgemeente Sint-Michiels).   
Het was jarenlang een symbooldossier voor bedreigde zonevreemde bossen. In 2008 kochten de 
Vlaamse overheid en de stad Brugge het gebied aan, en in 2009 werd het beheer volledig 
overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het voorliggend bosbeheerplan legt de 
krijtlijnen vast voor de komende 20 jaar.  
 
De ligging aan de rand van de stad is ideaal voor de ontwikkeling van een soort stedelijk natuurgebied 
met verweving tussen natuur en recreatie. Doel is dan ook om de huidige afwisseling tussen open 
gebied en bos te behouden, met geleidelijke overgangen onder de vorm van mantel- en 
zoomvegetaties. De openstelling voor stille recreatie wordt behouden en verder geoptimaliseerd, 
terwijl exploitatie tot het minimum beperkt wordt. 
 
Meer concreet wordt ernaar gestreefd om het aandeel inheemse boomsoorten te doen stijgen en te 
komen tot structuurrijke, gemengde bestanden.  
In het parkbosgedeelte vindt men zowel esdoorn, haagbeuk, zomereik en beuk als uitheemse soorten 
zoals paardenkastanje, hemelboom of plataan. Deze uitheemse soorten zullen niet actief verwijderd 
worden, maar enkel benadeeld worden bij selectieve dunningen. Zo zal geleidelijk aan een meer 
natuurlijke soortensamenstelling ontstaan.  
In het moerasbos bestaat het beheer uit ‘niets doen’. Dit deel van het bos – dat aangeplant werd in de 
jaren ‘50 op een natte, laaggelegen weide – doet immers dienst als natuurlijk bufferbekken voor water 
van zuidelijkere, laaggelegen dat richting Brugge stroomt. Door de vernatting van de laatste jaren zijn 
de populieren er aan het afsterven, met een spontane evolutie richting Essen-Elzenbos en Iepen-
Essenbos tot gevolg.  
Het kleine populierenbestand aan de noordzijde van het bos (ca 0.5 ha) is kaprijp en zal omgevormd 
worden – met behoud van enkele overstaanders - naar gemengd inheems loofhout door aanplant van 
o.a. zomereik, linde, boskers en fladderiep.  
 
In de mate van het mogelijke worden de zwaarste bomen behouden. Ook bomen met holten worden 
niet gerooid behalve wanneer ze een potentieel gevaar voor de recreanten betekenen. Hetzelfde geldt 
voor dode en stervende bomen. De hoeveelheid dood hout, zowel staand als liggend, wordt in alle 
bestanden verder opgedreven. 
 
Enkele vervallen springstofdepots werden reeds door ANB gerenoveerd en ingericht als 
overwinteringsplaats voor vleermuizen. Er staan nog twee vervallen bunkers op de lijst, alsook een 
vogelkijkhut aan de rand van het moerasbos. 
 
De natuurwaarde van de aanwezige open plekken zal verder worden verhoogd door de ontwikkeling 
van interne en externe bosranden, en door het verder zetten van het botanisch maaibeheer. Door het 
doorgedreven maaibeheer van de afgelopen jaren, zien we in het hooiland nu reeds meer soorten 
opduiken.  
 
Zoals hoger reeds vermeld, vormt ook de openstelling voor stille recreatie een belangrijke doelstelling 
van dit beheerplan.  
Quasi alle boswegen blijven toegankelijk voor wandelaars, en het poëziewandelpad dat gemarkeerd 
wordt door 13 gedichtenborden, wordt behouden. In de hooiweide wordt het deel ten noorden van de 
knotwilgendreef ingericht als vrij toegankelijke zone die dienst kan doen als struinnatuur.  
Door ANB werd één van de vervallen opslagplaatsen omgevormd tot een speelheuvel, de 
‘rabouwenborg’. De komende jaren zal deze speelzone verder geoptimaliseerd worden.  
Fietsers worden niet toegelaten in het bos. 
 
Tenslotte dient nogmaals beklemtoond dat de economische functie in het Lappersfortbos 
ondergeschikt is aan de ecologische en sociale functie. Dit betekent dat kappingen hoofdzakelijk 
gebeuren in het kader van ecologische of recreatieve doelstellingen, en dat de mogelijkheid om 
meeropbrengsten te genereren enkel wordt bekeken als dit niet in strijd is met de ecologische 
doelstellingen.  
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1 Identificatie van het bos 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 
Het Lappersfortbos is volledig gelegen binnen de provincie West-Vlaanderen, gemeente Brugge 
(deelgemeente Sint-Michiels). Het is voor ongeveer één derde eigendom van het Vlaams Gewest (4 
ha 74 a 10 ca) en voor circa twee derde eigendom van de stad Brugge (8 ha 67 a 71 ca).  
 
De totale kadastrale oppervlakte bedraagt 13 ha 41 a 81 ca.  
 
Voor de verdere berekeningen wordt gemakshalve rekening gehouden met de oppervlakte van de 
GIS-laag van de bestandsindeling, die lichtjes afwijkt van de kadastrale oppervlakte (13 ha 57 a 77 
ca). 
 
 
Eigendomsverwerving 
Na een periode van huur aan de vorige eigenaar, de N.V. Fabricom, werd op 21 november 2008 een 
oppervlakte van 4 ha 74 are aangekocht door het Vlaams Gewest. Tegelijkertijd kocht de stad Brugge 
de resterende 8 ha 74 are aan. Hiervan werd een klein deel ingenomen voor de uitbreiding van de 
wegzate van de Vaartdijkstraat. 
 
 
Beheer 
Op 7 juli 2009 werd door de stad Brugge en het Agentschap voor Natuur en Bos een overdracht van 
beheer getekend. Het beheer van de bosdelen van de stad Brugge werden voor een termijn van 30 
jaar overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos van het Departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie (LNE). Een kopie van deze overeenkomst is te vinden in bijlage. 
 
 
Zakelijke en persoonlijke rechten 
� Oevers Zuiderse aflossingsvaart: doorheen het Lappersfortbos loopt de Zuiderse aflossingsvaart, 

een waterloop van 2e categorie. De oevers van deze waterloop moeten steeds bereikbaar zijn 
voor ruimingswerken door de beheerder Waterwegen en Zeekanaal. Dit houdt in dat een strook 
van 5 meter vrij moet blijven van gebouwen en beplantingen; 
 

� Treinspoor (kadastraal perceel Brugge 25ste afdeling, sectie B, nr 236 N 2): recht van opstal ten 
voordele van het vennootschap BN Marsveldplein 5 in 1050 Elsene; 
 

� Elektriciteitscabine (kadastraal perceel Brugge 25ste afdeling, sectie B, nr 239 E);  
 

� Bestand 2a: bindende bepaling uit “Het bekkenbeheerplan van het bekken van de Brugse Polders 
(2008-2013)”: actie nr. 6: Lappersfortbos – behoud waterberging 
- Beschrijving: Het laagst gelegen deel van het Lappersfortbos nabij het Zuidervaartje1 speelt 

een rol in de waterberging van het Zuidervaartje. De komberging moet zo mogelijk behouden 
worden en bestendigd; 

- Consequenties: ANB is verplicht om de betrokken locatie te vrijwaren van activiteiten die niet 
stroken met de vooropgestelde visie én om het principe te ondersteunen dat deze locatie voor 
het waterbeheer moet kunnen aangewend worden. 

 
  

                                                      
1 Zuidervaartje of Zuiderse aflossingsvaart 
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1.2 Kadastraal overzicht 
Zie kaart 1.1 in bijlage. 
 

Tabel 1: Kadastergegevens van het Lappersfortbos 

Afd., Sectie  Nummer  Exp Opp. (ha)  Aard  Toestand 2012  Eigenaar  Bestand  
Brugge        
25, B 250 E 0,4420 bouwland Bos ANB 2a 
25, B 249 M2 0,1820 wei Bosdreef ANB 2a 
25, B 249 L² 0,1605 wei Dreef Stad Brugge 3y 
25, B 243 A 3,0035 bouwland Bos ANB 2a 
25, B 247 B 1,1135 weiland Moeras ANB 2a 
25, B 236 K 2 0,0684 nijverheidsgrond Bos Stad Brugge 1a 
25, B 236 N 2 0,0607 spoorweg Spoorweg Stad Brugge 1a 
25, B 236 W 2 0,4684 nijverheidsgrond Bos Stad Brugge 1a 
25, B 234 R 3,6748 bos Parkbos Stad Brugge 1a, 1b 
25, B 239 H 0,8843 bos Bos Stad Brugge 1a 

25, B 242 A 3,3600 weiland deels weiland - 
deels bos Stad Brugge 3a, 3y 

Totaal   13,4181 ha     
 
Alle percelen zijn in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 

1.3 Situatieplan 
Zie kaart 1.2. en 1.3. in bijlage. 
 
De bosbestanden zijn gelegen binnen de topografische kaart 13/1 (NGI 1:10.000). 
Het Lappersfortbos bevindt zich in de verstedelijkte rand van de stad Brugge, in vogelvlucht ongeveer 
2.6 km verwijderd van het belfort. 
Het bos is gelegen in de deelgemeente Sint-Michiels, ten zuiden van de stad Brugge, op de grens 
met de deelgemeente Assebroek.  
 

                                                      
2 Vroeger kadastraal perceel 249 H, recent opgesplitst in percelen 249 M en 249 L 
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1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen - administratief 
Het bos is gelegen in de beheerregio Brugge- Leie (West-Vlaanderen), en daarbinnen in de 
boswachterij Torhout – Brugge Zuid. 
 
Verantwoordelijke regiobeheerder 
 

Ir. Theo Vitse 
Jacob van Maerlantgebouw 
Koning Albert 1 laan ½ bus 74  
8200 Brugge 
tel: 050/24.77.61 
fax: 050/24.77.45 
gsm: 0479/67.95.69 
e-mail: Theophile.vitse@lne.vlaanderen.be  

 
Verantwoordelijke boswachter 
 

Maertens Koen  
gsm: 0474/89.73.67 
e-mail: Koen.maertens@lne.vlaanderen.be  
 
 

1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 
Het Lappersfortbos ligt centraal in de groene gordel rond Brugge en vormt één van de dichtst bij de 
historische kern gelegen elementen ervan.  Het is een schakel in een hele ketting groengebieden 
rond Brugge, die naast een belangrijke recreatieve functie ook een hoge ecologische waarde 
vertegenwoordigen.  
 
Het bos vormt een aaneengesloten geheel met groenelementen op de aanpalende NMBS-
emplacementen (bos, vijvers, Leyselebeekvallei) en is verbonden via de Zuiderse Aflossingsvaart en 
het kanaal Gent - Oostende (zie kaart 1.5) met andere natuurelementen ten zuiden van de 
verstedelijkte kernen van Steenbrugge en Sint Michiels. 
 
Groene domeinen in de buurt 
Ten oosten van het bos, aan de overkant van het kanaal Gent-Oostende, ligt op ca 500 m afstand het 
als landschap beschermde Meersengebied (420 ha). Dit gebied strekt zich uit over de gemeenten 
Assebroek, Oedelem en Oostkamp. Het omvat zowel grote graslandcomplexen als gesloten bos, 
waaronder: 
- de Assebroekse Meersen: een complex van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden, dat 

omzoomd wordt door rijen knotwilgen en populieren. Ca 75 ha in het kerngebied is in beheer van 
ANB, en is toegankelijk op de wandelpaden;  

- de Gemene Weiden: werd deels omgevormd tot een publiek toegankelijk natuurgebied. Een 
wandelnetwerk van 3 km doorkruist er het landschap met bloemrijke graslanden, sloten, poelen 
en oude knotwilgen; 

- de Chartreuzemeersen; 
- het Bergjesbos: eigendom van de stad Brugge. Het bosje is 1 ha groot en sluit aan bij het 

landschap van ‘Kasteel Bergskens’; 
- de Steenbrugse bosjes: eigendom van ANB; 
- het Mazelbeekbos: eigendom van ANB. 
 
In noordoostelijke richting treft men volgende natuurgebieden aan: 
- de Gemene Weidebeek: eigendom van de stad Brugge (op ca 2,5 km); 
- het Paalbos, aansluitend bij de Gemene Weidebeek: eigendom van de stad Brugge;  
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- het domeinbos Ryckevelde (op ca 3 km - ten noorden van de Assebroekse meersen): naast het 
domeinbos (130 ha – eigendom ANB) maken ook het kasteelpark Ryckevelde (eigendom stad 
Brugge), het militair domein en het natuurreservaat Schobbejakshoogte, deel uit van het gebied. 

 
Ten noorden van het bos, richting stadscentrum, bevinden zich volgende groene elementen: 
- de Brugse stadsvesten, een groene long die bijna de volledige stad Brugge omringt; 
- een groenzone in de kanaalbocht ter hoogte van de Katelijnepoort (eigendom van Waterwegen 

en Zeekanaal nv). 
 
Ten zuidwesten van het bos, aan de overkant van de spoorweg op ongeveer 200m, bevindt zich het 
Leiselepark, een oud kloosterpark van ca 2 ha.  
 
Verder zuidwestelijk, op ongeveer 1300 m afstand, ligt het park de Rode Poort (2.5 ha) met kasteel 
en vijver. Aansluitend bevindt zich het stedelijk bosje Bosje Claeys (eigendom stad Brugge). Beide 
zijn toegankelijk voor het publiek. 
 
Nog verder zuidwestelijk, op ca 2,2 km afstand, ligt het provinciaal domein Tillegembos (114 ha). De 
inrichting van het domein is hoofdzakelijk afgestemd op de passieve recreatie. Er is een grote 
verscheidenheid aan vegetatietypes: naald - en loofbossen, elzenbroeken met voorjaarsflora, droge 
heide, natte heide en bloemrijke hooilanden. Daarnaast bevat het domein ook een prachtig kasteel 
met een formele tuin, en een neogotische domeinhoeve. 
Verder zuidwaarts vindt het domein aansluiting bij het domeinbos Chartreuze (of Groot 
Magdalenagoed). 
 
Iets meer ten zuiden, op ca 1,4 km afstand, vindt men de Wulgenbroeken (op topokaart aangeduid 
als “Wilgenbroeken”), een complex van natte weilanden. 
 
Tenslotte treft men ten noordwesten van het Lappersfortbos nog twee stedelijke bossen aan: het 
Coppietersbos (ca 2,6 km vogelvlucht) en ‘t Speelhof (ca 1,9 km). 
 
 
Speelzones in de buurt 
Binnen een straal van 1 à 3 km3 werden in de volgende bossen in de buurt reeds speelzones 
aangeduid, samen goed voor ongeveer 21 ha:  

- Bergjesbos (Assebroek, stadsdomein, 1 ha) 
- Bosje Claeys (Sint-Michiels, stadsdomein, 1,9 ha) 
- ’t Speelhof (Sint-Michiels, stadsdomein, 1,5 ha 
- Tillegem (Sint-Michiels, provinciedomein, 7,5 ha) 
- Coppietersbos (Sint-Andries, stadsdomein, 3,6 ha) 
- Paalbos (Sint-Kruis, stadsdomein, 5,5 ha) 

 
 
Verbinding 
Het Lappersfortbos lijkt geïsoleerd door verstedelijking. Frequente waarnemingen van ondermeer 
rode eekhoorn (in het parkbos deel) en ijsvogel, bewijzen echter dat het bos nog steeds in verbinding 
staat met andere groene elementen. 
 

                                                      
3 Bergjesbos (in vogelvlucht op ca 1,3 km afstand), Bosje Claeys (ca 1,3 km), Coppietersbos (ca 2,6 km), 
Paalbos (ca 3 km),’t Speelhof (ca 1,9 km), Tillegembos (ca 2,2 km) 
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1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 

1.5.1 Wegen 
Zie kaart 1.4: Statuut van de wegen. 
 
De wegen (bosdreven en paden) in de bestanden 1a, 1b, 3a en 3y zijn alle eigendom van de stad 
Brugge. Deze in het bestand 2a zijn eigendom van ANB. Het beheer gebeurt in beide gevallen door 
het ANB.  
 
Er is één openbare weg: Sentier nr 20 volgens de Atlas der Buurtwegen uit 1841. Dit pad stemt 
overeen met de kadastrale percelen 249 M en 249 L (het vroegere kadastrale perceel 249 H - zie 
kaart 1.1). Het pad is deels eigendom van de stad Brugge (ter hoogte van bestand 3y: dreef grenzend 
aan het bedrijf Verhelst) en deels eigendom van het ANB (ter hoogte van bestand 2a: moerasbos). 
Het betreft een historische kasteeldreef die door de aanleg van de spoorweg naar Gent in 1838 in 
twee werd gesneden.  
Enkel het eerste deel (tussen de Vaartdijkstraat en de brug over de Zuiderse aflossingsvaart) werd in 
stand gehouden en is vrij toegankelijk voor het publiek. Het andere deel werd echter rond 1950 
samen met de aangrenzende percelen bebost met populier, en is niet meer zichtbaar op het terrein.   
 

1.5.2 Waterlopen 
Zie kaart 1.5: Statuut van de waterlopen. 
 
Er loopt één geklasseerde waterloop van tweede categorie doorheen de bestanden, nl. de Zuiderse 
Aflossingsvaart  (onderdeel Bekken Brugse Polders). Het beheer ervan ligt bij Waterwegen en 
Zeekanaal. De oevers van deze waterloop moeten steeds bereikbaar zijn voor ruimingswerken wat 
inhoudt dat een strook van 5 meter vrij moet blijven van gebouwen en beplantingen (zie ook § 1.1). 
 
Net ten zuiden van het bos stroomt de Leiselebeek, een waterloop van derde categorie. 
 
Het eigenlijke beheer van deze twee waterlopen is geen onderwerp van dit bosbeheerplan, al zijn er 
wel invloeden merkbaar op het bos. 
 
Voorts liggen er nog ongeveer 1100 m grachten in het bos. Een gracht van ongeveer 2 m diep vormt 
de oostelijke en zuidoostelijke grens van het domein (ca 500 m lang), en voert het water uit het 
grasland af naar de Zuiderse aflossingsvaart. De gemiddelde diepte van de andere grachten in het 
bos varieert van 50 cm (zuidwestelijke grens van het bos) en 1 m (2 grachten doorheen bestand 2a 
en 3y).  
 
Aangezien het de bedoeling is om het water zoveel mogelijk in het gebied op te houden, worden de 
grachten in het bos niet meer geruimd. Uitzondering hierop zijn enerzijds de centrale 
afwateringsgracht in bestand 2a (die de waterstand in het moerasbos regelt), en anderzijds de diepe 
grachten aan de oostelijke en zuidoostelijke rand van bestand 3y (groen op de kaart).  
 
In bestand 1a en 3y liggen twee poelen van resp. 30 m² en 50 m² groot. Enkel de poel in bestand 3y 
wordt op regelmatige basis uitgebaggerd om verlanding tegen te gaan. 
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1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg  of ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

Zie kaart 1.6: Gewestplan. 
 
Het Lappersfortbos is, op het moment van de opmaak van dit beheerplan, verdeeld over de volgende 
twee gewestplanbestemmingen: 

- alle delen in eigendom van Stad Brugge: parkgebied 
- alle delen in eigendom van ANB: KMO-zone 

 
Een zone van ca 90m langsheen het kanaal (bestand 3a volledig + delen van 1a en 3y) ligt daarnaast 
nog in reservatiegebied. Dit reservatiegebied werd op plan vastgelegd in 1976, en voorziet in een 
mogelijke verbreding van het kanaal.  
 
In het advies van 23/8/2010 met betrekking tot het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van 
het regionaal stedelijk gebied Brugge, sprak Vlacoro zich positief uit om de door ANB aangekochte 
KMO-zone groen in te kleuren. In het definitieve RUP (vastgesteld op 4/2/2011) is dit echter niet mee 
opgenomen.  
 
BPA “La Brugeoise, fase Ten Briele” 
Het deel van het Lappersfortbos dat eigendom is van de Stad Brugge ligt binnen het plangebied van 
dit BPA. De bestemming "Parkgebied" wordt in het BPA bevestigd. 
 

1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones 
Het Lappersfortbos bevindt zich niet in een internationale beschermingszone (zijnde Ramsar-, 
Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied). 
 

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 
Het Lappersfortbos bevindt zich ook niet in een nationale beschermingszone of regionaal 
aandachtsgebied. Hieronder wordt begrepen: het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de 
beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten. 
 
Er is wel een bekkenbeheerplan opgemaakt waar bepalingen met betrekking tot het Lappersfortbos in 
opgenomen zijn. 
 

1.7.2.1 Bekkenbeheerplan 

In “Het bekkenbeheerplan van het bekken van de Brugse Polders (2008-2013)” is onder actie nr. 6 de 
verplichting voor ANB opgenomen om het laagst gelegen deel van het Lappersfortbos nabij het 
Zuidervaartje (of de Zuiderse aflossingsvaart) te “vrijwaren van activiteiten die niet stroken met de 
vooropgestelde visie én om het principe te ondersteunen dat deze locatie voor het waterbeheer moet 
kunnen aangewend worden.” 
 
Als motivatie wordt aangehaald dat dit deel van het Lappersfortbos een rol speelt in de waterberging 
van het Zuidervaartje, en dat de komberging bijgevolg (zo mogelijk) moet behouden worden en 
bestendigd. 
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2 Algemene beschrijving 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht 
Onderstaande reconstructie van de geschiedenis van het Lappersfort is vooral gebaseerd op een 
kaartstudie. De archieven van de gemeente Sint-Michiels werden vernield in een brand tijdens WO II. 
 
De oudste bekende bronnen van deze omgeving zijn te vinden op de Pourbuskaart (1571 Kaart 
Brugse Vrije, kopie door Claeissens 1601) en op de kaart van de paallanden door Jan Lobbrecht 
(1690) (kaart van alle gronden onder Brugs bestuur buiten de muren: ‘de paallanden’).  
De kaart van de paallanden wordt weergegeven in onderstaande figuur. Ter verduidelijking werd de 
omgeving van het huidige lappersfortbos rood omkaderd. Twee hoeves springen er in het oog: (1) 
hoeve ‘Ter Loo’ een van een dubbele ringgracht voorziene hoeve in het midden onderaan langs de 
‘Dixmudsche Boterweg’ (nu ‘ten Briele’); en (2) hoeve ‘Ten Briele’ met een walgracht in rechthoekige 
vorm, in het midden links. Iets noordelijker kan men de versterking Lappersfort herkennen als een 
rood puntje ter hoogte van de Vaart. De Leiselebeek is te zien rechtsonder in het kader, waar ze 
vanuit het zuiden aaansluit op de Vaart.  
Er is weinig verschil met de Pourbuskaart op te merken.  
 

 

Figuur 1: Kaart van de paallanden door Jan Lobbrecht (1690); de omgeving van het huidige lappersfortbos is rood 
omkaderd. 

 
De kaart van Ferraris (zie kaart 2.2 in bijlage) van 1775 duidt ook op deze bestaande situaties. Enkel 
het Lappersfort wordt er met naam genoemd (ca 500 m ten noorden van de huidige perimeter van het 
Lappersfortbos – uitkijkend over de Vaart). Er is slechts een klein driehoekje bos aanwezig, ten 
zuiden van de hoeve ‘Ter Loo’.  
Dit stukje bos is ook goed te zien op kaart 2.1 in bijlage: Evolutie van de beboste oppervlakte.  
Een groot deel van de oppervlakte wordt ingenomen door weiland, voornamelijk de lager gelegen 
delen. Centraal komt er ook een akker voor.  
Er is ook duidelijk een dreef waarneembaar, die de Vaartdijkstraat verbindt met een kasteelparksite, 
waar nu het Sint Lodewijkscollege gevestigd is. Deze dreef werd later in de Atlas der Buurtwegen 
(1841) opgenomen als een openbare weg en gecatalogeerd als Sentier nr 20. Deze dreef komt 
overeen met het huidige kadasterperceel 249 H. De bakstenen brug over de Zuidervaart op die dreef, 
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draagt de naam ‘brug van Zuylen’ en is mogelijk een verwijzing naar de opdrachtgever bij het bouwen 
van een nieuwe brug. 
Door de aanleg van de spoorweg Brugge-Gent in 1838 wordt de dreef in twee gesneden.  
 
De kaart van Vandermaelen (zie kaart 2.3a in bijlage) en het gereduceerde kadaster (zie kaart 2.3b) 
dateren beide van ca 1850. Het gereduceerd kadaster is echter veel gedetailleerder. Er is duidelijk te 
zien dat er een ‘kasteel’ (‘Chateau’4) heeft gestaan op het huidige kadastraal perceel 236 (terrein BEP 
Europe). Dit stemt overeen met het ‘opperhof’ van de motestructuur van de hoeve ‘Ter Loo’ op de 
oudere kaarten. Op de Vandermaelenkaart wordt dit kasteel als ‘Lappersfort Ch(ate)au’ aangeduid. 
Wellicht komt daar de naam van het bos vandaan. 
Daarnaast wordt op beide kaarten melding gemaakt van een ‘Lappersfort Cab(aret)’. Deze 
herberg/café bevindt zich op de plaats van het oorspronkelijke fort ‘Lappersfort’ zoals ook op de 
ferrariskaart aangeduid (iets noordelijker langsheen de vaart). 
Er is nog geen huis of stalling te bemerken op de locatie van de latere directeurswoning van FN. Dit 
verschijnt pas op de kaart van 1870.  
De ‘Dixmudsche boterweg’ (nu ‘Ten Briele’) vormt de toegangsweg tot het ‘Chateau’. Hoe het 
ringgracht-kasteeltje (en de opeenvolgende verbouwingen ) er uit zag is niet (meer) bekend. 
Hoogstwaarschijnlijk vindt de duidelijke parkstructuur van het huidige bos zijn oorsprong bij de 
eigenaars van dit kasteeltje.  
Het landgebruik is niet veel veranderd ten opzichte van de ferrariskaart. Enkel het kleine stukje bos is 
ingenomen door weiland (groen op het gereduceerd kadaster). 
De dreef (sentier nr. 20)  is nog steeds duidelijk zichtbaar, alsook de brughoofden over de Zuidervaart  
 
Op de topografische kaart van 1870 (zie kaart 2.4 in bijlage) wordt voor de eerste keer de 
parkstructuur duidelijk zichtbaar. Deze parkstructuur blijft behouden tot het vertrek van FN uit het 
gebied in 1982 (mond mededeling ex-directeur tot 1982 aan L. Vanneste).  
Een deel van de weilanden, enerzijds het deel tussen het Zuidervaartje en de Vaartdijkstraat (bestand 
3y), en anderzijds een deel ten noorden van de dreef naar “Chateau de Leyssele” (deel van het 
bestand 2a), zijn in gebruik genomen als akker. 
De bakstenen brug tussen bestand 3y (knotwilgendreef) en 1a, wordt de FN brug genoemd. Een 
derde brug lag stroomopwaarts tussen de brug FN en de huidige overkapping van de Zuidervaart. Er 
zijn nog twee betonnen restanten van smalle brughoofden zichtbaar op het terrein zoals aangeduid 
op de stafkaart van 1870. 
 
Het meest opvallende op de topografische kaart van 1884 (zie kaart 2.5 in bijlage) is het terug 
omvormen van de recente akkers (cfr. topokaart 1870) naar weiland, dit zowel ter hoogte van bestand 
3y als ter hoogte van bestand 2a.  
De percelering op de kaarten lijkt aan het reliëf verbonden, zeker voor wat de situering van de lager 
gelegen delen van het huidige ‘moerasbos’ (bestand 2b) of toenmalige hooilanden langs de 
Leiselebeek betreft.  
 
Met de aanleg van de spoorweg van Brugge naar Eeklo en Maldegem (reeds zichtbaar in 1871) loopt 
de Leyselebeek aanvankelijk onder het talud van die nieuwe spoortak. Bestand 2a heeft dus de oude 
loop (en historisch laagste punt?)  van de Leyselebeek in zich. 
De duiker hieronder wordt echter later verlaten en gedempt tot aan de samenvloeiing met het 
Zuidervaartje. Het deel stroomafwaarts van de spoorwegtalud wordt gedempt. Aan de zuidkant van 
de talud komt vervolgens de nieuwe loop van de Leyselebeek. Deze gewijzigde loop van de 
Leyselebeek is duidelijk te zien op de topografische kaart van 1932.  
Er is ook te zien hoe de parkstructuur geleidelijk aan evolueert naar (park)bos. De weilanden, zoals 
weergegeven op de topokaart van 1884, zijn behouden gebleven. 
 
 
Het FN hoofdstuk 
In 1930 koopt de ‘Fabrique Nationale d’ Armes de Guerre N.V.’ (FN) het domein als industriegrond en 
richt er een fabriek op met als doel het vervaardigen van oorlogsmunitie en jachtpatronen. Om 
veiligheidsredenen werden de industriële inplantingen gespreid over heel het domein: cartoucherie 
                                                      
4 Er staan heel wat kasteeltjes aangegeven op het gereduceerd kadaster. Dit gereduceerd kadaster is essentieel 
een belastingdocument en geeft doorgaans relatief nauwkeurig het werkelijke grondgebruik weer. Bij een kasteel 
hoeft men niet noodzakelijk te denken aan iets zoals een echte waterburcht.  Een relatief eenvoudig gebouw, maar 
met primair een residentiële functie (i.p.v. landbouw), zal ook in die zin worden aangemerkt. 
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werkplaats en springstofdepots in het bos en het park, een proefstand in de weide (nu moerasbos). 
Het personeelsaantal bedroeg ongeveer 1600 werknemers tussen 1930 tot 1940.  
 
De springstofdepots in het park zijn bunkerachtige sites opgericht voor opslag van munitie en 
explosieve stoffen. Het waren gemetste gebouwtjes voorzien van een gemetst gewelfd dak én een 
plaatmetalen golfdak. Er werden hoge bermen (“merlons”) aangelegd met gemetste gangen erdoor 
heen. Rond de merlons kwam nog eens een hoge, uit betonplaten vervaardigde, muur (zie 
onderstaande foto’s).  
 

 
Site 2 voor afbraak betonnen muren (foto KM juni 2009) 

 
Site 2 na afbraak april/mei 2011 betonnen muren (foto KM 
mei 2012) 

 
De stallingen van het kasteel (kadasterperceel 234) werden omgebouwd tot een villa voor de 
directeur van de FN-fabriek. Het park werd verder onderhouden. Tot de huidige relicten van het park 
behoren de nog moeilijk zichtbare maar aanwezige bestrate paden, een maria-grotje, alsook de 
typische beplantingen. De twee bruggen over het Zuidervaartje dateren vermoedelijk ook uit deze 
periode.  
 
In 1944 werd de fabriek door de Duitse bezetter ontmanteld en deels vernield. F.N. nam de terreinen 
en werkplaatsen echter weer in gebruik in 1952. Er zijn permanent 2 tuiniers aan het werk om het 
parkbos te onderhouden. 
 
Delen van de F.N.-site worden bebost met populier (tussen 1950 en 1960).  
Vooral de lager gelegen delen (bestanden 3y en 2a) zijn tot dan toe weiden en/of hooilanden, soms 
mogelijk verbost. De bewijzen dat de lagere gelegen delen weilanden zijn geweest, vinden we onder 
andere in de hydrologische infrastructuur ervan, de oude knotwilgen met restanten van prikkeldraad 
aan de randen van de percelen, maar ook in de van prikkeldraad voorziene verwilderde beuken- en 
haagbeukenhaag die het parkbos (bestand 1a) van de lager gelegen weilanden (bestand 2a) 
scheidde.  
Het volledige bestand 2a (voorheen weiland) en een kleiner perceel (nu bestand 1b) ten westen van 
de villa krijgen populier aangeplant. Ook het gekapte bosperceel langs de straat Ten Briele was een 
populierenaanplant. Dit is duidelijk te zien op de topografische kaart van 1960 (kaart 2.7 in bijlage). 
De populieren werden aangeplant voor de luciferproductie.  
 
In 1982 valt de productie stil en start de ‘verwaarlozing’ van het parkbos. De directeursvilla wordt 
verlaten en vervalt tot ruïne. 
 
In november 1987 koopt Fabricom het gebied over van FN voor de prijs van 890.000 BEF waarna ze 
de fabriek afbreken. In januari 1992 koopt Fabricom ook het lagergelegen deel moerasbos aan van ca 
5 ha groot met bestemming KMO-zone op het gewestplan.  
 
 
De strijd om het behoud (2000-2008) 
Fabricom wenst de bosdelen langsheen Ten Briele (industriegebied op gewestplan en BPA “La 
Brugeoise, fase Ten Briele” – 18/1/2001) te valoriseren. Er worden verschillende bestemmingen naar 
voren geschoven: kantoren, stelplaats voor bussen van de lijn, …. Dit stuit op veel protest en mondt 
uit in twee bosbezettingen (2001 en 2008). De ontruimingen en kap in 2009 van het zonevreemde 
bosdeel halen het nationale nieuws en de nationale politiek. 
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Stad Brugge en de Vlaamse Overheid kopen de delen in Parkgebied en KMO-zone van het 
Lappersfortbos aan in 2008 voor de som van 1.365.915 euro. Dit na enkele jaren huur van de 
bosdelen door het ANB.  
Het beheer van de delen van de Stad Brugge wordt overgedragen aan het Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB). 
 
Het ANB start met het geleidelijk opruimen van de industriële site en het op het voorplan brengen van 
de natuurlijke elementen in dit domein. In 2010, ter afsluiting van de tweede bosbezetting, worden de 
resterende, bovengrondse delen van de villa gesloopt. In 2011 worden ook de fundamenten en 
restanten van oude serres verwijderd. De munitieopslagplaatsen worden veilig gemaakt en 
opgeruimd.  De betonnen plaatmuren worden verwijderd en enkele zeer bouwvallige bunkers worden 
met de grond gelijk gemaakt.  
Op dit moment zijn er reeds twee bunkers gerenoveerd en ingericht als 
vleermuizenoverwinteringsplaats. 
 

De tijdens de bosbezetting ontstane ‘Lappersfort Poets Society’ bekomt de inrichting van een 
gedichtenpad (opgedragen aan Hugo Claus) in het Lappersfortbos. De nazaten van deze ‘society’, 
namelijk ‘het Poëziebosnetwerk’, houden gedichtenwandelingen langs dit pad. De bospaden 
waarlangs de gedichten opgesteld staan, worden heraangelegd in 2013 door het ANB. 
 
 
Het Lappersfortbos in de literatuur  
Op de websites van de ‘Lappersfort Poets Society’ (http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php) 
en van ‘het Poëziebosnetwerk’ (http://www.poeziebos.be) is een overvloed aan bosgedichten te 
vinden, vele daarvan met het Lappersfortbos als inspiratiebron.  
 
De dichtbundel “Stem van brood en bossen” (2006, Uitgeverij BVS Enterprises) werd samengesteld 
door Peter Theunynck en is een bloemlezing uit het werk van 26 dichters en dichteressen van de 
Lappersfort Poets Society.  
 
Naar aanleiding van de bezetting van het Lappersfortbos werd door Ludo Enckels het kinderboekje 
“Slapen in de armen van een boom” geschreven (2005, Vlaams Filmpje, Goede pers, Averbode). 
 
De bezetting diende ook als inspiratiebron voor Inge Misschaert om het jeugdboek “Bioboy” te 
schrijven (2007, Uitgeverij de Eenhoorn). Het boek gaat over een jongen die strijdt voor het behoud 
van het ‘Klapperbos’ dat moet wijken voor de uitbreiding van een KMO-zone.  
 
 
Toponymie 
Het Lappersfort in Sint-Michiels noemt DeFlou (IX, 279-9) 'Eene sterkte, later eene herberg en eene 
wijk' en hij geeft als oude vindplaatsen: 1580 het Lappers Fort ghemaect up den grond van die van 
Sint Janshuys, 1633 in tlappersfort ende steene redoubte. 
De versterking, een voorpost, werd gebouwd in steen op de grondvesten van een bestaand (Spaans) 
militair bouwwerk langs de Gentsche Vaart in 1633 en moest Franse troepen helpen op afstand 
houden en de vaart bewaken. Mogelijk is de naam Lappersfort afkomstig van de naam van een 
vroeger huis of ‘goed’. Vandaag herinnert ook de straatnaam ‘ Lappersfortstraat’ in Brugge nog aan 
deze site. 
Vanaf 1846 is de versterking Lappersfort omgebouwd tot een herberg en wordt de naam ook 
overgedragen als plaatslocatie, zoals toen gebruikelijk was. Dit is zichtbaar op de kaart van het 
gereduceerde kadaster van 1853 (kaart 2.3b in bijlage): Lappersfort Cab(aret). 
In zijn artikel over Het Lappersfort en de Lappersfortwijk (Brugs Ommeland 1965, 159-165) ziet G. 
Franchoo in ‘lapper’ de naam van een soort snip. Maar een genitiefvorm lappers van een vogelnaam 
zou wel heel ongewoon zijn. Vermoedelijk is de oorspronkelijke vorm Lappers Fort, zonder lidwoord 
zoals in Lappers Brake, Lappers Dijk. Lappersfort is m.i. het fort van de Lapper, of het fort gebouwd 
door De Lapper. De Lapper is nl. een bestaande familienaam, een bijnaam voor de schoenlapper of 
klerenlapper. 
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Ter hoogte van het huidige Lappersfortbos wordt pas ten tijde van Vandermaelen (1850) voor de 
eerste maal de naam “Lappersfort” vermeld: het ‘Lappersfort Chat(eau)’. Dit ‘chateau’ bevond zich ter 
hoogte van het huidige kadastraal perceel 236 (terrein BEP Europe). 
 
 

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 
Uit voorgaande blijkt dat er verschillende sporen wijzen op een verschillend beheer:  
 
� bestand 1a: alles toont hier de duidelijke invloed van park- en tuinbeheer: restanten van paden, , 

mariagrot, gebouwen (nu afgebroken serre en villa, …), grenshaag met prikkeldraadrestanten. 
Ook nijverheidsactiviteiten (munitieopslagplekken met merlons) zijn nog steeds zichtbaar. Er zijn 
ook duidelijk stinzenplanten5 aanwezig: maarts viooltje, lelietje-van-dalen, salomonszegel, 
lievevrouwebedstro, wilde hyacint, bosanemoon, … zijn wellicht niet allemaal op eigen kracht 
naar het Lappersfort gekomen. Aanplant van minstens een deel van deze soorten bij 
onderhoud/aanleg van het park is aannemelijk. Hetzelfde kan gezegd worden van volgende 
uitheemse boomsoorten als thuya, paardenkastanje, (rode) beuk, plataan, hemelboom, taxus, 
Noorse esdoorn, valse acacia en struiken als sneeuwbes , laurierkers, pontische rododendron. 
Restanten van beuken – en haagbeukenhaag zijn ook zichtbaar.  

� bestand 1b: populieren ingeplant rond 1950 
� bestand 2a: populieren ingeplant rond 1950. Maar prikkeldraad, greppels (rabatstructuur), 

aanwezigheid van knotwilgen aan de randen, betonnen drinkbakken, wijzen op een vroeger 
beheer van begrazing in een natte, laaggelegen weide. Dit wordt ook bevestigd door de 
opeenvolgende historische kaarten (zie hoger). Nochtans wijst de topokaart van 1870 erop dat 
een deel van het bestand korte tijd in gebruik genomen is als akker (ergens tussen 1853 en 
1884). 

� bestand 3y: reeds lang weiland of hooiland (eerste bron is de Ferrariskaart). Restanten van 
prikkeldraadafsluitingen aan de randen van deze weiden wijzen op begrazing. Ook hier wijst de 
topokaart van 1870 op een korte ingebruikname als akker (ergens tussen 1853 en 1884). De 
wilgen in de dreef werden regelmatig geknot. 

 
 

                                                      
5 Stinzenplanten vormen een bijzondere groep verwilderende sierplanten. Stinzenplanten horen thuis op oude 
buitenplaatsen. Zij zijn daar al eeuwen geleden geplant. Daar zijn ze verwilderd en door de jaren heen massaal 
ingeburgerd. 
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Reliëf en hydrografie 

2.2.2 Reliëf 
Zie kaart 2.8: Digitaal hoogtemodel 
 
Het Lappersfortbos ligt in een grotendeels vlak landschap (5-10 m boven de zeespiegel) met 
uitgesproken mikroreliëf (denivellatie van 1-2 m op korte afstand). De bestanden 2a en 3y zijn de 
laagst gelegen delen van het bos, op 4 à 5 m hoogte (met kadastraal perceel 247B in het westen als 
laagste zone). De rest van het bos situeert zich tussen de 5 en 6 m hoogte, met in bestand 1a enkele 
iets hogere delen (tot max. 8 m hoog).  
 
Vermeldenswaard is ook de aanwezigheid van een steilrand tussen de zone parkbos (bewoning) en 
de zone moerasbos (voormalig weiland/hooiland). Deze steilrand is zichtbaar op zowat alle kaarten 
en kadasters door de eeuwen heen, en wordt op het terrein geaccentueerd door de aanwezigheid van 
oude haagbeuken.  
 

2.2.3 Hydrografie 
Zie kaart 1.5: Statuut van de waterlopen en kaart 2.9: Hydrografie. 
 
Hydrografisch behoort het gebied tot het stroombekken van de Brugse polders, en daarbinnen tot de 
VHA6-zone van Zuidervaartje tot monding St. Trudoleken.  
 
Het domeinbos wordt doorkruist door de Zuiderse Aflossingsvaart (of Zuidervaartje). Dit is een relict 
van de historische Zuidleie die ooit de bovenloop vormde van de Brugse reien.  
Ook de Leiselebeek stroomde oorspronkelijk door het bos, maar kort na de aanleg van de 
spoorwegtalud van de spoorverbinding Brugge – Eeklo (opening lijn 58 in 1861), werd het deel van de 
Leiselebeek ten oosten van die talud stroomafwaarts tot monding gedempt. Het stroomopwaartse 
deel werd afgeleid naar de Zuiderse Aflossingsvaart. 
 
Bestand 2a (moerasbos) wordt afgewaterd langs een beperkt aantal, niet meer onderhouden 
greppels die in noordzuidelijke richting lopen. De laagst gelegen delen van het bestand (westelijk deel 
ter hoogte van kadastraal perceel 247b) worden ontwaterd door één centrale hoofdgracht van ca 1 m 
diep. Deze loopt van oost naar west doorheen het bestand, en mondt uit in de Zuiderse 
aflossingsvaart. Een aangepaste constructie op deze monding regelt het instromen of leegstromen 
van dit bestand. 
Bijgevolg wordt het beheer van bestand 2a sterk bepaald door het peil van de Zuiderse 
Aflossingsvaart. Hetzelfde geldt voor het grasland ter hoogte van bestand 3y, dat gedraineerd wordt 
door zijn iets hogere ligging en enkele grachten. 
 
Op onderstaande figuur is duidelijk te zien dat het Lappersfortbos aan het begin van een soort 
“flessenhals” ligt, waarlangs al het water van zuidelijkere, laaggelegen gebieden (zoals o.a. de 
Wulgenbroeken, de vallei van de Rivierbeek, de Assebroekse Meersen) richting Brugge en verder 
richting zee moet stromen. Dit is één van de redenen waarom het Bekkenbeheerplan Brugse Polder 
(zie hoger onder 1.7.2.1) stipuleert dat de waterbergingscapaciteit van de lager gelegen delen van het 
Lappersfortbos, in casu bestand 2a, behouden moet blijven. 
 

                                                      
6 Vlaamse Hydrografische Atlas 
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Figuur 2: Digitaal hoogtemodel van de regio ten zuiden van Brugge, met centraal het Lappersfortbos (rood 
omcirkeld) – rood = hoger gelegen delen, blauw = lager gelegen delen)  

 
 
Volgens de kwetsbaarheidskaart voor grondwater is het Lappersfortbos gelegen in een gebied met 
zeer kwetsbaar grondwater. De tertiaire ondergrond bestaat er uit fijne, glauconiethoudende zanden 
(het Lid van Vlierzele, zie ook verder onder 2.2.4) die ter hoogte van het Lappersfort een goed 
watervoerend pakket vormen met de erboven gelegen, grovere kwartaire zanden. Deze freatische 
waterlaag bereikt in de regio een dikte van 20 m wordt er o.m. door de drinkwatermaatschappijen 
uitgebaat.  
 
Het domeinbos staat – net zoals de rest van het vlakke landschap ten zuiden van Brugge - onder de 
invloed van permanent grondwater op relatief geringe diepte, dat aan een regelmatige 
seizoenschommeling onderworpen is. De grondwatertafel stijgt tijdens de winter om in het voorjaar 
haar hoogste stand te bereiken; daarna daalt ze om in de herfst haar laagste stand te vertonen.  
 

2.2.4 Bodem en geologie 
Geologie 
Zie kaart 2.10: Tertiaire geologische kaart. 
 
Volgens de tertiaire geologische kaart behoort het Lappersfortbos volledig tot het Lid van Vlierzele. 
Dit Lid behoort tot de Formatie van Gent en werd afgezet tijdens het Vroeg-Eoceen. Het bestaat 
voornamelijk uit zand, zandhoudende klei en klei. De oude benaming is “Onder-Paniseliaan”. 
 
Op het einde van het Volglaciaal (Pleistoceen, Würmijstijd) werden door overheersende 
noordwestenwinden, niveo-eolische zanden (dekzand) aangevoerd die het tertiaire erosie-oppervlak 
(Eoceen, Paniseliaan) bedekten. Tijdens het Laat-Glaciaal (Dryas) hadden belangrijke 
zandverstuivingen plaats, zodat op sommige plaatsen een nieuwe zandlaag (lokaal dekzand) werd 
afgezet, soms op een dunne vegetatielaag (Allerödlaag, in dit gebied meestal als een zwart, 1 à 2 cm 
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dik, gekryoturbeerd, humeus laagje te herkennen). De dikte van de pleistocene deklaag schommelt 
tussen enkele decimeters en verschillende meters. Het tertiair substraat, bestaand uit zand en klei 
van het Paniseliaan, treedt aan het oppervlak in het zuidwesten te Sint-Andries. 
Ook tijdens het Holoceen hadden soms nog zandverstuivingen en -afzettingen plaats. Uit deze 
periode dateert ook de vorming van veen en de sedimentatie van lemige en kleiige oppervlakte-
afzettingen in depressies en langs waterlopen (recent alluvium). 
 

Tabel 2: Geologische opbouw van de zandstreek 

KWARTAIR 
Holoceen 

 Recent stuifzand 
Pleistoceen 

 Zand van het Laatglaciaal (jongste Dryas) 
 Allerödlaag 
 Niveo-eolisch zand van het Volglaciaal (Würm) 
TERTIAR 
Eoceen 

 Paniseliaan 
P1d: glaukoniethoudend zand, met zandsteen 
P1c: glaukoniethoudend kleiig zand en zandige klei, met zandsteen 

 
 
 
Bodem 
Zie kaart 2.11: Vereenvoudigde bodemkaart. 
 
Bij de recente verkoop van de gronden door NV Fabricom, werd een gunstig bodemattest afgeleverd, 
wat erop wijst dat de gronden in het Lappersfortbos niet vervuild zijn. Het bodemonderzoek baseerde 
zich o.a. op de analyseresultaten van bodemwater dat met behulp van peilbuizen opgevolgd werd.  
 
Het Lappersfortbos is bodemkundig gezien gelegen in de Zandstreek.  
Het grootste deel van de Zandstreek is een vlak gebied (5-15 m) met uitgesproken mikroreliëf. De 
laagste (4-5 m) delen zijn: de depressies van de Assebroekse Meersen en van de Gemene Weiden, 
de beekdalen van o.a. de Leyselebeek, waar ook het Lappersfortbos toe behoort, en talrijke kleine, 
verspreide depressies. De kwartaire deklaag is hier verschillende meters dik (meestal >3 m). 
Dit vlak gebied staat onder de invloed van permanent grondwater op relatief geringe diepte, dat aan 
een regelmatige seizoenschommeling onderworpen is. De grondwatertafel stijgt tijdens de winter om 
in het voorjaar haar hoogste stand te bereiken; daarna daalt ze om in de herfst haar laagste stand te 
vertonen (Ameryckx, 1958). 
 
De bodemkaart is niet gespecifieerd ter hoogte van het Lappersfortbos (grijs = bebouwde zone). 
Aangezien de historische loop van de Leiselebeek doorheen het bos voerde, kunnen we aannemen 
dat de bodemtypes in het Lappersfortbos vergelijkbaar zijn aan deze gelegen stroomopwaarts 
langsheen de Leiselebeek.  
 
De laaggelegen weiden (bestand 3y) vormen één geheel met het moerasbos van bestand 2a qua 
bodemsamenstelling (vallei). We kunnen er volgende bodemtypes verwachten: 

- Sep: Natte lemige zandbodem zonder profielontwikkeling (donkerblauw op kaart) 
- v-Sfp: Zeer natte lemige zandbodem zonder profielontwikkeling met veensubstraat op geringe 

diepte (donkerblauw) 
- Lfp: Natte tot zeer natte zandleembodem zonder profielontwikkeling (oranje) 
- vEFp: Sterk tot zeer sterk gleyige kleibodem zonder profielontwikkeling met veensubstraat op 

geringe diepte (groen) 
 
Enkele verkennende bodemboringen bevestigen alvast het voorkomen van de verschillende texturen 
(S, L en E), en de afwezigheid van enige profielontwikkeling.  
 
Het vermoeden bestaat dat de ondergrond van bestand 2a veen bevat met restanten moeraskalk 
(mond. med. Wim Slabbaert, juli 2012: gebaseerd op ervaringen in de Assebroekse Meersen).  
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Het zou gaan om een “gaver”. Gavers zijn mineraalrijke of kalkrijke plaatsen in een mineraalarm of 
zuur landschap. Het zijn komvormige laagtes gelegen in de Vlaamse Vallei, waarvan de – veelal 
zandige - opvulling gebeurde met jong kalkrijk materiaal (zeezand met schelpfragmentjes). Na de 
laatste ijstijd liepen de gavers vol met toestromend mineralenrijk grondwater. In aanvang waren de 
meeste gavers zo diep overstroomd dat vooral onderwaterplanten aanwezig waren. De uitbundige 
onderwatervegetatie had een dusdanige impact op de chemische samenstelling van het water dat 
een laagje kalk (moeraskalk) neersloeg. Van zodra de gaver voldoende ondiep werd, kwam er 
veenvorming op gang. 
Deze geïsoleerde kommen zijn overstroomd in de winter en drogen uit in de zomer. Om goed 
hooiland te bekomen, streefde men er bij ontginning naar om de natuurlijke peilfluctuatie binnen de 
gewenste grenzen te brengen. Men deed dit in de eerste plaats door een beek te graven die men 
doorheen de gaver leidde. Deze ingreep verzekerde de waterafvoer in de winter en voldoende 
aanvoer in de zomer (Slabbaert et al., 2008). 
 

 

Figuur 3: Schematisch beeld van de bodemopbouw van een gaver. Het geel getekende materiaal is zand, 
daarboven ligt moeraskalk (CaCO3), veen en eventueel na ontginning afgezet alluvium. (Bron: Slabbaert et al., 
2008) 

 
Bodemboringen konden dit vermoeden niet staven, maar mogelijks werd niet diep genoeg geboord 
(75 cm diep).  
 
De aanwezigheid van kwelwater is af te leiden uit de aanwezigheid van ijzer uit het grondwater 
(mond. meded. Wim Slabbaert, 2012). 
 
Ter hoogte van bestand 3y zijn ook nog opgevoerde gronden te vinden. Meer bepaald de 
knotwilgendreef van de Vaartdijkstraat naar het parkbos (bestand 1a) is opgevoerd. Ook de zone 
langs de Vaartdijkstraat werd, na de verbreding van de Vaartdijkstraat, opgevoerd met vreemde 
grond. De dreef met kadastraal perceelsnummer 348H, gelegen langs het bedrijf Verhelst, is ook 
opgevoerd (steenslag en puin). 
 
Bestand 3a is iets hoger gelegen dan bestand 3y. Uit een bodemboring bleek het hier om een bodem 
te gaan met zandlemige textuur, zonder duidelijke profielontwikkeling. 
 
Bestand 1a (parkbos) ligt opmerkelijk hoger en droger dan de bestanden 2a (moerasbos) en 3y 
(hooiweide). De bodem vertoont er duidelijk zanderige kenmerken. Vermoedelijk gaat het om een 
droog zandbodem complex (ZbG: met profielontwikkelingsklassen b - g en h) met centraal op de 
hoogst gelegen delen (zie ook kaart 2.8 in bijlage) zelfs een zeer droog zandbodem complex (ZaG). 
Enkele verkennende bodemboringen bevestigden alvast de zandige textuur en de hoger vermelde 
profielontwikkeling. 
De bodem is er zeer waarschijnlijk plaatselijk ook opgevoerd en omgewoeld. 
 
Uit een bodemboring bleek ook de bodem ter hoogte van bestand 1b te bestaan uit zand (Z), echter 
zonder duidelijke profielontwikkeling.  
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Tabel 3: Vermoedelijk aanwezige bodemseries ter hoogte van het Lappersfortbos 

Bodemserie Verklaring Code op kaart Bestand 

Sep 
Natte gronden op lemig zand zonder 
profielontwikkeling Nat zand (donkerblauw) 2a, 3y, 3a 

v-Sfp 
Zeer natte gronden op lemig zand zonder 
profielontwikkeling met veensubstraat op geringe 
diepte (minder dan 80 cm) 

Nat zand (donkerblauw) 2a, 3y 

Lfp 
Zeer natte gronden op zandlemig materiaal 
zonder proefielontwikkeling 

Nat zandleem (oranje) 2a, 3y 

vEFp 

Complex van sterk of zeer sterk gleyige gronden 
op kleiig materiaal met reduktiehorizont en met 
veensubstraat op geringe diepte - zonder 
profielontwikkeling 

Natte klei (groen) 2a, 3y 

ZbG Droge zandgronden met verbrokkelde humus 
of/en ijzer B horizont Droog zand (lichtblauw) 1a 

ZaG Zeer droge zandgronden met verbrokkelde humus 
of/en ijzer B horizont Droog zand (lichtblauw) 1a 

 
 
Bodemkwetsbaarheid 
Op basis van de bodemkaart, met aanvullingen van o.a. de BWK en de boshistoriekkaart, werd in 
2005 een bodemkwetsbaarheidskaart opgesteld ten behoeve van de bosexploitatie (Goris et al., 
2005). Aangezien de bodemkaartgegevens echter ontbreken voor het Lappersfortbos, ontbreekt ook 
de informatie van de bodemkwetsbaarheidskaart. Desalniettemin kunnen we uit het werk van Goris 
toch enkele belangrijke besluiten meenemen voor wat betreft exploitatie in het Lappersfortbos. 
 
Matig gedraineerde zandgronden (zoals in de bestanden 1a, 1b en 3a) laten weinig technische 
problemen verwachten omwille van hun hoge draagkracht. Maar omdat het meestal erg zure bodems 
zijn, is hun herstelpotentieel zeer klein. Daarom is het gebruik van vaste ruimingspistes aangewezen, 
zeker indien geëxploiteerd wordt met zwaar materieel met een hoge bodemdruk (harvester en 
forwarder). 
Lokaal hebben we echter ook te maken met sterk gedraineerde zandgronden (hoger gelegen delen 
van bestand 1a). Daar wordt best niet geëxploiteerd bij droogte. Dit komt omdat zandgronden bij 
droogte geen cohesie hebben, waardoor het risico op instulping en beschadiging van boomwortels 
sterk toeneemt. 
 
In natte zones (zoals bestand 2a), die weliswaar niet het hele jaar rond onder water staan, is de 
exploitatie een heel stuk moeilijker. De beheerder moet grondig overwegen of exploitatie op dergelijke 
standplaatsen wel gewenst/noodzakelijk is.  
In de meeste gevallen is uitkabelen van op de bosweg immers de enige optie, omdat de 
bodemdraagkracht onvoldoende is om exploitatiemachines in de bestanden toe te laten. Tijdens 
droge perioden zal de bodem hier iets meer draagkracht hebben dan bijvoorbeeld aan het einde van 
de winter. Om schade te beperken, moet in een droge periode geëxploiteerd worden. Aangezien 
machines verplicht op de bosweg moeten blijven, blijft schade voornamelijk beperkt tot 
bodemverwonding door slepende stammen. Die sleepschade zal minder zijn bij droge dan bij natte 
omstandigheden. 
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bestandskaart 
Zie kaart 2.12: Bestandstype. 
 
Het Lappersfortbos (13,58 ha) werd ingedeeld in 3 percelen (genummerd) die onderverdeeld zijn in 5 
bestanden (aangeduid met letters) en verdeeld over 1 bosplaats. De bestandsindeling is 
weergegeven op bijna alle kaarten in bijlage. De volledige bestandsindeling is als volgt: 
 

Tabel 4: Bestandsindeling in het Lappersfortbos (LH = loofhout; pOp =permanente open plek) 

Bosplaats Perceel Bestand Nummer Oppervlakte (ha) Be standstype 

Lappersfortbos 1 a 1a 4,68 LH 

Lappersfortbos 1 b 1b 0,53 LH 

Lappersfortbos 2 a 2a 4,83 LH 

Lappersfortbos 3 a 3a 0,33 LH 

Lappersfortbos  3 y 3y 3,21 pOp 
Totaal       13,58  
 

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 
De inventarisatie van bestands- en bosbouwkenmerken werd uitgevoerd volgens de methode 
beschreven in ‘De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest’ (Waterinckx & Roelandt 2001). De 
inventarisaties werden uitgevoerd in 2012. Er werden bosbouw- en vegetatiemetingen verricht in 8 
proefvlakken. De bestandsfiches zijn toegevoegd in bijlage.  
Elk van deze opnamen is goed gelokaliseerd door een routebeschrijving opgemaakt met kompas en 
lintmeter, waarbij telkens gestart werd vanaf een duidelijk herkenbaar referentiepunt. Al deze punten 
werden in een GIS-laag nauwkeurig gelokaliseerd. 
De berekeningen en analyses gebeurden met behulp van het programma BosProg (versie 3.49beta), 
ontwikkeld door het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 

2.3.2.1 Bestandskenmerken 

In onderstaande tabellen en figuren worden de verschillende bestandskenmerken op bestandsniveau 
en op niveau van het bos weergegeven. 
 

Tabel 5: Overzicht bestandskenmerken per bestand (BT= bestandstype; LH = loofhout; pOp =permanente open 
plek) 

Bestandsnr. Opp. (ha) BT Leeftijdsklasse Sluitingsgr aad Bedrijfsvorm Mengingsvorm 

1a 4,68 LH Ongelijkjarig 50 % - 75 % Hooghout Stamsgewijs 

1b 0,53 LH   61-80 50 % - 75 % Hooghout Homogeen 

2a 4,83 LH   61-80 50 % - 75 % Hooghout Homogeen 

3a 0,33 LH   >  160 50 % - 75 % Hooghout Homogeen 

3y 3,21 pOp Nvt nvt nvt nvt 
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Tabel 6: Bestandskenmerken op niveau van het bos 

Bestandstype Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Loofhout 10,37 76% 

Open ruimte 3,21 24% 

Totaal 13,58 100% 

   
Leeftijdsklasse Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

61-80 5,36 52% 

>  160 0,33 3% 

Ongelijkjarig 4,68 45% 

Totaal 10,37 100% 

   
Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

50 % - 75 % 10,37 100% 

Totaal 10,37 100% 

   

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Hooghout 10,37 100% 

Totaal 10,37 100% 

   
Mengingsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Homogeen 5,69 55% 

Stamsgewijs 4,68 45% 

Totaal 10,37 100% 
 

• Bestandstype 
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, bestaat het bos, op de open plekken na, volledig uit loofhout. In 
bestand 1a – een oud park -  komt er wel hier en daar een naaldboom voor, zoals o.a. taxus en 
fijnspar. 

Figuur 4: Oppervlakteverdeling (%) van de bestanden volgens bestandstype 
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• Leeftijdsklasse 
Ongeveer de helft van de bosoppervlakte van het Lappersfortbos, bestaat uit middeloude bestanden 
(61-80 jaar), en ongeveer de helft uit ongelijkjarige bestanden. Slechts één (klein) bestand is ouder 
dan 160 jaar. 
 

Figuur 5: Oppervlakteverdeling (%) van de bosbestanden volgens leeftijdsklasse 

 
 

• Mengingsvorm 
Het Lappersfortbos bestaat voor iets meer dan de helft uit homogene bosbestanden (de 
populierenbestanden) en voor iets minder dan de helft uit stamsgewijs gemengde bestanden. 

Figuur 6: Oppervlakteverdeling (%) van de bosbestanden volgens mengingsvorm 
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2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling 

Hieronder worden de cijfers weergegeven voor een gemiddeld bosbestand in het Lappersfortbos.  
 
De open ruimte (bestand 3y) werd niet in beschouwing genomen.  
De cijfers geven waarden per ha weer. Achtereenvolgens worden zaailingen, struiklaag, boomlaag en 
staand dood hout besproken. 
 
Zaailingen 

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 m. In onderstaande 
tabel wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal zaailingen per ha, per boomsoort en per 
hoogteklasse, dat werd waargenomen in het Lappersfortbos. 
 
Het grootste aantal zaailingen werd aangetroffen bij volgende boomsoorten: tamme kastanje (te 
nuanceren, zei verder), gewone esdoorn, beuk, Noorse esdoorn en hazelaar. Het grote aandeel 
tamme kastanje is te wijten aan één zone (in bestand 1a) waar heel veel verjonging van tamme 
kastanje opgemeten werd7. Het is niet zo dat de verjonging van tamme kastanje over het volledige 
bos zo extreem is. 
 
Er zijn slechts een beperkt aantal soorten die ook in de hoogteklassen boven 100 cm nog voorkomen: 
gewone esdoorn, Noorse esdoorn, vlier en in zeer beperkte mate Amerikaanse vogelkers.  
 

Tabel 7: Zaailingen in het lappersfortbos 

Gemiddelde hoogte (cm) Boomsoort Stamtal (/ha) 

0-49 Gewone esdoorn 146 

 Beuk 142 

 Noorse esdoorn 71 

 Esdoorn (G) 71 

 Hazelaar 32 

 Amerikaanse vogelkers 4,3 

 Vlier (G) 4,3 

 Hulst 0,3 

 Zomereik 0,3 

 Tamme kastanje 0,1 

 Es (G) 0,1 

50-99 Tamme kastanje 13335* 

 Gewone esdoorn 284 

 Vlier (G) 4,3 

 Amerikaanse vogelkers 4,3 

 Pruim 0,1 

 Hazelaar 0,1 

100-149 Vlier (G) 2,4 

 Amerikaanse vogelkers 0,3 

150-199 Noorse esdoorn 71 

 Gewone esdoorn 71 

 Vlier (G) 2,4 

 Amerikaanse vogelkers 0,3 

Totaal  14.247 
*: te nuanceren: zie tekst 

  

                                                      
7 In grotere bossen worden extreme waarden in één proefvlak uitgemiddeld over het volledige bos, maar aangezien 
dit een klein bos betreft met maar 8 proefvlakken, zorgt dit ook voor extreme waardes op niveau van het volledige 
bos. 
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Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 m en een omtrek kleiner dan 
20 cm. Een overzicht van alle boomsoorten die in de struiklaag werden geïnventariseerd, wordt 
gegeven in onderstaande tabel. 
De meest voorkomende boomsoorten in de struiklaag zijn: gewone esdoorn, vlier, beuk en zomereik. 
In mindere mate ook tamme kastanje, hazelaar en meidoorn. In de klasse hoger dan 6 m vinden we 
enkel esdoorn en beuk terug. Vooral esdoorn blijkt door te groeien richting boomlaag.  
Wat betreft de dode bomen in de struiklaag, zijn de meest voorkomende soorten gewone esdoorn en 
vlier. Sporadisch duikt ook een dode zomereik en Amerikaanse vogelkers op.  
 

Tabel 8: Struiken in het lappersfortbos (alle natuurlijke verjonging) 

Gemiddelde hoogte (cm) Boomsoort Stamtal levend * 
(/ha) 

Stamtal dood  
(/ha) 

200-400 Gewone esdoorn 164 18 

 Vlier (G) 91 0 

 Zomereik 23 18 

 Tamme kastanje 18 0 

 Meidoorn (eenstijlig x tweestijlig) 8 0 

 Peterselievlier 5 0 

400-600 Gewone esdoorn  219 24 

 Gewone vlier (zwarte vlier) 37 98 

 Beuk 36 0 

 Vlier (G) 18 0 

 Hazelaar 8 0 

 Pruim 5 0 

 Amerikaanse vogelkers 0 18 

600-800 Gewone esdoorn 144 0 

 Beuk 35 0 

Totaal  810 175 
 
 
Boomlaag 

De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. Op basis van het 
gemiddeld bestandsgrondvlak zijn de meest voorkomende boomsoorten in de boomlaag: populier 
(56%), zomereik (15%), gewone esdoorn (14%), beuk (7%) en tamme kastanje (4%). 
Op niveau van het bosdomein nemen de uitheemse boomsoorten het merendeel van het gemiddeld 
bestandsgrondvlak in (61%). Dit heeft te maken met het grote aandeel populier, aangevuld met 
tamme kastanje uit de voormalige parkzone. De inheemse boomsoorten nemen 39% van het 
gemiddeld bestandsgrondvlak in. 
 
Een volledig overzicht van alle voorkomende boomsoorten in de boomlaag wordt gegeven in 
onderstaande tabel. 

 

  



2. Algemene beschrijving 
 

 

Uitgebreid bosbeheerplan Lappersfortbos 
28 

Tabel 9: Boomsoorten in het Lappersfortbos 

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume 
 (/ha) (%) (m²/ha) (%) (m³/ha) (%) 

Populier (G) 88,1 25% 23,63 56% 371,1 63% 

Zomereik 22,8 6% 6,36 15% 82,4 14% 

Gewone esdoorn 167,8 48% 5,80 14% 58,5 10% 

Beuk 8,0 2% 2,95 7% 39,0 7% 

Tamme kastanje 16,9 5% 1,71 4% 19,4 3% 

Schietwilg 4,4 1% 0,99 2,4% 9,5 1,6% 

Paardekastanje (G) 2,2 1% 0,43 1,0% 4,6 0,8% 

Vlier (G) 30,5 9% 0,26 0,6% 0,7 0,1% 

Hazelaar 8,0 2,3% 0,03 0,1% 0,01 0,0% 

Peterselievlier 2,0 0,6% 0,01 0,0% 0,01 0,0% 

Amerikaanse vogelkers 0,2 0,1% 0,00 0,0% 0,01 0,0% 

Pruim 0,1 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Totaal 351,0  42,17  585,2  

 
Opvallend is het hoge stamtal van gewone esdoorn versus het vrij lage grondvlak en volume. Dit wijst 
op een groot aantal kleine stammen of met andere woorden: de open onderetage is spontaan 
opgevuld met esdoorn. 
 
In onderstaande tabel wordt voor de verschillende bestanden de leeftijdsklasse en het plantjaar, de 
hoofdboomsoort en de mengvorm weergegeven. De hoofdboomsoort is ook te zien op kaart 2.13 en 
de actuele mengvorm op kaart 2.14. De gedetailleerde boomsoortensamenstelling per bestand is 
terug te vinden op de bestandsfiches in bijlage. 
 

Tabel 10: Indeling van de bestanden volgens bestandstype, hoofdboomsoort, leeftijdsklasse, plantjaar en 
mengvorm (B: Beuk; �gEd: Gewone esdoorn; �*Po: Populier; zE: Zomereik) 

Bestands- 
nummer 

Opp. 
(ha) 

Bestands- 
type 

Hoofd- 
boomsoort 

Leeftijds-
klasse Plantjaar 

Grondvlak 
inheems 
(%) 

Inheems/Exoot Homogeen/ 
Gemengd 

1a 4,68 LH zE/gEd Ongelijkjarig ca 1860 76 Inheems/Exoot Gemengd 

1b 0,53 LH *Po (G) 61-80 ca 1955 15 Exoot Homogeen 

2a 4,83 LH *Po (G) 61-80 ca 1955 9 Exoot Homogeen 

3a 0,33 LH zE/B >  160 ca 1860 100 Inheems Gemengd 

3y 3,21 pOp Nvt nvt nvt Nvt nvt nvt 
*: nvt = niet van toepassing (open ruimte, water, infrastructuur) 
 
 
Een hoofdboomsoort wordt gedefinieerd als een boomsoort die minstens 20% van het 
bestandsgrondvlak inneemt. 
Bij de mengvorm wordt enerzijds rekening gehouden met het aandeel inheemse boomsoorten in het 
bestandsgrondvlak en anderzijds met het aantal waargenomen boomsoorten. Hierbij worden 
volgende definities gehanteerd: 

− inheems: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten minstens 90% van 
het bestandsgrondvlak innemen, 

− exoot: een bestand is exoot wanneer de exoten meer dan 70% van het bestandsgrondvlak 
innemen, 

− inheems/exoot: 50% < aandeel inheemse boomsoorten in het bestandsgrondvlak < 90%, 
− exoot/inheems: 50% < aandeel exoten in het bestandsgrondvlak < 70%, 
 
− homogeen: een bestand is homogeen wanneer 1 boomsoort meer dan 80% van het 

bestandsgrondvlak inneemt, 
− gemengd: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten 

aanwezig zijn en 1 boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80% 
van het totale stamtal bij bestanden jonger dan 30 jaar. 
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Een overzicht van de mengvorm op niveau van het bos is terug te vinden in Tabel 11. 
 
Uit bovenstaande en onderstaande tabel kan afgeleid worden dat het Lappersfortbos momenteel 
bestaat uit 48% gemengde bestanden, waarvan 45% inheems/exoot (= bestand 1a, met 76% van het 
grondvlak inheems), en 3 % inheems (= bestand 3a).  
52% zijn homogene exotenbestanden, met name de twee populierenbestanden 1b en 2a.  
 

Tabel 11: Oppervlakte-aandeel van inheemse bestanden versus exotenbestanden en homogene versus gemengde 
bestanden 

Inheems/exoot Gemengd/homogeen Opp. (ha) Opp. (%) 

inheems gemengd 0,3 3% 

inheems/exoot gemengd 4,7 45% 

exoot homogeen 5,4 52% 

 
 
Staand dood hout 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de boomsoorten waarvan staand dood hout 
is opgemeten. Dit blijft beperkt tot twee zware exemplaren van zomereik en populier, ook de twee 
meest voorkomende boomsoorten bij de levende staande voorraad. 

Tabel 12: Staand dood hout 

Omtrekklasse (cm) Boomsoort 
Stamtal Grondvlak Volume 

(/ha) (%) (m²/ha)  (%) (m³/ha)  (%) 

zeer dik (C1,5 >120) 
populier (G) 3  0,97  11,11  

Zomereik 1 1% 0,20 9% 2,22 14% 

TOTAAL   4  1,17  13,33 100% 
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2.3.2.3   Dendrometrische gegevens 

Het Lappersfortbos wordt gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 351 bomen/ha, een gemiddeld 
bestandsgrondvlak van 42,2 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 585 m³/ha. 
Een vergelijking met de gemiddelde waarden voor Vlaanderen (Waterinckx, 2001) leert dat het 
stamtal in het Lappersfortbos een heel stuk lager ligt dan het gemiddelde stamtal in gemengde 
Vlaamse bossen (758 bomen/ha) en ook dan het gemiddelde stamtal in de domeinbossen (670 
bomen/ha). Bestandsgrondvlak en -volume in het Lappersfortbos liggen daarentegen een stuk hoger 
dan de gemiddelde waarden voor Vlaamse domeinbossen (G 24 m²/ha; V 223 m³/ha) en alle 
Vlaamse bossen (G 25 m²/ha; V 204 m³/ha). 
 
Het staand dood hout in het Lappersfortbos heeft een gemiddeld stamtal van 4,2 bomen/ha, een 
gemiddeld bestandsgrondvlak van 1,17 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 13,3 m³/ha. Dit 
komt overeen met 2,2% van de staande voorraad.  
Net zoals bij de levende bomen, ligt het stamtal beduidend lager dan de gemiddelde waarden voor 
Vlaanderen uit de bosinventarisatie (4 stuks/ha versus 24 stuks/ha), terwijl het staand dood volume 
enkele malen hoger ligt (13,3 m³ versus 3,2 m³/ha). Idem voor het grondvlak (1,2 versus 0,4 m²/ha). 
Dit wijst erop dat er in het Lappersfortbos meer zware sortimenten staand dood hout voorkomen dan 
gemiddeld het geval is.  
 
Bij het berekenen van deze bestandsparameters werden de niet beboste bestanden buiten 
beschouwing gelaten (nvt). 
 

Tabel 13: Dendrometrische gegevens 

Bestands- 
nummer 

Opp. 
(ha) 

Leeftijds- 
Klasse 

Levende bomen Dode bomen 

Stamtal Grondvlak Volume Stamtal Grondvlak Volume 

1a 4,68 Ongelijkjarig 258 38,0 445,8 2,5 0,5 4,9 

1b 0,53 61-80 806 34,5 398,1 0 0 0 

2a 4,83 61-80 400 47,9 756,9 6,6 2,1 23,8 

3a 0,33 > 160 225 29,6 345,9 0 0 0 

3y 3,21 Nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

   351 42,2 585,2 4,2 1,17 13,33 
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2.3.3 Flora  

2.3.3.1 Biologische Waarderingskaart (BWK) 

Zie kaart 2.16: Biologische waarderingskaart 
 
Volgens de ‘verkennende ecologische gebiedsvisie voor het kanaal Gent-Brugge en omgeving’ (Van 
Kerckvoorde et al., 2005) bestaat dit gebied uit een mozaïek van vogelkers-essenbos, eiken-
beukenbos (verwilderd parkbos), natte ruigte en grasland. Een steile valleirand en een meander van 
de Zuidleie (als onderdeel van het Zuidervaartje) is nog intact gebleven. 
Dit alles uit zich ook in de BWK kaart. 
 
De hogervermelde meander van de Zuidleie staat op de BWK aangeduid als k(ae) wat inhoudt dat er 
waardevolle waterplantenvegetaties opgemerkt zijn. Het werd dan ook als biologisch zeer waardevol 
gekarteerd.  
 
Het grasland werd gekarteerd als ruigte (hr ) in combinatie met kleine landschapselementen (kbs,kbq 
en kbf : bomenrijen van respectievelijk wilg, eik en beuk).  
Ook de open plek centraal in bestand 1a werd als ruigte gekarteerd (hr). 
Door een doorgedreven maaibeheer zijn deze ruigtes de afgelopen jaren geëvolueerd naar 
(weliswaar nog soortenarm) grasland. 
 
De populierenaanplanten in bestand 1b en 2a, werden deels gekarteerd als “lhb ” wat wijst op een 
populierenaanplant met verspreide jonge boomopslag, en deels als “lh/hf + lh/vn”  wat duidt op een 
combinatie van moerasspirearuigte (hf) in de ondergroei, en de ontwikkeling naar een elzenbos (vn). 
Deze laatste staan als biologisch zeer waardevol ingekleurd. 
 
Tenslotte is er nog het oude kasteelpark, waar de code kpk*  het sterk verwilderd karakter en het 
voorkomen van voorjaarsbloeiers aangeeft. De combinatie met qs°  duidt op zuur, mesofiel bos. Het 
geheel wordt gekarteerd als complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. 
 
De poelen in bestand 1a en 3y staan niet aangeduid op de BWK. 
 

2.3.3.2 Kaart en beschrijving van de actuele bosveg etatie (door Bart Roelandt – ANB) 

 Inleiding 2.3.3.2.1

Zie kaart 2.17: Actuele bosvegetatie. 
 
De actuele bosvegetatie werd in kaart gebracht met behulp van 7 bosvegetatieopnamen van 2012.   
Elk van deze opnamen is goed gelokaliseerd door een routebeschrijving opgemaakt met kompas en 
lintmeter startend vanaf goed herkenbare repairpunten.  Dit maakte het mogelijk deze punten in GIS 
nauwkeurig te lokaliseren.   
De zeven vegetatieopnamen werden mbv identificatierozen tot een bostype gerekend. Hierbij werd de 
bostypologie van Cornelis et al. (2007) gevolgd. 
Alle opnamen die tot één vegetatietype gerekend worden, werden samengenomen om een lokale 
vegetatietypologie op te stellen.  
 
Volgende bostypen werden onderscheiden:  
 

� Essen-Elzenbossen (bostypegroep D) 
- Essen-Elzenbos met Moerasspirea (bostype D1) 

   Bostype 1  
 

� Iepen-Essenbossen (bostypegroep E) 
 Bostype 2  

 
� Essen-Eikenbossen/Eiken-Beukenbossen (bostypegroepe n G/H) 

 Bostype 3  
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  Bostype 1: het Essen-Elzenbos met Moerasspirea (D1) 2.3.3.2.2

Bostype 1 is te plaatsen in de bostypegroep van de Essen-Elzenbossen (Bostypegroep D volgens 
Cornelis et al., 2007).  Het situeert zich ergens tussen de bostypen D1 (het Essen-Elzenbos met 
Moerasspirea) en D2 (romp met Grote brandnetel).   
 
Het Essen-Elzenbos met Moerasspirea is geen eenduidig bostype. Het kan (a) ontstaan zijn door 
verbossing van vochtige graslanden, maar het omvat anderzijds ook (b) gedegradeerde, verruigde 
vormen van allerlei alluviale bostypes, en daarnaast ook (c) mesotrofe en eutrofe elzenbroekbossen, 
ontstaan na drainage of inplanting van populier.  
Gezien de boomsoortensamenstelling vaak sterk door de mens is gewijzigd en de kruidlaag weinig 
typische soorten bevat, is het moeilijk om dit type duidelijk te onderscheiden. In strikte zin omvat het 
“de alluviale, rivier- en beekbegeleidende bossen die aan een vrij sterke dynamiek onderhevig zijn en 
vaak overspoeld worden” (Vandekerkhove, 1998).  
 
De kruidlaag bestaat uit stikstofminnende en hoog opschietende, vochtminnende soorten.  Het aspect 
is dat van een ruigte.  Daardoor heeft dit bostype in het verleden de naam “Ruigt-Elzenbos” gekregen. 
 
In het Lappersfortbos komt het bostype voor in de laaggelegen komgrond (westelijk deel van bestand 
2a).  Deze wordt doorsneden door enkele ontwateringsgrachten.  De meeste zijn verland waardoor 
veel vochtminnende soorten zich er hebben gevestigd.  Dit deel van het bos is ontstaan door 
inplanting van populier op voormalig weiland, gevolgd door verruiging.   
 
De boomlaag bestaat er hoofdzakelijk uit populier, met een verspreide ondergroei van gewone vlier 
en wat grauwe wilg, zwarte els en wilde lijsterbes.  Hier en daar vertonen zwarte els en gewone 
esdoorn de neiging om een nevenetage te vormen (zie Figuur 8). 
 
De kruidlaag bestaat voornamelijk uit grote brandnetel en gewone braam, maar ook volgende soorten 
komen vrij veel voor: zevenblad, gewone smeerwortel, gewone bereklauw, dauwbraam, hondsdraf, 
hop, gestreepte witbol, gewone engelwortel, moerasspirea, speenkruid, wolfspoot, kale jonker, pitrus, 
kruipende boterbloem, bosveldkers, geel nagelkruid, moerasvergeet-me-nietje, brede stekelvaren, 
paardenbloem sp., basterdwederik sp. en hoge cyperzegge.   
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Figuur 7: Ruigt-Elzenbos met hoofdzakelijk grote brandnetel, gewone smeerwortel en gewone braam in beeld. Hop 
overwoekert de struiken. 

 

 

Figuur 8: Vergelijkbaar beeld, maar hier zien we op de achtergrond een nevenetage van zwarte els. 

 
In de verlande grachten treffen we volgende soorten aan: hoge cyperzegge, kruipend zenegroen, 
gele lis, oeverzegge, pitrus, penningkruid, bitterzoet, wolfspoot, gewone smeerwortel, grote 
brandnetel, waterpeper, moerasspirea en grote kattenstaart. 
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Figuur 9: Zicht op de centrale ontwateringsgracht in bestand 2a, met hoge cyperzegge, gele lis en bitterzoet 

 

 Bostype 2: het Iepen-Essenbos (Bostypegroep E) 2.3.3.2.3

Alhoewel zwak getypeerd, kunnen de opnamen 4, 6 en 7 (zie kaart 2.17) door de combinatie  van 
gewoon robertskruid, klimop, zevenblad, look-zonder-look, geel nagelkruid, hondsdraf en stinkende 
gouwe toch tot de bostypegroep van de Iepen-Essenbossen gerekend worden.   
 
Grote brandnetel, gewone braam, kleefkruid, zevenblad en gewone bereklauw komen in de kruidlaag 
bijna steeds voor.  Verder werden volgende soorten aangetroffen: klimop, witte paardenkastanje, 
hondsdraf, speenkruid, gewoon robertskruid, reuzenbalsemien, hazelaar, stinkende gouwe, kruipende 
boterbloem, paardenbloem sp. en gewone esdoorn. Verder enkele exemplaren van gestreepte witbol, 
kropaar, harig wilgenroosje, brunel, een groep klein hoefblad (rond de poel).  De vermelde groeiplek van 
maarts viooltje ligt hoogstwaarschijnlijk in dit bostype. 
 
Het voorkomen van dit bostype is niet zozeer te wijten aan het voorkomen van zijn natuurlijke 
standplaats - oeverwallen en aan de voet van hellingen - maar eerder aan het vele grondverzet dat hier 
in het Lapperfortbos in het verleden gebeurd is.  De aanwezigheid van veel steenpuin en aangevoerde 
grond maakten deze bodem tot een kalkrijke ruderale bodem, geschikt voor dergelijk bostype.   
 
De boomsoortensamenstelling is heel divers, wat niet verwonderlijk is in dit bostype.  Veel soorten 
kunnen hier goed gedijen: schietwilg, boswilg, gewone esdoorn, gewone es, tamme kastanje, robinia, 
zwarte els, Noorse esdoorn, populier en beuk.  De struiklaag is al even divers: hazelaar, gewone vlier, 
eenstijlige meidoorn, gewone esdoorn en boswilg.   
 
Door de kalkrijke bodem is er nauwelijks een strooisellaag.  Alle bladval wordt snel verteerd.   
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Figuur 10: Hondsdraf en gewoon robertskruid tussen de 
bramen 

Figuur 11: Ruiger stuk met veel brandnetel en wat 
smeerwortel en robertskruid 

 Bostype 3: het Essen-Eikenbos (Bostypegroep G) 2.3.3.2.4

De centrale zone in het Lappersfortbos is moeilijk te typeren.  Grote delen zijn vrij soortenarm en 
bestaan louter uit een laag klimop en gewone braam, waarin alleen wat juveniele houtige soorten te 
vinden zijn.  Maar hier en daar worden ook andere soorten gezien: net te oosten van de centrale open 
plek is er een zone met vrij veel lelietje-van-dalen en gewone salomonszegel, en zelfs wat bosanemoon 
en wilde hyacint. 
 
De gewone esdoorn doet het hier heel goed, maar het zijn vooral beuk en zomereik die deze zone 
typeren.  Verder komen ook populier, schietwilg, berk en tamme kastanje voor. 
 
In de struiklaag vinden we gewone esdoorn, rododendron, hulst, linde, witte paardenkastanje, klimop en 
een (inheemse) vogelkers. 
 
We kunnen deze vegetatie toch tot de bostypegroep van de Essen-Eikenbossen rekenen (bostypegroep 
G), meer bepaald tot de eerder soortenarme variant G3.  Het voorkomen van lelietje-van-dalen wijst op 
een oppervlakkige verzuring, wat dit type ook doet aanleunen bij de bostypen op verzuringgevoelige 
bodems zoals de Eiken-Beukenbostypes H1 (Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint) en H2(Eiken-
Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring).   
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Figuur 12: Een tapijt van klimop bepaalt hier het beeld (bestand 1a) 

 

 

Figuur 13: Links een heuvel begroeid met rododendron, rechts een bramenrijke vegetatie 
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Figuur 14: Tapijten van klimop, klimop die hoog de 
bomen in gaat, tamme kastanje, gewone esdoorn en 
gewone salomonszegel. 

Figuur 15: Sporadisch voorkomen van gewone 
salomonszegel. 
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 Identificatierozen gebaseerd op de bostypologie van Cornelis et al. (2007) 2.3.3.2.5

 

 

 
Identificatieroos met S-score voor de kruidlaag 
opgebouwd uit 1 vegetatieproefvlak (LFB_0001): 
vegetatietype 1 vertoont de hoogste verwantschap 
met de rompgemeenschap D2 (RG Essen-Elzenbos 
met Grote brandnetel). 

 
Er is ook een hoge verwantschap met de bostypen 
D1: Het Essen-Elzenbos met Moerasspirea. 
 

 

 
Identificatieroos met S-score voor de kruidlaag 
opgebouwd uit 3 vegetatieproefvlakken (LFB0004, 
LFB0006, LFB0007): vegetatietype 2 vertoont de 
hoogste verwantschap met de rompgemeenschap 
D2 (RG Essen-Elzenbos met Grote brandnetel). 
 
Er is ook een hoge verwantschap met de bostypen 
E1 en E2: de Iepen-Essenbos-types. 
 
 

 

 
Identificatieroos met S-score voor de kruidlaag 
opgebouwd uit 9 vegetatieproefvlakken (lijst: zie 
bijlage): vegetatietype 3 vertoont verwantschap met 
het bostype G3 (het Essen-Eikenbos met Gewone 
salomonszegel en Wilde kamperfoelie). 
 
Er is ook een hoge verwantschap met de bostypen 
H1: Het Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint en 
H2: Het Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en 
Witte klaverzuring en de rompgemeenschap met 
Braam. 
 

 
 
 

  

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2
A

B
C1

C2

C3

D1

D2

D3

D4

D5

D6

E1

E2

F
G1

G2
G3

G4

H1

H2

H3

I1

I2

I3

I4

I5

I6

J1

J2
J3

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12
A

B
C1

C2

C3

D1

D2

D3

D4

D5

D6

E1

E2

F
G1

G2
G3

G4

H1

H2

H3

I1

I2

I3

I4

I5

I6

J1

J2
J3

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08
A

B
C1

C2

C3

D1

D2

D3

D4

D5

D6

E1

E2

F
G1

G2
G3

G4

H1

H2

H3

I1

I2

I3

I4

I5

I6

J1

J2
J3



2. Algemene beschrijving 
 

 

Uitgebreid bosbeheerplan Lappersfortbos 
39 

 Ecogram 2.3.3.2.6

Zowel bostype 1 als bostype 2 situeren zich rechts in het ecogram, in de zone van de nutriëntenrijke 
bodems. 
De standplaats van bostype 2 is iets minder vochtig dan die van bostype 1. 
 
Bostype 3 komt gemiddeld voor op een iets zuurdere, en iets drogere bodem dan de vorige twee 
bostypes.  De opnamen zijn echter zo soortenarm dat zij weinig vertellen.   
 

 
 
Bostype mRxmN mF mR mN 

1 Aktieve mull mesofiel-hygroclien neutroclien zeer sterke nitrificatie 

2 Aktieve mull hygroclien-mesofiel neutroclien zeer sterke nitrificatie 

3 Zure mull mesofiel acidoclien-neutroclien matige of normale nitrificatie 
 

2.3.3.3 Vergelijking met de PNV-kaart 

De kaart van de Potentiële Natuurlijke Vegetatie (PNV-kaart) van De Keersmaeker et al. (2001) is niet 
beschikbaar voor het Lappersfortbos. Deze kaart is immers afgeleid van de gegevens van de 
bodemkaart die voor het Lappersfortbos ontbreken (volledig ingekleurd als ‘antropogeen’). 
 

2.3.3.4 Kaart en beschrijving van de potentiële bos vegetatie (door Bart Roelandt – ANB) 

Zie kaart 2.18: Potentiële bosvegetatie. 
 
Vermits er geen bruikbare bodemkaart bestaat van het Lappersfortbos is deze potentiële 
bosvegetatiekaart een inschatting van de auteur op basis van de actuele vegetatie en het ecogram. 
 
Gezien de kalkrijkdom van de verstoorde bodems op de hogere delen van Lappersfortbos verwachten 
we geen grote wijzigingen in de vegetatie (behoud van het Essen-Eikenbos), op de centrale zone na.  
Daar  zien we een zone waar bodemverzuring de actuele vegetatie wellicht naar een acidoclien 
bostype zal doen evolueren (potentieel bostype 4 op de kaart: Essen-Eikenbos of Eiken-Beukenbos). 
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In de komgrond kan het huidige ruigt-elzenbos (of “Essen-Elzenbos met Moerasspirea”) verder 
ontwikkelen naar een “Elzen-Essenbos met Bloedzuring” (potentieel bostype 1). Uitzondering hierop 
is het hoogste deel, waar eerder een “Iepen-Essenbos” (potentieel bostype 2) kan verwacht worden. 
 

2.3.3.5 Aan te raden boomsoorten (door Bart Roeland t – ANB)  

In onderstaande tabel (Tabel 1Tabel 14) worden de boomsoorten opgesomd die bij aanplanting een 
aan te raden keuze of bij spontane verjonging best bevoordeligd worden.   

Bovenstaande categorisering is gemaakt op basis van een aantal criteria: ten eerste is er gekozen 
voor inheemse soorten.  Een aantal van deze soorten zijn wellicht niet aanwezig of slecht 
vertegenwoordigd in het Lappersfortbos.  Mocht er echter weet zijn van de aanwezigheid van 
autochtoon materiaal van secundaire soorten dan wordt best gekozen voor het aanplanten van 
dergelijk materiaal.  In tweede instantie gaat de voorkeur naar standplaatsgeschikte soorten.  
Vandaar dat de tabel opgesplitst is naargelang het bostype.  In derde instantie is gekozen voor die 
soorten die niet alleen inheems en standplaatsgeschikt zijn maar daarbij ook de bodemrijkdom op 
lange termijn niet in gedrang brengen  Dit is conform de beheervisie: “Het is van groot belang bij 
aanplanten van verjongingsgroepen van loofbomen zoveel mogelijk de meer eisende en 
standplaatsgeschikte boomsoorten te kiezen. Op die manier is de return aan nutriënten via de bladval 
maximaal en blijft de bodemrijkdom van de standplaats behouden” (Buysse, 2001).  Daarom wordt 
bvb Berk en Zomereik meer geprefereerd dan Grove den of Beuk en worden deze laatste afgeraden 
als monocultuur.   

Tabel 14: Aan te raden boomsoorten voor aanplanting 

Legende 
 
XXX ten zeerste aangeraden 
XX aangeraden  
X geschikt 
r geschikt op de iets rijkere plekken 
d geschikt op de iets drogere plekken 
M geschikt maar afgeraden als monocultuur of dominante soort 

 
 Soort  Actueel bostype op vegetatiekaart 1 2 3 
Boomlaag  Ruwe iep Ulmus glabra XX XX X 
& Gewone es Fraxinus excelsior XXX XXX X 

Struiklaag  Zwarte els Alnus glutinosa XXX XXX X 

 Haagbeuk Carpinus betulus  X XX 

 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus X XX XXX 

 Winterlinde Tilia cordata  X XX 

 Zomerlinde Tilia platyphyllos  XX  

 Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia   XX 

 Boswilg Salix caprea X X XXX 

 Zomereik Quercus robur XX XX XX 

 Wintereik Quercus petraea   XX 

 Ruwe berk Betula pendula   XX 

 Zachte berk Betula pubescens X X XX 

 Zoete kers Prunus avium d X XX 

 Wilde appel Malus sylvestris ssp. sylvestris   XX 

 Grauwe abeel Populus canescens XX XX X 

 Ratelpopulier Populus tremula X   

 Kraakwilg Salix fragilis X   

 Schietwilg Salix alba X   

 Beuk Fagus sylvatica   M 

 Grove den Pinus sylvestris    

 Fladderiep Ulmus laevis X X XX 
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Van nature te verwachten struiksoorten worden opgegeven in Tabel 15. Het is echter niet de 
bedoeling deze overal aan te planten in onze bossen.  Indien ze aanwezig zijn kan best hiermee 
rekening gehouden worden en kunnen omstandigheden (bvb licht) gecreëerd worden die deze 
soorten bevoordeligen.   

Tabel 15: Van nature te verwachten struiksoorten 

 Soort  Actueel bostype op vegetatiekaart 1 2 3 
Struiklaag  Gladde iep Ulmus minor XX XXX X 

 Gewone vlier Sambucus nigra XX XX XX 
 Hazelaar Corylus avellana X XX XXX 

 Vogelkers Prunus padus XXX XXX  

 Rode kornoelje Cornus sanguinea XXX XXX  

 Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna X XX X 

 Gelderse roos Viburnum opulus XXX XXX  

 Aalbes Ribes rubrum XXX XXX  

 Wilde kardinaalsmuts Euonymus europeaus X XX  

 Mispel Mespilus germanica   X 

 Trosvlier Sambucus racemosa   X 

 Grauwe wilg Cinerea X X  

 Hulst Ilex aquifolium   X 

 Taxus Taxus baccata  X X 

 Wegedoorn Rhamnus cathartica  X  
 
Bestand 1, op de hogere gronden, is nu al naar boomsoortensamenstelling heel divers: beuk (ook 
rode beuk), zomereik, gewone esdoorn, robinia, linde, schietwilg, boswilg, gewone es, tamme 
kastanje, zwarte els, Noorse esdoorn, plataan, witte paardenkastanje, zwarte den, Amerikaanse eik, 
haagbeuk (als restant van haag?) en populier.  Dergelijke diversiteit moet behouden blijven.  Best is 
een beheer te voeren dat er opgericht is een gemengd bosbeeld te behouden, gebaseerd op 
lichtboomsoorten en soorten die een milde humus vormen.  Dat betekent in de praktijk dat er moet 
worden voor gewaakt dat beuk niet gaat domineren.  Ook Amerikaanse eik en robinia moeten 
opgevolgd worden om overmatige verspreiding tegen te gaan.  Gewone esdoorn is een boomsoort 
die een milde humus produceert en hier zeker een plaats mag behouden, maar het gevaar bestaat 
erin dat deze het té goed gaat doen en de andere boomsoorten verdringen.   
 
Bestand 2, in de komgrond, bestaat op dit ogenblik uit een populierenaanplanting.  Deze populieren 
zouden, wanneer kaprijp, best vervangen worden door een groepsgewijze aanplanting van 
standplaatsgeschikte en inheemse soorten als gewone es, zwarte els, grauwe abeel en zomereik.  
Soorten als schietwilg, fladderiep en gewone esdoorn kunnen hier ook terecht.  Sommige soorten 
zoals zwarte els en gewone esdoorn zijn al aanwezig en zullen zichzelf hoogstwaarschijnlijk verder 
uitzaaien.  Voor de andere soorten zal aanplant nodig zijn. 
 

2.3.3.6 Beschrijving van de open vegetaties (door B art Roelandt – ANB) 

 Rietvegetatie 2.3.3.6.1

Aan de noordwestelijke kant van de komgrond (bestand 2a) is een stukje rietland te vinden.  We vinden 
er riet, bitterzoet, gele waterkers, moerasvergeet-me-nietje, grote wederik, moeraswalstro, gewone 
smeerwortel, grote kattenstaart, moerasstruisgras en moerasspirea.  Er net naast gelegen is een zone 
met dominantie van liesgras. 
 
Deze vegetatie behoort tot de Rietklasse.  Riet, liesgras, wolfspoot, gele waterkers en moerasvergeet-
me-nietje zijn kensoorten.  Deze vegetatie is hier in Lappersfortbos maar klein in oppervlakte en slecht 
ontwikkeld.  Zonder ingrijpen zal deze vegetatie op termijn door strooiselophoping (verlanding) en 
verbossing/verstruweling verdwijnen.  
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� Aanbevelingen m.b.t. beheer 
- Men kan deze rietvegetatie in stand houden door om de paar jaar te maaien en struweelvorming 

tegen te gaan.   
- De vegetatie is ook gebaat met meer licht.  Daar kan voor gezorgd worden door omringende 

bomen te kappen. 
 

 Open moeras 2.3.3.6.2

Aan de westzijde van de komgrond (bestand 2a) is er een stuk van de populierenaanplant met veel 
omgewaaide bomen.  De structuur is er meer open en lichtrijk, wat voor een licht afwijkende vegetatie 
heeft gezorgd. Hier domineren de stikstofminnende grote brandnetel, gewone smeerwortel en braam 
minder dan in de rest van de komgrond. 
 
We vinden er veerdelig tandzaad, elzenzegge, moerasvergeet-me-nietje, moeraswalstro, hoge 
cyperzegge, kruipende boterbloem, wolfspoot, moerasstruisgras, grote kattenstaart, gele waterkers, 
mannagras, grote wederik, bitterzoet, moerasspirea, koninginnekruid, waterzuring, gewone 
smeerwortel, scherpe zegge, rietgras en grote vossenstaart. 
 
Naast populier en zwarte els komt er ook boswilg voor.   
 

 

Figuur 16: Zicht op de meer open en lichtrijke zone van de komgrond (bestand 2a) 

 
Veel van de aanwezige soorten zijn kensoorten van de Rietklasse: waterzuring, wolfspoot, 
moeraswalstro en grote kattenstaart.   
 
� Aanbevelingen m.b.t. beheer 
 
Deze vegetatie kan in stand gehouden worden door incidenteel te maaien om struweel- en/of 
bosvorming tegen te gaan. 
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 Grasland 2.3.3.6.3

De graslanden ter hoogte van bestand 3y zijn zwaar aangerijkt en bevatten bij de overdracht van het 
beheer vrij veel ruigtekruiden zoals brandnetel. Door te maaien met afvoer van het maaisel wordt 
gestreefd naar een bloemrijk grasland. Momenteel zijn deze hooilanden echter nog zeer productief, 
wat o.a. ook te zien is aan de grote hopen maaisel (zie Figuur 18). 
 
De graslanden zijn afgeboord met een dubbele knotwilgenrij langsheen het centrale pad en een 
stukje ‘bos’ tegen de Vaartdijkstraat (bestand 3b). In 2011 werd door ANB een haag van 
meidoorn/lijsterbes/sleedoorn aangeplant tegen de langsgracht van de Vaartdijkstraat. Hiervoor werd 
autochtoon plantsoen gebruikt. 
In maart 2012 werden 53 populieren gekapt op de dreef die loopt naar de brug ‘van Zuylen’ 
(zuidgrens van het domein) en grenst aan het bedrijf Verhelst. De populieren (oudere kloon) stonden 
aan weerszijden van de dreef, aangevuld met een rij over de langsgracht (drie rijen in totaal). Ook 
een vijftal populieren langs de Zuidervaart werden aansluitend gekapt. In april 2012 werd in eigen 
regie heraangeplant met gewone es. Een zone van ca 15 meter werd bebost met fladderiep, grauwe 
els, linde, tamme kastanje, gewone es. Soorten als Europese vogelkers, aalbes, meidoorn en hulst 
vormen de struiklaag.  
 
Gezien de ligging van deze graslanden, op komgronden, behoren ze hoogstwaarschijnlijk tot het 
verbond van de Grote vossestaartgraslanden (Alopecurion).  Het bevindt zich momenteel in 
graslandontwikkelingsfase 2: dominant stadium van een grassensoort, zijnde gestreepte witbol of grote 
vossenstaart.   
 

 

Figuur 17: Zicht op het pas gemaaide hooiland in het noordoosten van het domein (bestand 3y) 

 



2. Algemene beschrijving 
 

 

Uitgebreid bosbeheerplan Lappersfortbos 
44 

 

Figuur 18: Er komt nog veel biomassa van het hooiland 

 
Het Alopecurion pratensis omvat hooi(wei)landen op voedselrijke, vochtige zware zavel- tot lichte klei- 
en klei-op-veengronden, die 's winters veelal gedurende langere tijd onder water staan, maar 's 
zomers oppervlakkig kunnen uitdrogen.  De inundatie wordt veelal niet veroorzaakt door directe 
overstromingen; bij stijging van het rivierwaterpeil in de winter komt het grondwater in de laag gelegen 
komgronden omhoog, zodat deze onder water komen te staan. De graslanden van het Alopecurion 
liggen in die zone waar het water bij daling van de rivierwaterstand in het voorjaar vrij snel wegzakt 
(Schaminée et al).  
 
Ze worden in de regel één tot twee maal per jaar in de zomer gemaaid en eventueel nabeweid 
(Schaminée et al).   
 
Hier in het Lappersfortbos kunnen deze hooilanden perfect gebruikt worden als toegankelijke zone na 
de maaibeurten.  Als het maaien steeds gebeurt met afvoer van het maaisel, dan kunnen deze 
hooilanden zich ontwikkelen in de richting van een bloemrijk hooiland.   
 
� Aanbevelingen m.b.t. beheer 
 
- Maaien gebeurt in het begin best eind mei - begin juni, met een tweede maaibeurt in september. 
- Wanneer de productie in de toekomst zou terugvallen onder de 6 ton per ha, en het aspect 

bloemrijker wordt, kan overgegaan worden naar een eerst maaibeurt in de tweede helft van juni 
en een tweede maaibeurt in september.   

 
 

 Open plekken in bos 2.3.3.6.4

In het bos (bestand 1a) zijn twee open plekken te vinden met een grazige vegetatie.  
 
� Aanbevelingen m.b.t. beheer 
 
Ook hier is een maaibeheer aangewezen, wat gelijktijdig kan lopen met het maaibeheer in bestand 
3y.   
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2.3.3.7 Beschrijving van de beschermde, bedreigde e n zeldzame plantensoorten 

 Hogere planten 2.3.3.7.1

In bijlage 2 wordt een overzichtslijst gegeven van de plantensoorten waargenomen in het 
Lappersfortbos.  
 
De gegevens zijn afkomstig van de vegetatie-opnames uitgevoerd in het kader van de opmaak van dit 
beheerplan door K. Maertens en Wim Slabbert (ANB – 2012), aangevuld met gegevens uit 2003 
verzameld door Catrine Van Overloop (ism Filip Roos) in het kader van een cursus Natuurgids van 
het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie (CVN), en met gegevens uit een excursieverslag van 
Wim Slabbaert (27/10/2002). 
 
In het Lappersfortbos werden een 150-tal verschillende hogere plantensoorten waargenomen, 
verspreid over bos, open terrein en poelen. 
 
Er werden geen soorten geïnventariseerd die wettelijk bescherming genieten in het kader van het 
Soortenbesluit van 15 mei 2009.  
 
Geen van bovenstaande soorten komt voor op de Rode lijst van de inheemse hogere planten8, 
vastgesteld in het Ministerieel Besluit tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van 
het soortenbesluit (maart 2011). 
 
Toch is er één soort die als zeldzaam  bestempeld wordt en twee soorten die als achteruitgaand  
gecatalogeerd worden volgens de Rode Lijst:  
 
• Stijve naaldvaren (Polystichum aculeatum (L.) Roth) met als RL-status “zeldzaam” werd 

waargenomen in bestand 2a. Het is een bosplant met voorkeur voor schaduwrijke plekken met 
hoge luchtvochtigheid en komt vooral voor op vochtige, matig voedselrijke bodem.  

      (bron: Ecotopensysteem Nederland en Vlaanderen: http://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen ) 
 
• Eikvaren (Polypodium vulgare L.) met als RL-status “achteruitgaand” werd waargenomen in de 

bestanden 1a en 2a. Volgens het ecotopensysteem van Nederland en Vlaanderen is het een 
soort van bos en struweel op droge voedselarme zwak zure of basische bodem. Ze komt ook 
frequent voor op (vochtige) muren. 
 

• Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus L.) met als RL-status “achteruitgaand” werd in 2003 
waargenomen in bestand 3a. Recentere waarnemingen zijn niet beschikbaar. Volgens het 
ecotopensysteem van Nederland en Vlaanderen komt de soort ondermeer voor in gesloten korte 
vegetaties op vochtige matig voedselrijke basische bodem. 

 
 
Oud-bos planten 
In het Lappersfortbos komen er 15 soorten voor die kenmerkend zijn voor oud bos (gebaseerd op de 
lijst van Hermy et al., 1999), zie Tabel 16. 
 
 
  

                                                      
8 Volgens Van Landuyt et al.(2006) 
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Tabel 16: Lijst oud-bosplanten (naar Hermy et al., 1999) waargenomen in het Lappersfortbos. 

Soort Wetenschappelijke naam 

Bosandoorn* Stachys sylvatica L. 

Bosanemoon Anemone nemorosa L. 

Gelderse roos Viburnum opulus L. 

Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum (L.) All. 

Hazelaar Corylus avellana L. 

Hulst Ilex aquifolium L. 

Ijle zegge Carex remota Jusl. ex L. 

Lelietje-van-dalen* Convallaria majalis L. 

Lievevrouwebedstro Galium odoratum (L.) Scop. 

Mannetjesvaren* Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

Schaduwgras Poa nemoralis L. 

Stijve naaldvaren Polystichum aculeatum (L.) Roth 

Wijfjesvaren* Athyrium filix-femina (L.) Roth 

Wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum L. 
*: werd volgens onze gegevens enkel in 2002-2003 waargenomen 
 
 
Autochtone bomen en struiken 
Tijdens het onderzoek naar autochtoon genenmateriaal in opdracht van het Agentschap voor Natuur 
en Bos (1998) werden geen autochtone bomen of struiken genoteerd ter hoogte van het 
Lappersfortbos.  
 

 Mossen en korstmossen 2.3.3.7.2

Mossen en korstmossen werden niet systematisch geïnventariseerd.  
Toch zijn er enkele waarnemingen beschikbaar van de terreinstudie van Catrine Van Overloop, in het 
kader van de cursus Natuurgids van het CVN (december 2003), aangevuld met gegevens van de 
boswachter en gegevens uit een excursieverslag van Wim Slabbaert (27/10/2002): 

− Schildkorstmos (Catrine Van Overloop, 2003) 
− Bekermos (Catrine Van Overloop, 2003) 
− Gewoon dikkopmos (Koen Maertens, 2012) 
− Haarmos (G) (Wim Slabbaert, 2002) 

 
Er werden nog geen waarnemingen ingevoerd op de website “ www.waarnemingen.be” van 
Natuurpunt. 
 

 

Figuur 19:Foto van gewoon dikkopmos, bestand 2a (bron: Koen Maertens) 
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Figuur 20: Enkele beelden … 

 

 Mycoflora 2.3.3.7.3

In bijlage 3 wordt een overzichtslijst gegeven van de paddenstoelen waargenomen in het 
Lappersfortbos.  
 
De gegevens zijn alle afkomstig van een terreinstudie in het kader van een cursus Natuurgids van het 
CVN. Deze terreinstudie werd uitgevoerd door Catrine Van Overloop (ism Filip Roos) in december 
2003. Recentere waarnemingen zijn niet beschikbaar, ook niet op de website “waarnemingen.be” van 
Natuurpunt. 
 
Er werden 38 soorten paddenstoelen geïdentificeerd.  
 
Volgens de Rode Lijst van enkele groepen paddenstoelen van Walleyn & Verbeke (2000) is hiervan 
één soort achteruitgaand, met name de witte paardenhaartaailing (Marasmius quercophilus). 
Zoals de Latijnse naam reeds suggereert, houdt deze kleine paddenstoel van eik. Meer bepaald, het 
is een saprofyt die leeft op bladval van eik.  
 

  

 

Figuur 21: Enkele foto’s van paddenstoelen waargenomen ter hoogte van bestand 2a (bron: Koen Maertens, 
boswachter, 2011) 

 
De Nederlandse vereniging van Mycologen heeft per biotoopgroep een aantal richtlijnen opgesteld 
(bron: http://www.mycologen.nl). De richtlijnen voor paddenstoelenbeheer in bossen worden in 
onderstaand kader gegeven en stemmen voor een groot deel overeen met de criteria voor ecologisch 
bosbeheer: 
 
Paddenstoelenbeheer in bossen (bron: Nederlandse My cologenvereniging) 
Meer dan de helft van de inheemse soorten paddenstoelen komt in bossen voor. Er bestaan grote 
verschillen tussen de paddenstoelenflora van bossen op zandgrond en kleigrond, bossen op natte en 
droge grond, en loof- en naaldbossen. Het optimale beheer voor de paddenstoelenflora is echter in de 
meeste van deze bossen ongeveer gelijk. 
 
In jonge bossen, waar nog weinig bladophoping heeft plaatsgevonden, domineren boombegeleiders 
(ectomycorrhiza-soorten). Naarmate het bos ouder wordt neemt eerst het aandeel van 
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bladafbrekende soorten toe en daarna ook het aandeel van houtafbrekende soorten. 
Boombegeleiders blijven vooral aanwezig op plekken waar zich weinig strooisel ophoopt, zoals 
hellinkjes, padranden en bosranden. De aanwezigheid van een gesloten mosdek is dikwijls een 
goede aanwijzing voor strooiselarme en paddenstoelenrijke plekken. Wie wat extra's wil doen voor de 
paddenstoelen kan vaak volstaan met kleine aanpassingen van het beheer. In onderstaande tabel 
worden daartoe adviezen gegeven. In kolom ‘gunstig’ staan beheersmaatregelen die gunstig zijn voor 
de paddenstoelen; in de kolom ‘ongunstig’ staan de ingrepen die een negatief effect hebben op de 
paddenstoelenflora.  
 

Gunstig  Ongunstig  

Het bos met rust laten Met zware machines het bos in 

Een gevarieerde leeftijdsopbouw en spontane 
bosontwikkeling 

Grote oppervlakten kappen en herplanten 

Gevarieerde soortensamenstelling Monoculturen 

Kleinschalig reliëf in het terrein Egaliseren, ploegen 

Dode stammen en dik hout laten staan cq liggen Snoeiafval laten liggen op kale, mosrijke reliëfrijke 
plekken 

Verwijderen van strooisel op schrale, niet verzuurde 
plekken en in bermen (stuifzand, lemig of kalkrijk 
zand) 

Strooiselophoping 

Extensieve beweiding om een dichte ondergroei van 
woekerende kruiden of struiken tegen te gaan 

Beweiding van oude, ongestoorde of korstmosrijke 
bossen 

Betreding beperken tot paden Betreding buiten de paden 

Verbrand hout en brandplekken Bemesting en/of bekalking 

Verdroging van natte bossen voorkomen  
Moerasbos compleet onder water zetten of 
voedselrijk oppervlaktewater aanvoeren 

Dichte opslag van Esdoorn, Vogelkers en 
Rododendron bestrijden 

Kappen van (korst-)mosrijke naaldbossen op 
kalkhoudende bodem 
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2.3.4 Fauna 

2.3.4.1 Zoogdieren 

De meeste waarnemingen zijn afkomstig van de verantwoordelijke wachter (K. Maertens), aangevuld 
met gegevens van de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt en van de JNM. Alle waarnemingen 
gebeurden veeleer toevallig, er werden geen systematisch inventarisaties uitgevoerd. 
 
In het Lappersfortbos zelf komen met zekerheid 10 soorten zoogdieren voor (zie Tabel 17). 
 
Vier daarvan zijn wettelijk beschermd  volgens het Soortenbesluit van 15 mei 2009: baardvleermuis, 
gewone dwergvleermuis, watervleermuis en eekhoorn. 
Dit houdt in (volgens art. 10,  §1 en art. 14 §1) dat volgende handelingen verboden zijn: 

− 1° het opzettelijk doden; 
− 2° het opzettelijk vangen; 
− 3° het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in he t bijzonder tijdens de perioden van de 

voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek. Het is 
verboden de eieren van beschermde diersoorten opzettelijk te vernielen, te beschadigen of te 
verzamelen. 

− 4° het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegne men van de nesten van beschermde 
vogelsoorten of de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van andere beschermde 
diersoorten dan vogels. 

 
Ten aanzien van de diersoorten waarbij categorie 3 is aangekruist is ook het onopzettelijk vernielen of 
beschadigen van de voortplantingsplaatsen of de rustplaatsen verboden (art. 14 § 2). 
 
Eén soort is opgenomen in de Rode lijst  van zoogdieren (volgens Criel et al., 1994), met name de 
baardvleermuis (RL-status ‘vermoedelijk bedreigd’). 
 

Tabel 17: Soortenlijst zoogdieren waargenomen in het Lappersfortbos. (Cat. 1: soorten met basisbescherming - Cat. 
2: soorten met basisbescherming, die Europese bescherming genieten - Cat. 3: soorten met hoogste bescherming, 
op basis van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn). Bron Rode Lijst-status: Criel et al., 1994. 

Soort  Wetenschappelijke naam  Rode lijst status Beschermd  
(Soortenbesluit 2009) 

   Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 

Baardvleermuis Myotis mystacinus/brandtii Vermoedeli jk bedreigd   X 

Bruine rat Rattus norvegicus Momenteel niet bedreigd    

Dwergvleermuis (G) Pipistrellus sp. Momenteel niet b edreigd   X 

Haas Lepus europaeus Momenteel niet bedreigd    

Konijn Oryctogalus coniculus Momenteel niet bedreigd    

Mol Talpa europaea Momenteel niet bedreigd    

Eekhoorn Sciurus vulgaris Momenteel niet bedreigd X   

Vos Vulpes vulpes Momenteel niet bedreigd    

Watervleermuis Myotis daubentonii Momenteel niet be dreigd   X 

Zwarte rat Rattus rattus Momenteel niet bedreigd    

 
 
Niettegenstaande het bos vrij klein is, en gelegen in een stedelijke omgeving, blijkt het terrein toch 
geschikt voor vleermuizen.  
 
De zeldzame baardvleermuis overwintert momenteel jaarlijks in het Lappersfortbos (bron: Koen 
Maertens & Vleermuizenwerkgroep).  
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen brandts vleermuis of oostelijke baardvleermuis 
(Myotis brandtii), en westelijke baardvleermuis (Myotis mystacinus). Het onderscheid tussen deze 
twee zustersoorten is aan de hand van uitwendige kenmerken niet eenvoudig te maken. Meestal 
wordt het onderscheid  niet gemaakt en wordt het soortencomplex genoteerd. Welke soort precies 
voorkomt in het Lappersfort is nog niet duidelijk.  
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Beide soorten worden vooral aangetroffen in bossen, aan bosranden en in kleinschalige gesloten 
landschappen. Daarbij jagen ze vooral in open ruimtes, zoals boven paden, beken, open plekken en 
langs houtwallen.  
In de zomer kunnen de dieren aangetroffen worden achter losse schors (opgeschrikt exemplaar: 
waarneming 28 april 2011 mond.med. bosarbeider Roeland Degrande), in dode bomen, nestkasten, 
...  
Overwinteren gebeurt in gebouwen. De Vleermuizenwerkgroep heeft overwinterende exemplaren 
kunnen waarnemen in de overblijvende constructies (januari 2010). De herbestemming en het 
inrichten van enkele munitiedepots/bunkers tot vleermuisoverwinteringsplaats (2011) moet zijn nut 
nog bewijzen. 
 
De JNM observeerde in augustus 2010 vermoedelijk dwergvleermuis en vermoedelijk watervleermuis. 
Deze laatste soort werd in 2011 ook door de Vleermuizenwerkgroep waargenomen.  
 
Wat betreft de aanwezigheid van roofdieren, is het van belang de ruimere omgeving mee in 
beschouwing te nemen, gezien de actieradius en de populatie-opbouw van deze dieren9. Minstens 
even belangrijk is het inschatten van de potenties van een gebied en zijn omgeving. Het is niet omdat 
er geen concrete waarnemingen zijn van bv. boommarter, dat het beheer er niet hoeft bij stil te staan.  
 
In het kader daarvan werd info opgevraagd bij het INBO over de verspreiding van marterachtigen in 
de buurt van het Lappersfortbos. Tot nu toe zijn er enkel waarnemingen van steenmarter gekend: drie 
zichtwaarnemingen in de periode december 2006 – april 2007, twee keer op de domeinen van 
Bombardier Transportation (het bedrijf gelegen ten noorden van het Lappersfortbos) en één keer ter 
hoogte van Ten Briele. Van andere marterachtigen zoals hermelijn, Wezel of bunzing zijn geen 
gegevens beschikbaar. 
 
� Relatie met het bosbeheer  
 
Vleermuizen zijn gebaat bij een bosbeheer met aandacht voor open plekken, bosranden, open water 
en holle bomen.  
 
Algemeen dient een hoge structuurdiversiteit nagestreefd te worden, met een goed ontwikkelde 
vertikale gelaagdheid, een rijke boomsoortengarnituur, behoorlijk wat horizontale heterogeniteit en 
een ruime hoeveelheid (staand en liggend) dood hout. Voor wat betreft marterachtigen zorgt dit voor 
voldoende dagrust- en voortplantingsplaatsen (takkenhopen, houtstapels, …), en, meer specifiek voor 
steenmarter, ook voor een duurzaam voedselaanbod (bessen).  
 
Tenslotte dient het belang van boomholtes (en dus oudere/zwaardere bomen) benadrukt te worden: 
o.a. vleermuizen maken hiervan gebruik, resp. als voortplantingsplaats en zomerverblijf. 
 

2.3.4.2 Vogels 

In Tabel 18 worden de vogels weergegeven naar hun voorkomen in het Lappersfortbos. Deze tabel is 
een bundeling van waarnemingen van Koen Maertens (huidige boswachter), van de JNM en van 
Catrine van Overloop in het kader van een cursus natuurgids van het CVN (2003), aangevuld met 
gegevens uit de online databank “waarnemingen.be” van Natuurpunt Studie.  
 
Deze vogels zijn allemaal beschermd  volgens het Soortenbesluit van 15 mei 2009 (zie paragraaf 
2.3.5.1 voor meer info). Het zijn soorten van categorie 2 wat betekent dat ze naast basisbescherming, 
ook Europese bescherming genieten. 
 
Er komen geen Rode lijst-soorten voor. 
 
Als meest bijzondere vogels kunnen boomvalk, buizerd, sperwer, kleine bonte specht en boomklever 
genoemd worden. Voor de rest komen er ook heel wat 'gewone' bosvogels (boomkruiper, grote bonte 
en groene Specht, zwartkop, tjiftjaf, …).  
 

                                                      
9 Populatie-opbouw: territoria worden in de regel slechts door individuele dieren bezet, maximaal één mannetjesdier 
en één wijfjesdier – behoudens passage van zwervende individuen, en tijdelijk een nest jongen. Het voorkomen van 
(een) populatie(s) dient daarom meteen op landschapniveau te worden beschouwd. 
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Tabel 18: Soortenlijst vogels waargenomen ter hoogte van Het Lappersfortbos. Bron Rode Lijst-status: Devos et al., 
2004.  

Soort  Wetenschappelijke  
naam  

Meest recente 
waarneming Voorkomen Rode lijst status 

Blauwe reiger Ardea cinerea 2012 Foeragerend Momenteel niet bedreigd 

Boomklever Sitta europaea 2011 Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Boomkruiper Certhia brachydactyla  Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Boomvalk Falco subbuteo 2011  Momenteel niet bedreigd 

Bosuil Strix aluco 2001  Momenteel niet bedreigd 

Buizerd Buteo buteo 2011  Momenteel niet bedreigd 

Groene specht Picus viridis 2011 Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Grote bonte specht Picoides major 2011 Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea   Momenteel niet bedreigd 

Havik Accipiter gentilis 2011 Foeragerend Momenteel niet bedreigd 

Houtduif Columba palumbus   Momenteel niet bedreigd 

Houtsnip Scolopax rusticola  Foeragerend Momenteel niet bedreigd 

IJsvogel Alcedo atthis 2012  Momenteel niet bedreigd 

Kleine bonte specht Picoides minor 2011 Foeragerend Momenteel niet bedreigd 

Koolmees Parus major   Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Mandarijneend Aix galericulata 2011 Vermoedelijk broedend Niet van toepassing 

Merel Turdus merula 2011 Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Pimpelmees Parus caeruleus   Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Ransuil Asio otus 2010  Momenteel niet bedreigd 

Roodborst Erithacus rubecula   Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Slechtvalk Falco peregrinus 2009 Foeragerend - 

Sperwer Accipiter nisus 2011 Foeragerend Momenteel niet bedreigd 

Staartmees Aegithalos caudatus 2003 Foeragerend Momenteel niet bedreigd 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita   Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Vlaamse gaai Garrulus glandarius 2011 Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus 2011 Foeragerend Momenteel niet bedreigd 

Waterhoen Gallinula chloropus   Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Wilde eend Anas platyrhynchos 2012 Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Winterkoning Troglodytes troglodytes 2011 Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Wintertaling Anas crecca 2012 Foeragerend Momenteel niet bedreigd 

Zanglijster Turdus philomelos   Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

Zwartkop Sylvia atricapilla 2011 Zeker broedend Momenteel niet bedreigd 

 
 
� Relatie met het bosbeheer 
 
Voor de typische bosvogels (zoals grote bonte specht, boomklever, zwartkop, …) is vooral de 
structuurrijkdom in de bestanden van belang, met ondermeer oude bomen en dood hout. 
 
Bij het beheer dient ook voldoende aandacht besteed te worden aan de vogels die een mozaïek van 
bos en open ruimte verkiezen (zoals buizerd, groene specht, …). Aandachtspunten zijn ondermeer: 
behoud en eventueel creatie van open terreinen met vrijstaande bomen, overgangen van bos naar 
open terrein minder abrupt en structuurrijker maken, … 
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2.3.4.3 Reptielen en amfibieën 

Er werden drie soorten amfibieën waargenomen in het Lappersfortbos alpenwatersalamander, bruine 
kikker en gewone pad. 
 
Er werden geen gerichte inventarisaties uitgevoerd. Ook in de online databank “waarnemingen.be” 
van Natuurpunt Studie werden tot nu toe geen soorten ingevoerd. 
 
De aanwezige soorten zijn alledrie beschermd  volgens het Soortenbesluit van 15 mei 2009 (zie 
paragraaf 2.3.4.1 voor meer info – categorie 1). 
 

Tabel 19: Soortenlijst reptielen en amfibieën waargenomen ter hoogte van het Lappersfortbos. Bron Rode Lijst-
status: Bauwens en Claus, 1996. 

Soort Wetenschappelijke naam 2003 2008 2012 Rode lijst status 

Bruine kikker Rana temporaria X  X Momenteel niet bedreigd 

Alpenwatersalamander Triturus alpestris  X  Momenteel niet bedreigd 

Gewone pad Bufo bufo X   Momenteel niet bedreigd 

 
 
� Relatie met het bosbeheer 
 
Amfibieën  
- Streven naar een goede waterkwaliteit; 
- Behoud van voortplantingswaters en eventueel aanleg van nieuwe poelen in de nabijheid van 

bestaande vindplaatsen; 
- Geen wijzigingen in waterhuishouding; 
- Bescherming van de oevervegetaties; 
- Behoud van een vochtige, rijke bodemlaag en aanwezigheid van voldoende dood hout d.m.v. een 

natuurgetrouwe bosbouw. 
 
Reptielen 
- Behoud en creatie van open (schrale) biotopen en geleidelijke bosovergangen; 
- Behoud of de creatie van lichtrijke paden, bv. door wegen te verbreden met een golvende mantel- 

en zoomvegetatie langsheen de bestandsranden; 
- Creëren van voldoende structuurvariatie. 
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2.3.4.4 Dag- en nachtvlinders 

In Tabel 20 worden de dag- en nachtvlinders weergegeven naar hun voorkomen in het 
Lappersfortbos. Deze tabel is een bundeling van waarnemingen van Koen Maertens (huidige 
boswachter), van de JNM en van Catrine van Overloop in het kader van een cursus natuurgids van 
het CVN (2003), aangevuld met gegevens uit de online databank “waarnemingen.be” van Natuurpunt 
Studie.  
 
Er komen geen Rode lijst-soorten voor. 
Geen van de in het Lappersfortbos voorkomende soorten is beschermd volgens het Soortenbesluit 
van 15 mei 2009. 
 

Tabel 20: Soortenlijst dag- en nachtvlinders waargenomen ter hoogte van het Lappersfortbos. Bron Rode Lijst-
status: Maes & Van Dijck, 1999 (enkel beschikbaar voor dagvlinders). 

Soort Wetenschappelijke 
naam 2003 2009 2010 2011 2012 Rode lijst status 

Dagvlinders        

Atalanta Vanessa atalanta X  X X X Niet opgenomen 

Bont Zandoogje Pararge aegeria X X   X Momenteel niet bedreigd 

Bruin zandoogje Maniola jurtina   X  X Momenteel niet bedreigd 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album X  X   Momenteel niet bedreigd 

Groot koolwitje Pieris brassicae     X Momenteel niet bedreigd 

Klein geaderd witje Pieris napi X  X   Momenteel niet bedreigd 

Klein koolwitje Pieris rapae   X  X Momenteel niet bedreigd 

Koninginnepage Papilio machaon  X    Momenteel niet bedreigd 

Landkaartje Araschnia levana    X X Momenteel niet bedreigd 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus    X X Momenteel niet bedreigd 

Oranjetipje Anthocharis cardamines    X  Momenteel niet bedreigd 

Nachtvlinders        

Bosbandspanner Epirrhoe rivata    X  / 

Brandnetelmotje Anthophila fabricana    X  / 

 
 
� Relatie met het bosbeheer 
 
Maatregelen die het voorkomen van vlinders in het algemeen positief beïnvloeden zijn o.a.:  
- creëren van (kleine) open plekken en verbreden van paden;  
- het aanbrengen van gevarieerde inhammen in de bosrand; 
- de ontwikkeling van bloemrijke mantel- en zoomvegetaties, met een geleidelijk overgang tussen 

grasland en bos; 
 
Bij maaibeheer is het steeds aangewezen het maaisel af te voeren om te blijven verschralen. 
Daarnaast moeten er her en der stroken of vlekken bewaard blijven als overwinteringsplek voor 
rupsen of poppen. 
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2.3.4.5 Libellen en juffers 

In Tabel 21 worden de libellen en juffers weergegeven die reeds werden waargenomen in het 
Lappersfortbos. Deze tabel is een bundeling van waarnemingen van de JNM en van Catrine van 
Overloop in het kader van een cursus natuurgids van het CVN (2003), aangevuld met gegevens uit 
de online databank “waarnemingen.be” van Natuurpunt Studie.  
 
Alle soorten libellen (juffers en echte libellen) zijn beschermd volgens het Soortenbesluit van 15 mei 
2009 (zie paragraaf 2.3.4.1 voor meer info). In het Lappersfortbos komen enkel soorten van categorie 
1 voor (basisbescherming). 
Er komen geen Rode lijst-soorten voor.  
 

Tabel 21: Soortenlijst libellen en juffers waargenomen ter hoogte van het Lappersfortbos. Bron Rode Lijst-status: De 
Knijf, 2006. 

Soort  Wetenschappelijke naam  2003 2010 2011 Rode lijst status 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella   X Momenteel niet bedreigd 

Grote keizerlibel Anax imperator X   Momenteel niet bedreigd 

Paardenbijter Aeshna mixta  X  Momenteel niet bedreigd 

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum  X  Momenteel niet bedreigd 

Waterjuffer (G) Coenagrion sp.    / 

 
 
� Relatie met het bosbeheer 
 
Door Ketelaar (2001) worden een aantal algemene richtlijnen voor een libellenvriendelijk beheer van 
vennen, vijvers en moerassen opgesomd: 
 
- werk gefaseerd, hou minimaal 10% van de oever en watervegetatie in stand; 
- spaar veldjes met fonteinkruiden en zeggen; 
- spaar (kleine) veldjes met grote lisdodde en riet; 
- probeer nat te baggeren en werk daarbij enigszins 'slordig'. Verwijder dus niet alle organisch 

materiaal en modder van de bodem. 
- werk met zo licht mogelijk materiaal; 
- zet geen vis uit in het water na de herstelmaatregel; 
- kap bij bosvennen niet te rigoureus de oever vrij: libellen hebben baat bij enige beschutting of 

gebruiken het bos als slaapgelegenheid. 
 

2.3.4.6 Sprinkhanen en krekels 

In Tabel 22 worden de sprinkhanen weergegeven die reeds werden waargenomen in het 
Lappersfortbos. Deze tabel is een bundeling van gegevens van de JNM en van Catrine van Overloop 
in het kader van een cursus natuurgids van het CVN (2003). 
Er werden nog geen waarnemingen ingevoerd in de online databank “waarnemingen.be” van 
Natuurpunt Studie.  
 
Geen enkele van de in het Lappersfortbos voorkomende soorten is beschermd volgens het 
Soortenbesluit van mei 2009. 
Er komen ook geen Rode lijst-soorten voor. 
 

Tabel 22: Soortenlijst sprinkhanen waargenomen ter hoogte van  het Lappersfortbos. Bron Rode Lijst-status: 
Decleer et al., 2000. 

Soort  Wetenschappelijke naam  2003 2010 Rode lijst status 

Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima X X Momenteel niet bedreigd 

Krasser Chorthippus parallelus X X Momenteel niet bedreigd 

Spitskopje (G) Conocephalus sp. X  Momenteel niet bedreigd 
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2.4 Opbrengsten en diensten 
 
Sedert de bosaankoop door de Vlaamse overheid in 2008 werden nog bijna geen houtopbrengsten 
gegenereerd. 
Enkel de openbare verkoop in 2011 van 53 dreefpopulieren aan de rand van bestand 3y leverde 
5.075 euro op.  
 
De jacht wordt niet verpacht in het Lappersfortbos. 
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3 Beheerdoelstellingen 

3.1 Beheerdoelstellingen m. b. t. de economische fu nctie 

3.1.1 Algemeen 
De economische functie is eerder ondergeschikt aan de ecologische en sociale functie van dit bos. 
De ligging aan de rand van de stad is immers ideaal voor de ontwikkeling van een soort stedelijk 
natuurgebied met verweving tussen natuur en recreatie, waar gepoogd wordt exploitatie tot het 
minimum te beperken. 
 
Dit betekent niet dat er helemaal geen aandacht is voor de economische functie van het bos. Daar 
waar – via geringe ingrepen én niet in strijd met de ecologische doelstellingen - een meeropbrengst 
kan gecreëerd worden, zal dat ook gebeuren. Zo wordt o.a. gewerkt met de toekomstboommethode 
en wordt in de zone met middelhoutbeheer opgesnoeid.  
Een groot deel van de kapwerkzaamheden en gerelateerde houtoogst wordt echter wel gepland ten 
behoeve van de realisatie van de ecologische én recreatieve doelstellingen uit het beheerplan. Zo is 
er enerzijds de omvorming van populier naar inheems gemengd loofhout via een omvormingskap, en 
anderzijds de vele veiligheidskappen die nodig (zullen) zijn gezien het dichte padennetwerk.  
 
Er wordt voor gekozen om het bos de komende 20 jaar verder te laten verouderen. Enige 
uitzondering hierop is het kaprijp populierenbestand, waar de diameters nu reeds de standaard 
doeldiameter van 40 cm ruimschoots overschrijden. Deze populieren zullen bij het begin van de 
planperiode geoogst worden, met behoud van een aantal overstaanders.  
 
In het merendeel van het bos wordt gewerkt met selectieve hoogdunning, waarbij exoten 
systematisch benadeeld worden. In de zones met recente verjonging (bestand 3y en pleksgewijs in 
bestand 1a) wordt geopteerd voor de toekomstboommethode, net als in het te herbebossen bestand 
1b. Hierbij wordt gestreefd naar een 100-tal toekomstbomen per ha.  
 
Door het instellen van een nulbeheer in bestand 2a blijft het kapkwantum ondanks de directe 
omvorming in bestand 1b, ook gedurende de eerste helft van het beheerplan lager dan de totale 
aanwas. De gemiddelde voorraad van het bos neemt blijvend toe.  
 
Andere inkomsten uit het bos dan deze van de houtoogst zijn niet verwacht of voorzien. 
 

3.1.2 Planning 
De gemiddelde jaarlijkse aanwas van de Vlaamse domeinbossen wordt geschat op 5 m³/ha (Buysse 
et al., 2001). De totale jaarlijkse volume-aanwas voor het domeinbos (ca. 10,5 ha productieve 
oppervlakte) wordt hierdoor geschat op ca. 53 m³/jaar. Bij de reguliere dunningen zal maximaal deze 
aanwas uit het bos gehaald worden.  
 
Directe omvorming is beperkt tot één kaprijp populierenbestand met een oppervlakte van 0.53 ha 
(weliswaar mét behoud van een aantal overstaanders). Hier zal in het begin van de planperiode ca 
210 m³ populierenhout geëxploiteerd worden, berekend o.b.v. gemiddeld bestandsvolume en 
oppervlakte van het bestand.  
Aangezien het volledige bestand 2a in nulbeheer wordt gestopt, blijven de reguliere dunningen 
beperkt tot een oppervlakte van 5,2 ha. 
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Het kapkwantum voor de eerste 10 jaar  van het beheerplan kan dan geraamd worden als volgt: 
210 m³ + (10 x 26 10 m³) = 470 m³ of 4,4 m³/ha/jaar  
 

In de tweede periode  van het beheerplan worden enkel reguliere kappingen uitgevoerd. Dit komt 
overeen met een kapkwantum van: 

10 x 26 m³ = 260 m³ of 2,5 m³/ha/jaar  
 
Over de volledige planperiode bekeken, bedraagt het  totale kapkwantum 210 m³ + (20 x 26 m³) 
= 730 m³ of 3,5 m³/ha/jaar.  
 
  

                                                      
10 52 m³ = geschatte aanwas voor de te dunnen bestanden, dus zonder de bestanden waar een omvormingskap 
gepland is of nulbeheer voorzien is. 
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3.2 Beheerdoelstellingen m. b. t. de ecologische fu nctie 
Zoals hoger reeds aangehaald wordt in het Lappersfortbos gestreefd naar een soort stedelijk 
natuurgebied met verweving tussen natuur en recreatie, waar open gebied en bos afwisselen en in 
elkaar overgaan via mantel- en zoomvegetaties. 
 
Meer concreet kunnen de ecologische doelstellingen als volgt samengevat worden: 

1. Verder verhogen van het aandeel inheemse, secundaire boomsoorten en structuurrijke 
bosbestanden via dunning en omvorming 

2. Behoud en ontwikkeling van het aandeel dood hout in alle diameterklassen, boomsoorten en 
ontwikkelingsstadia 

3. Verhogen van de natuurwaarde van de aanwezige open plekken via 
• botanisch maaibeheer van het grasland 
• ontwikkeling van interne en externe bosranden 
• tegengaan van verlanding van de poelen 

 

3.2.1 Omvorming naar structuurrijk inheems loofhout 
Het kaprijpe populierenbestand 1b wordt gekapt en herbebost met een menging van inheems 
loofhout. Vijf à tien zware populieren zullen behouden blijven tot ze hun fysiologische leeftijdsgrens 
bereiken. Deze directe omvorming beslaat een oppervlakte van 0.6 ha.  
In het andere, grotere populierenbestand (2a - 4,8 ha) wordt – mede wegens grote kans op 
exploitatieschade van de zeer natte bodem - geopteerd voor een nulbeheer waarbij een natuurlijke, 
spontane evolutie naar Essen-Elzenbos of een Iepen-Essenbos wordt verwacht. Langs de randen 
kunnen de populieren eventueel wel geëxploiteerd worden, wegens het gevaar voor wandelaars op 
de paden langs het bestand.  
Omdat deze laatste omvorming waarschijnlijk niet binnen de termijn van één beheerplan verwezenlijkt 
zal zijn, blijft het aandeel exotenbestanden in 2032 nog vrij hoog (zie Tabel 24). 
 
In bestand 1a (4, 8 ha) daarentegen zal door de combinatie van een individuele kap van populieren 
en het selectief dunnen met bevoordeling van inheems loofhout, het aandeel exoten met vrij grote 
zekerheid gedaald zijn van 24 % naar minder dan 10 % tegen het eind van voorliggend beheerplan.  
 
Schatting van de oppervlakte gemengde inheemse best anden na dit beheerplan 
Na afloop van dit beheerplan zal het aandeel inheemse gemengde bestanden gestegen zijn van 0,5 
ha (5 %) nu, naar 5,7 ha (54 %) in 2032.  
 

Tabel 23: Mengingsvorm en inheems karakter in het Lappersfortbos (toestand 2013). 

  Gemengd Homogeen Opp. (ha) Opp. (%) 

Inheems 0,5  0,5 5% 

I/E 4,7  4,7 44% 

Exoot  5,4 5,4 51% 

Eindtotaal 5,2 5,4 10,6 100% 

Tabel 24: Mengingsvorm en inheems karakter in het Lappersfortbos (schatting toestand 2032). 

  Gemengd Homogeen Opp. 
(ha) 

Opp. (%) 

Inheems 5,7  5,7 54% 

Exoot  4,8 4,8 46% 

Eindtotaal 5,7 4,8 10,6 100% 
 
Betekenis: 
 

aandeel inheems  
(% van het grondvlak) 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90 

inheems karakter E E/I I/E I 
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3.2.2 Dood hout en dikke bomen 
Voor wat betreft dood hout scoort het Lappersfort reeds vrij goed. De schatting uit de proefvlakken 
komt op 13,3 m3/ha staand dood hout of 2,2 % van het totale staande houtvolume. Samen met het 
liggende volume komt de hoeveelheid dood hout hoogstwaarschijnlijk reeds in de buurt van 4 %, wat 
als richtwaarde gehanteerd wordt binnen de “Criteria Duurzaam Bosbeheer”.  
Het aandeel dood hout (staand en liggend) zal de komende twee decennia minstens met nog twee 
procent stijgen en ruim 6 % van de staande voorraad innemen. Om dit te bereiken zullen alle 
opportuniteiten worden benut, zoals windval, niet besmettelijke aantastingen, behoud van 
wegkwijnende bomen, … 
 
Doel is om de dikste bomen in het bos te behouden, indien geen problemen met uitzaaiing van 
exoten verwacht worden. Daarbij wordt ook aan Amerikaanse eik gedacht, die - vanaf een bepaalde 
omtrek - een duidelijke meerwaarde kan betekenen voor o.a. holenbroeders en vleermuizen. 
Vooral in het parkbosgedeelte komen verspreid enkele oude, monumentale bomen voor, wat zijn 
oorsprong vindt in het parkbosbeheer van de vroegere eigenaars. Ook de knotwilgendreef bestaat uit 
vrij oude knotbomen die pas bij afsterven zullen vervangen worden.  
In alle bestanden wordt geopteerd voor regulier dunnen met bevoordeling van inheems loofhout, 
waarbij de aanwezige loofbomen de kans krijgen ouder en dikker te worden. Er wordt gestreefd naar 
een tiental zware bomen per hectare. 
 

3.2.3 Open plekken en licht 
Momenteel wordt 30 % (3,9 ha) van het bosdomein ingenomen door ecologisch waardevolle open 
ruimte (zie kaart 2.12 en 4.2).  
 
De grootste oppervlakte bestaat uit een hooiweide van ca 3,2 ha groot (bestand 3y), waar gestreefd 
wordt naar bloemrijk hooiland. Doel is om met een doorgedreven maaibeheer het grasland verder te 
laten ontwikkelen richting dotterbloemgrasland of glanshaverhooiland. 
 
In het grasland is een poel gelegen van ca 50 m², die op regelmatige tijdstippen uitgediept zal worden 
om verlanding tegen te gaan.  
 
In het moerasbosgedeelte bevindt zich een zone met veel omgewaaide bomen. De structuur is er 
meer open en lichtrijk, wat voor een licht afwijkende vegetatie heeft gezorgd. Aan de noordzijde is er 
een klein stukje rietland te vinden. Deze vegetatie is echter maar klein in oppervlakte en slecht 
ontwikkeld. Zonder ingrijpen zal deze vegetatie op termijn door strooiselophoping (verlanding) en 
verbossing/verstruweling verdwijnen. Daarom zal er om de paar jaar gemaaid worden (met afvoer). 
Om voor extra licht te zorgen, zullen een aantal van de omringende populieren gekapt worden. Deze 
mogen ter plekke blijven liggen.   
De rest van de zone kan eerder als open moeras bestempeld worden. Ook daar zal (met een iets 
lagere frequentie) gemaaid worden om struweel- en/of bosvorming tegen te gaan. 
 
In het parkbosgedeelte is een kleine, interne open plek te vinden (ca 0.2 ha). Doel is om deze grazige 
open plek open te houden zodat zich er een kruidvegetatie kan ontwikkelen typisch voor droge en 
voedselarme omstandigheden. Bijkomend wordt een interne bosrand gecreëerd, om zo extra schuil- 
en foerageermogelijkheden te bieden voor tal van soorten (o.a. vlinders, zweefvliegen, vleermuizen, 
marters, …) 
 
Naast deze interne bosrand, werd er recent een externe bosrand gecreëerd langsheen het grasland 
en is er bij de bosomvorming in bestand 1b ook een externe bosrand in de planning opgenomen. Al 
deze bosranden bestaan uit een mantel én een zoomvegetatie die op regelmatige tijdstippen gemaaid 
en afgezet zullen worden. Deze bosranden zijn samen goed voor ca 400 m mantel-zoomvegetatie. 
 
Tijdelijke open plekken 
Naast deze permanente open ruimte zal er aan de rand van het grasland ook een zone van ca. 0.2 ha 
als middelhout (met hakhout in de onderetage) beheerd worden. Deze zone biedt tijdelijke kansen 
aan lichtminnende soorten. 
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3.3 Beheerdoelstellingen m. b. t. de sociale en edu catieve functie 
Zie kaart 4.4.  
 
De doelstelling is hier het behoud en de optimalisatie van de openstelling voor stille recreatie. Quasi 
alle boswegen zijn toegankelijk voor wandelaars (ca 1,5 km). Fietsers zijn  (voorlopig) niet toegelaten 
in het bos. De stad Brugge heeft plannen om - in het kader van een groene fietslus door haar 
buitengebieden - een fietspad aan te leggen omheen het bos over het tracé van de verlaten spoorlijn. 
Eventueel komt er een kleine doorsteek ter hoogte van bestand 2a, waar fietsen dan wel toegelaten 
zal zijn.  
 
De huidige speelzone ter hoogte van de ‘rabouwenborg’ wordt niet uitgebreid. Doel is om voldoende 
rust te garanderen voor de bezoekers van o.a. de poëzieroute.  
Er kan wel steeds toelating gevraagd worden bij de bosbeheerder om in het grasland ter hoogte van 
bestand 3y te spelen of er korte kampen te organiseren.  
 
In de hooiweide wordt het deel ten noorden van de knotwilgendreef ingericht als vrij toegankelijke 
zone (ca 1 ha) die dienst kan doen als struinnatuur. Centraal doorheen de weide komt een breed 
wandelpad dat regelmatig gemaaid zal worden.  
 
De huidige recreatieve infrastructuur bestaat uit twee infoborden aan de ingangen van het domein, en 
vijf zitbanken verspreid over het domein. Dit zal verder uitgebreid worden met een picknicktafel en 
een extra zitbank in de vrij toegankelijke zone, een kijkhut/schuilhut centraal in het bos, en een 
fietsenstalling. Er komt ook een extra infobord aan de nieuwe ingang en de mogelijkheid om 
informatie, zoals activiteiten, werkaankondigingen, houtverkopen, brandgevaar, … uit te hangen. 
Het Hugo Claus-poëziepad bestaat momenteel uit 13 borden met meerdere gedichten, die 
onderhouden en regelmatig vervangen worden door de poëziewerkgroep. Doel is om hier ook nog 
een bewegwijzering aan te brengen.  
 

3.4 Beheerdoelstellingen m. b. t. de milieubescherm ende functie 
De waterbergingscapaciteit van de lager gelegen delen van het Lappersfortbos, in casu bestand 2a, 
zal behouden blijven.  
Het bos doet immers dienst als natuurlijk bufferbekken voor water van zuidelijkere, laaggelegen 
gebieden (zoals o.a. de Wulgenbroeken, de vallei van de Rivierbeek, de Assebroekse Meersen) dat 
richting Brugge en verder richting zee stroomt (zie hoger onder 2.2.3).  
 
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de eisen uit het bekkenbeheerplan van de Brugse polders (zie 
hoger onder 1.7.2.1). 
 

3.5 Beheerdoelstellingen m. b. t. de wetenschappeli jke functie 
Er worden voor het domein geen specifieke doelstellingen geformuleerd, maar wetenschappelijk 
onderzoek (inventarisaties etc.) is steeds mogelijk mits akkoord van de regiobeheerder, en wordt ook 
aangemoedigd. Met behulp van deze gegevens kunnen de effecten van het gevoerde beheer worden 
opgevolgd en kunnen nieuwe beheeropties worden ontwikkeld. 
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4 Beheermaatregelen 
Kaart 4.1: Beheer in de bosbestanden. 
Kaart 4.2: Beheer van de open ruimte en de lijnvormige elementen 
 

4.1 Bosverjonging 
Bosverjonging op bestandsniveau blijft beperkt tot bestand 1b, waar directe bosomvorming via 
kaalkap voorzien is (zie ook verder onder 4.2).  
 
Een vijftal dikke populieren worden niet gekapt, maar blijven behouden.  
Er worden groepjes bomen ingeplant (minimum 0.5 are groot, en bestaande uit zomereik, zomerlinde, 
boskers of fladderiep11), afgewisseld met inheemse struiken (gewone lijsterbes, hazelaar, aalbes, 
spork, hulst, …). Op die manier wordt een parkachtige structuur nagestreefd, die mooi aansluit bij het 
oud park in bestand 1a.  
 
Langs de perceelsrand (noordelijke en westelijke rand) worden struikengordels aangelegd van ca 10 
m breed. Deze worden gecombineerd met een open vegetatiestrook van 4 à 6 m breed, om zo een 
mantel- en zoomvegetatie te creëren. 
 
In dit bestand wordt uitdrukkelijk gekozen voor kunstmatige verjonging om zo snel mogelijk opnieuw 
een visuele afscheiding te krijgen tussen de wandelpaden in het bos en het industrieterrein ten 
noorden van het bos. Voor een klein bos als het Lappersfortbos is dit een vrij belangrijke factor.  
 
Om dezelfde redenen is er ook in bestand 1a lokaal – over een oppervlakte van ca 0.3 ha - 
kunstmatige verjonging voorzien. Daar is een individuele kap van populier gepland ter hoogte van de 
ingang ‘Ten Briele’. Het gaat om zware populieren met omtrekken tot 320 cm, die zullen vervangen 
worden door gemengd inheems loofhout (met o.a. gewone es, zomerlinde, zomereik, boskers, …) en 
een brede struikengordel.  
 

4.2 Bosomvorming 
In het populierenbestand 1b is directe bosomvorming via kaalkap voorzien. De populieren zijn er 
ongeveer 60 jaar oud en - met een gemiddelde stamomtrek van 160 cm - kaprijp, 
Met behulp van kunstmatige verjonging wordt omgevormd naar gemengd inheems loofhout, met 
zomereik en zomerlinde als hoofdboomsoorten, en boskers en fladderiep als nevenboomsoorten. Er 
wordt een bosrand voorzien van ca 10 m (zie ook hoger onder 4.1). 
 
Ook bestand 2a is een kaprijp populierenbestand. De populieren in deze moerassige zone worden 
omwille van de reeds ecologisch waardevolle ondergroei niet gekapt en mogen ter plaatse afsterven. 
Met dit nulbeheer wordt een natuurlijke, spontane verbossing naar Essen-Elzenbos of een Iepen-
Essenbos nagestreefd. De (grond)waterstand en bodem zullen bepalend zijn voor dit proces.  
De centrale afvoergracht wordt medio 2013 van een afwateringssysteem (dubbele buis) voorzien. De 
onderste buis kan een lage stand (ontwatering) toelaten maar blijft gesloten, de bovenste buis blijft 
open en bepaalt de waterstand in dit moerasbos. Door het verhogen van het waterpeil, zal het aan de 
gang zijnde inzakken van het populierenbestand vermoedelijk versnellen. Het aandeel dood hout zal 
toenemen. Verwacht wordt ook dat het laagst gelegen deel van dit bestand langer onder water zal 
blijven en in areaal zal uitbreiden.  
 
In bestand 1a zal werk gemaakt worden van indirecte omvorming door niet-agressieve exoten (o.a. 
tamme kastanje, paardenkastanje, Noorse esdoorn, …) bij dunningen systematisch te benadelen. 
Aansluitend worden de populieren ter hoogte van de ingang langs Ten Briele (meest noordelijke punt 
van het bestand) gekapt. De populieren hebben momenteel reeds omtrekken van 270 à 320 cm. Kap 
is bijgevolg ook aangeraden om veiligheidsredenen. Deze zone wordt omgevormd naar inheems 
loofhout met een brede struikengordel. 
 

                                                      
11 deze boomsoorten zijn allemaal standplaatsgeschikt (zie paragraaf 2.3.4.4 Aan te raden boomsoorten) 
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Tenslotte zal in de recent beboste zone in bestand 3y (zie verder onder 4.3) het aandeel exoten 
(tamme kastanje en grauwe els) verminderd worden en deels vervangen worden door zwarte els. 
Inheemse soorten zullen bij de latere dunningen steeds bevoordeeld worden.  
 

4.3  Bebossingswerken 
Er zijn geen bebossingswerken voorzien binnen de termijn van voorliggend beheerplan. 
 
Recent (2011-2012) werd er in het grasland (bestand 3y) – langsheen de dreef “Verhelst” - een zone 
van ca 15 meter breed bebost met fladderiep, grauwe els, linde, tamme kastanje, gewone es. Soorten 
als Europese vogelkers, aalbes, meidoorn en hulst vormen er de struiklaag.  
 

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

4.4.1 Vrijstellen en zuiveren 
Vrijstellen of zuiveren wordt tot het minimum beperkt maar zal gebeuren indien dit voor het welslagen 
van de aanplant of spontane verjonging nodig wordt geacht. Mogelijke problemen zijn overwoekering 
door braam en/of overvloedige bijmenging van Amerikaanse eik of tamme kastanje in jonge 
aanplantingen of natuurlijke verjongingsgroepen.  
 
Vanaf een leeftijd van 15 à 20 jaar zullen toekomstbomen worden aangeduid, vrijgesteld en 
opgesnoeid (tot 6 meter maximum). Dit geldt ook voor de groepen natuurlijke verjonging in bestand 
1a die momenteel in de staakhoutfase zitten.  
 

4.4.2 Opsnoeien 
Aangezien opsnoeien een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid is, blijft opsnoeien beperkt tot de 
zones en de bomen waar weinig natuurlijke takreiniging te verwachten valt.  
Bijgevolg zal het opsnoeien hoogstwaarschijnlijk beperkt blijven tot de zone met middelhoutbeheer in 
bestand 3y. Indien nodig kan ook in bestand 1b snoei overwogen worden.  
 
Er zijn twee doorgangen gepland met een tussentijd van 5 jaar. Er wordt gestreefd naar een 
uiteindelijke opsnoeihoogte van minimum 6 m.   
 

4.4.3 Dunningen 
In bestand 3a en in het grootste deel van bestand 1a wordt selectieve hoogdunning toegepast. Hierbij 
wordt waar mogelijk gestreefd naar het verder tot stand brengen van een inheemse neven- en 
onderetage. De nu reeds aanwezige groepen secundaire (inheemse) boomsoorten worden ter 
gelegenheid van de dunningen zoveel mogelijk gespaard en bevoordeeld zodat er een grotere 
menging bereikt wordt. Exoten zoals Amerikaanse eik en tamme kastanje worden bij de dunningen 
systematisch benadeeld. 
 
In de zones met recente verjonging (deels natuurlijk en deels kunstmatig) in bestand 1a wordt 
geopteerd voor de toekomstboommethode. Het betreft enerzijds een kleine aanplant (ca 0.1 ha) van 
zomereik tussen bestand 1b en de oude villa-site, die voor de aankoop door ANB (voor 2008) 
gerealiseerd werd. Hier zullen toekomstbomen geselecteerd worden vanaf 6 m takvrije stam.  
Daarnaast komen er in bestand 1a verspreid spontane verjongingsgroepen voor die momenteel de 
staakhoutfase bereikt hebben. Het is aangewezen om uit deze natuurlijke verjonging van gewone 
esdoorn, berk, zomereik, … vrij snel toekomstbomen te selecteren. Rond deze toekomstbomen 
worden dan de directe concurrenten (krooncontact) weggedund. Eventuele snoei van deze 
toekomstbomen wordt in overweging genomen. 
 
Ook in de bestanden 1b (nieuwe aanplant van 2015) en 3y wordt voor de toekomstboommethode 
gekozen. Een eerste dunning rond de toekomstbomen gebeurt er op een bestandsleeftijd van 15 à 20 
jaar. Indien nodig wordt opgesnoeid. 
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Er wordt gestreefd naar een 100-tal toekomstbomen per hectare. 
 

4.4.4 Hak- en middelhout 
Zuivere hakhoutbestanden komen niet voor in het Lappersfortbos.  
Hakhout komt enkel voor in bestand 3y, waar het opgenomen is in een middelhoutstructuur met 
overstaanders van veldiep en linde. Het hakhout bestaat er uit een menging van gewone es, tamme 
kastanje en zwarte els.  
 
Het hakhout wordt met een omloop van 12 jaar beheerd. Indien nodig worden de overstaanders de 
daaropvolgende cyclus gedund.  
 

4.4.5 Dreven 
Zie kaart 4.2. 
 
De knotwilgendreef die bestand 3y doorkruist, staat reeds vermeld op de topografische kaart van 
1932. Daarenboven vormt ze een zeer belangrijk visueel element in het landschap en dient bijgevolg 
zo goed mogelijk in stand gehouden te worden. 
 
De dreef is ongeveer 200 m lang, en hier en daar zijn reeds gaten ontstaan. Deze gaten zullen 
opgevuld worden met een variatie van knotbare boomsoorten zoals eik, els, es, haagbeuk, die allen 
traditioneel in het Vlaamse landschap voorkomen. Eik en haagbeuk zijn hierbij soorten die 
hoogwaardiger brandhout opleveren dan wilg, wat op termijn een belangrijk voordeel kan betekenen.  
De huidige knotwilgen blijven behouden en zullen bij afsterven individueel vervangen worden door eik 
of een andere knotbare boomsoort.  
 
De wilgen worden om de 8 jaar geknot. Bij eik en de andere soorten zal een omloop van 12 jaar 
ingesteld worden.  
 

4.4.6 Exotenbestrijding 
Bij de exotenbestrijding wordt voornamelijk gefocust op invasieve exoten. Niet-invasieve exoten 
worden in beperkte mate getolereerd. Enkel bestand 2a wordt strikt exoten-vrij gehouden.  
Er wordt permanent gemonitord op de influx van nieuwe exoten.  
 
Niet-inheemse parkbomen en -struiken 
Het merendeel van de aanwezige exoten (met uitzondering van populier) zijn ingeplant in de 
voormalige parksite ter hoogte van bestand 1a. Het zijn overwegend niet-invasieve soorten, die een 
essentieel element van het parkbos vormen.  
Daarom wordt ervoor gekozen de niet-inheemse parkbomen die uitgegroeid zijn tot dominante en 
aspectbepalende bomen, te behouden. De minder dominante bomen daarentegen zullen bij 
dunningen systematisch benadeeld worden.  
Enkel wanneer deze exoten zich invasief beginnen te gedragen en zich dreigen uit te breiden richting 
moerasbestand (2b) of de nieuwe aanplant in bestand 1b, zullen ze gekapt worden. Uiteraard zijn 
veiligheidskappen ook steeds mogelijk.  
Het gaat o.a. om volgende boomsoorten: rode beuk, tamme kastanje, oosterse plataan, hemelboom, 
Amerikaanse eik, Noorse esdoorn, wilde kastanje, zwarte den, lork, okkernoot, robinia pseudoacacia, 
Californische cypres, … 
 
Ook de niet-inheemse struiken typisch voor het parklandschap, worden behouden. Er wordt wel op 
toegezien dat deze zich niet verder uitbreiden.  
Het gaat om volgende soorten: sneeuwbes, laurierkers en pontische rhododendron.  
 
Amerikaanse eik  
Amerikaanse eik komt slechts sporadisch voor in het bos en vormt momenteel geen probleem. Toch 
zal er op toegezien worden dat de soort zich niet verder uitbreidt. Exemplaren in de onderetage zullen 
systematisch verwijderd worden. Volgroeide, zware exemplaren in de bovenetage mogen echter – 
gezien hun hoge biodiversiteitswaarde (zie verder) – behouden blijven. 
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Populier 
Zie ook hoger onder 4.2 Bosomvorming. 
 
Populieren worden normaliter pas gekapt eens ze kaprijp zijn. Hierbij wordt een doeldiameter van ca 
40 cm vooropgesteld.  
De populieren in bestand 1b zijn kaprijp en worden vervangen door gemengd inheems loofhout (zie 
hoger). De populieren ter hoogte van de ingang langs Ten Briele (bestand 1a), die reeds omtrekken 
van 270 à 320 cm bereikt hebben, worden ook om veiligheidsredenen gekapt.  
Ook bestand 2a is een kaprijp populierenbestand. Door de hoge grondwaterstand is exploitatie echter 
niet aangewezen en wordt ervoor gekozen om het bestand spontaan te laten evolueren naar een 
Essen-Elzenbos of een Iepen-Essenbos. Het bestand is momenteel reeds aan het instorten, met veel 
staand en liggend dood hout tot gevolg. 
 
Tamme kastanje  
Bij de reguliere dunningen in hooghout zal tamme kastanje steeds benadeeld worden. Solitaire 
exemplaren die nog niet kaprijp zijn en geen hinder vormen voor de verdere ontwikkeling van het 
inheems loofhout worden echter behouden.  
Uitzondering hierop is bestand 2a waar alle exoten (met uitzondering van populier, zie hoger) actief 
zullen verwijderd worden. Het is immers de bedoeling om dit moerasbestand strikt exotenvrij te 
houden. 
 
Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers dient in het volledige bos actief bestreden te worden.  
 
Op kaart 2.15 is te zien dat de soort enkel in bestand 3a tot in de boomlaag doorgegroeid is. Het gaat 
om 1 à 2 exemplaren, die zo snel mogelijk verwijderd zullen worden. 
In de bestanden 1a en 2a, die samen het grootste deel van het bos beslaan, komt de soort enkel voor 
in de struiklaag, met een bedekking lager dan 5%. Toch is ook hier bestrijding nodig om verdere 
verspreiding en/of doorgroei naar de boomlaag tegen te gaan.  
 
De bestrijding en de nabehandeling zullen gebeuren door eigen arbeiders en/of vrijwilligers. Alle 
bestanden zullen permanent opgevolgd worden (ook bestand 1b waar momenteel geen vogelkers 
voorkomt).  
 
Het domeinbos moet vrij van vogelkers zijn tegen het eind van dit beheerplan. Het gebruik van 
herbiciden (glyfosaat of ander product) bij de bestrijding van Amerikaanse vogelkers en andere 
agressieve exoten is noodzakelijk. 
 
Kruidachtigen 
Naast bomen en struiken, komen er in het bos ook enkele opvallende exoten onder de kruidachtigen 
voor, die strikt in toom gehouden moeten worden. 
 
- Japanse duizendknoop : komt momenteel voor op twee plaatsen:  

(1) aan de oevers van het Zuidervaartje ter hoogte van de brug FN (bestand 1a). Deze vlek is 
zich, onder scherm, aan het uitbreiden in het parkbos. Dit maakt bestrijden extra moeilijk.  

(2) een vlek aan de ingang van de dreef ‘Verhelst’ kant Vaartdijkstraat, waar bestrijding iets 
makkelijker lijkt 

Bestrijding zal gebeuren met de traditionele 3x3-methode. Deze bestrijding is onderdeel van een 
meerjarenplan (minimaal 3 jaar) en baseert zich op (een combinatie van) drie technieken: 

- maaien (begrazen, uittrekken) en afvoeren;  
- bedekken;  
- herbiciden op basis van glyfosaat (dit gaat gepaard met de nodige toelichting aan de 

bezoeker). 
Uitgraven is niet efficiënt en zeer arbeidsintensief en kan de situatie verergeren. Elk stukje wortel kan 
immers tot een nieuwe plant uitgroeien. 
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- Reuzenbalsemien  komt voor in bestand 1a langs het zandpad naar Ten Briele. Bestrijding bestaat 
uit het uittrekken of zeer kort bij de grond afmaaien, vóór de plant in bloei komt. Dit wordt drie keer 
herhaald, telkens met een drietal weken tussen.  
Daarnaast is ook een aanpak op niveau van de ganse waterloop aangewezen, aangezien deze soort 
zich vooral via waterlopen verspreidt en er continu nieuwe zaden aangevoerd worden.  

- Schijnaardbei  (F. Indica), nu nog exemplarisch, vermoedelijk in 2011 meegekomen met 
aangevoerde grond.  

Met het containerpark in de buurt blijft het opletten voor het achterlaten van tuinafval in het bos. Dit 
soort sluikstorten kan voor intrede van nieuwe soorten zorgen. Ook het Zuidervaartje is een 
aanvoermogelijkheid voor exotische planten, net als de KMO-zone tegen Ten Briele. Er zal dan ook 
permanent gemonitord worden op de influx van nieuwe exoten. 
 

4.5 Kapregeling 
In Tabel 25 is de kapregeling voor de periode 2013-2032 opgenomen. 
 
Het Lappersfortbos wordt in één reeks behandeld met een omlooptijd van 8 jaar en een facultatieve 
terugkeer na vier jaar. Gedurende de looptijd van het beheerplan zijn er dunningen voorzien in 2014, 
2022, 2030. Voor aflevering van kleinere hoeveelheden (hakhoutkap of dunningen rond 
toekomstbomen) kan hier wel soms van afgeweken worden. 
 
Aangezien het de bedoeling is om de beboste zone in bestand 3y op termijn als middelhout te 
beheren, wordt naast de reguliere dunning (X en O in de kaptabel) ook een hakhoutkap ingevoerd (h).  
 
Bij de jonge bebossingen (bestand 1b, 3y en delen van 1a) wordt geopteerd voor dunningen rond 
toekomstbomen (T). Dit gebeurt op een bestandsleeftijd van 15 à 20 jaar. Aangezien deze eerder een 
hakhoutvolume zullen opleveren, kunnen we nog niet echt spreken van een reguliere dunning (X). 
 
In bestand 2a worden geen reguliere kappen uitgevoerd, enkel veiligheidskappen of kappen in kader 
van natuurbeheer (verwijderen van invasieve exoten). Deze kappen zullen door eigen arbeiders 
gebeuren of uitbesteed worden. 
 
Er is één eindkap voorzien gedurende voorliggend beheerplan met name in het populierenbestand 
1b. Eindkap van deze kaprijpe populieren is voorzien voor 2014. Dit laat toe om het hout nog via 
braakliggend terrein af te voeren, wat - door de geleidelijke aanbouw in het industriegebied - alsmaar 
moeilijker zal worden.  
 
De aanduiding in Tabel 25 geeft een begindatum aan. Extreme weersomstandigheden of bijzondere 
voorvallen kunnen een verschuiving van de exploitatie met een jaar tot gevolg hebben.   
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Tabel 25: Kapregeling (BT= bestandstype; M=mengingswijze; I= Inheems karakter) 

Legende 
E = eindkap 
Ei(*Po) = individuele kap van populier 
X = normale dunning na 8 jaar 
O = facultatieve terugkeer na 4 jaar 
Z = facultatieve zuivering 
h =  gedeeltelijke hakhoutkap 
T = aanduiden en vrijstellen toekomstbomen 
 
 
 

Nr.* Opp. 
(ha) 

Hoofd - 
bmsrt(a) 

Plantjaar  
tss … en …  BT(b)  I(c) M(d) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 BT32 I32 M32 

1a 4,68 gem.LH 1853 à 1870 LH I/E G  
Ei(*Po) 

+ Ti(NV) 
   O    Ti(zE)    O    X   

LH I G 

1b 0,53 *Po (G) 1950 à 1960 LH E H  E(*Po)                T   LH I G 

2a 4,83 *Po (G) 1950 à 1960 LH E H                     LH E/I G 

3a 0,33 zE/B 1853 à 1870 LH I G  X    O    X    O    X   LH I G 

3y-deel 0,20 gem.LH 2011-2012 LH I G          h    Z+T       LH I G 
 
 
(a)  zE = zomereik; aE=Amerikaanse eik; B=beuk; *Po=populier;  tKa= tamme kastanje; gEd = gewone esdoorn; gem. LH=gemengd loofhout 
(b)  LH=Loofhout; NH=Naaldhout; pOp= permanente open plek 
(c)  I= Inheems (inheemse boomsoorten >= 90 % van het grondvlak (G)); I/E= Inheems + Exoot (50% van het G < inheemse boomsoorten < 90 % van het G); E/I=Exoot+Inheems 
(30% van het G < inheemse boomsoorten < 50 % van het G); E=Exoot (inheemse boomsoorten < 30% van het G) 
(d)  H=Homogeen (homogeen: 1 boomsoort > 80 % van het G) G=Gemengd (1 boomsoort <= 80% van het G) 
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4.6 Bosexploitatie 
Kaart 4.5: Bosexploitatie. 
 
De bestaande wegen worden zowel voor recreatie als houtexploitatie gebruikt. Zij worden wanneer 
nodig hersteld. Na elke exploitatie wordt de toestand van de wegen geïnventariseerd en de nodige 
herstelmaatregelen uitgevoerd. 
 
Naast veiligheidskappen en enkele sporadische dunningen, is er tijdens voorliggend beheerplan 
slechts één eindkap voorzien, met name in bestand 1b (2014). Afvoer is momenteel nog mogelijk 
richting Ten Briele, via de braakliggende terreinen van de KMO-zone.  
 
Bij veiligheidskappen in bestand 2a zal gebruik gemaakt worden van een lier (vanaf de dreef) om 
bodemschade door uitsleepcombinaties te vermijden. Bij het transport dient ook rekening gehouden 
te worden met de beperkt toegelaten tonnage van de brug ‘Van Zuylen’. In de mate van het mogelijke 
zullen gekapte populieren dan ook ter plaatse gelaten worden.  
 
In alle bestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juni. In deze periode kunnen vellingen noch 
ruimingen plaatsvinden. De schoontijd kan te allen tijde aangepast worden indien dit om 
natuurbeschermingsredenen nodig zou zijn (bijv. paddentrek, vleermuizen, etc.). 
 

4.7 Brandpreventie 
Roken en het dragen of maken van vuur zijn verboden in het bos.  
 
Bij langdurige periodes van droogte in combinatie met hoge temperaturen worden 
waarschuwingsborden uitgehangen ‘opgelet brandgevaar’ en kan er beslist worden het bos voor 
publiek te sluiten. 
 
De slagbomen aan de ingang van het bos zijn vervaardigd uit houten liggers en afgesloten met een 
slot. Deze liggers kunnen in nood door de hulpdiensten doorgezaagd worden om zo de toegang tot 
het bos voor blusvoertuigen te vergemakkelijken.  
 
De zate van de knotwilgendreef en van de meer zuidelijke dreef (grens met het bedrijf Verhelst) 
worden medio 2013 versterkt en geherprofileerd zodat hulpdiensten tot aan de achterliggende 
bosbestanden kunnen komen. 
Aanvullend is er een dienstdoorgang via het bedrijf BEP (Ten Briele) die via de noordelijke zijde 
toegang tot het bos verschaft (zie kaart 4.5). 
 
Aangezien er bijna geen naaldhout in het bos voorkomt is de kans op brand sowieso gering. 
 

4.8 Open plekken 
Kaart 4.2: Beheer open ruimte en lijnvormige elementen. 
 
Ongeveer 30 % (3,9 ha) van de oppervlakte van het bosdomein bestaat uit permanente open ruimte 
(zie kaart 4.2). Het grootste deel hiervan wordt ingenomen door een hooiweide van ca 3,2 ha groot 
(bestand 3y). Daarnaast zijn er verspreid nog enkele kleinere open plekken, met name een interne 
open plek in het parkbosgedeelte (ca 0,2 ha) en een zone met een moeras- en rietvegetatie in het 
moerasbosgedeelte (resp. 0,4 en 0,1 ha groot).  
 

4.8.1 Hooiweide 
In de hooiweide in bestand 3y wordt gestreefd naar een bloemrijk hooiland. Om dit te verwezenlijken 
wordt ernaar gestreefd om twee keer per jaar te maaien met afvoer van maaisel.  
De eerste maaibeurt wordt ingepland rond eind mei- begin juni, en de tweede maaibeurt in 
september. Wanneer de productie in de toekomst zou terugvallen onder de 6 ton per ha, en het 
aspect bloemrijker wordt, kan met de maaibeurten geschoven worden (bv. een eerste maaibeurt pas 
in de tweede helft van juni). Op termijn kan ook overgestapt worden naar maaien met nabegrazing of 
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jaarrond begrazing.  
 
Het deel ten noorden van de knotwilgendreef wordt open gesteld voor het publiek (zie ook verder 
onder 4.12). Om de toegankelijkheid te garanderen, zal een centraal pad op een meer regelmatige 
basis gemaaid worden.  
 

4.8.2 Open plekken binnen bos 
De kleine open plek centraal in bestand 1a is waarschijnlijk een deel van het vroegere parkbeheer. Ze 
is gelegen op zandgrond en de kruidlaag bevat er weinig soorten van open plekken. Ongewervelden 
(o.a. vlinders) en soorten als dwergvleermuis blijken deze plek echter te prefereren. Daarom wordt 
geopteerd deze open plek te behouden. 
 
Er zal een interne mantel-zoomvegetatie gecreëerd worden aan de noordzijde van deze open plek. 
Wegens de beperkte oppervlakte wordt geopteerd voor een éénzijdige mantel-zoomvegetatie (zie 
Figuur 22). Hiertoe wordt extra gedund in een zone van 10 m aangrenzend aan de open plek, en 
worden een beperkt aantal inheemse struiksoorten ingeplant zoals spork, boswilg, hondsroos, … die 
de structuur van de mantel moeten versterken (zie ook 4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling). 
 
Het grasland zelf (en bijgevolg ook de zoom) zal minstens 1x per jaar gemaaid worden met afvoer 
van het maaisel. 
 

 
 

Figuur 22: Een goed ontwikkelde, éénzijdige, interne mantel- en zoomvegetatie (Bron: Govaere en Vandekerkhove, 
2005) 

 
De kleine open plek aan de noordelijke rand van het bos - waar tot 2010 de directeursvilla van de FN-
fabriek stond - wordt niet als open plek weerhouden en mag spontaan verbossen.  
 

4.8.3 Zone met open moeras en rietvegetatie 
Aan de westzijde van de komgrond (bestand 2a) is er een stuk van de populierenaanplant met veel 
omgewaaide bomen. De structuur is er meer open en lichtrijk, wat voor een licht afwijkende vegetatie 
heeft gezorgd. Deze moerasvegetatie zal in stand gehouden worden door incidenteel te maaien om 
struweel- en/of bosvorming tegen te gaan. 
 
Ten noordwesten van deze zone bevindt zich een stukje minder goed ontwikkeld rietland. Om deze 
rietvegetatie verder te laten ontwikkelen zal er om de paar jaar gemaaid worden. Zo wordt ook 
struweelvorming tegengegaan.  
Aangezien de vegetatie gebaat zou zijn met meer licht, zal een deel van de omringende bomen 
gekapt worden. Deze mogen ter plekke blijven liggen. 
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4.8.4 Poelen 
In het Lappersfortbos bevinden zich twee poelen (zie kaart 4.2).  
De eerste is een vrij donkere bospoel met een oppervlakte van ca 30 m², gelegen aan de rand van 
het bos, op de grens met een van de bedrijventerreinen ten noorden van het bos. Het lijkt ons echter 
niet opportuun om het bos op die plaats meer open te maken, en bijgevolg wordt geopteerd voor het 
behoud van deze vrij donkere situatie. De poel zal wel op regelmatige tijdstippen uitgebaggerd 
worden om verlanding tegen te gaan. 
De tweede poel is ongeveer 0.5 are groot en gelegen in het grasland ter hoogte van bestand 3y. Ook 
deze lichtrijke poel zal op regelmatige tijdstippen uitgebaggerd worden.  
 
Om verstoring tot een minimum te beperken, wordt steeds geruimd in de periode tussen half 
september en begin november. Dan staat het grondwaterpeil het laagste en is het 
voortplantingsseizoen van de amfibieën voorbij.  
 
Andere beheerrichtlijnen die bij het ruimen in acht genomen zullen worden, zijn: 
- kleine veldjes fonteinkruiden en zeggen, grote lisdodde en riet worden gespaard (positief voor 

libellen); 
- er wordt gefaseerd gewerkt; minimaal 10% van de oever- en watervegetatie wordt in stand 

gehouden; 
- indien mogelijk zal nat gebaggerd worden, waarbij enigszins 'slordig' gewerkt wordt. Niet al het 

organisch materiaal en modder zal van de bodem verwijderd worden; 
- er wordt gewerkt met zo licht mogelijk materiaal; 
- het geruimde materiaal wordt nog een tijdje aan de oevers van de plas gelaten om meegeschepte 

organismen de kans te laten terug de poel te bereiken. 
(Bron beheerrichtlijnen: Govaere & Vandekerkhove, 2005; Ketelaar, 2001) 
 

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 
Kaart 4.2: Beheer open ruimte en lijnvormige elementen. 
 
Aan de noordzijde van de kleine open plek in bestand 1a, is de creatie van een (éénzijdige) mantel-
zoomvegetatie voorzien over een lengte van ca 70 m. Deze interne bosrand zal verwezenlijkt worden 
door een sterke dunning in het aangrenzende bos in combinatie met de aanplant van extra 
(inheemse) struiken om de structuur van de mantelvegetatie te versterken. Er wordt hiervoor gedacht 
aan een beperkt aantal soorten zoals spork, boswilg, hondsroos en aalbes. 
De ontwikkeling van de zoom is voorzien door uitbreiding in de richting van de open plek.  
 
Bij de toekomstige bebossing van bestand 1b in 2015 is een struikengordel voorzien van ca 10 m 
breed in combinatie met een open vegetatiestrook van 4 à 6 m breed. Op deze manier zal een 
externe mantel- en zoomvegetatie gecreëerd worden van ca 160 lopende meter. 
Deze sluit aan bij een te ontwikkelen bosrand in bestand 1a die deels gecreëerd zal worden door 
afzetten van bestaande struiken en bomen in de bosrand (180 lm), en deels door het aanplanten van 
een brede struikengordel op de plaats van de geplande populierenkap (ter hoogte van ingang Ten 
Briele – 160 lm).  
 
Langs de zuidelijke en oostelijke rand van bestand 3y (en de oostelijke rand van 3a), werden er in 
2008-2009 struikengordels aangeplant. De struikengordel op de rand met de aanplanting langs de 
dreef ‘Verhelst’ (helemaal in het zuiden van 3y) is aangeplant met een golvende rand en dient op 
termijn te evolueren naar een mantel- en zoomvegetatie. De struiken die het grasland en het bosje in 
3a afboorden, mogen in principe vrij ontwikkelen, al kan de noodzaak ontstaan om ze periodiek af te 
zetten. 
 
Het onderhoud van de mantel- en zoomvegetaties bestaat uit het periodiek afzetten van de mantel 
(houtige component) en maaien van de zoom met afvoer van het maaisel (kruidachtige component). 
Vermits een golvende bosrand met veel variatie ecologisch het meest interessant is, gebeurt het 
afzetten (afhankelijk van de groei om de 5 à 10 jaar) gefaseerd. De zoom wordt om de 2 à 3 jaar 
gemaaid (juli – augustus) met afvoer van maaisel.  
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4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flo ra en fauna 
Het merendeel van deze maatregelen wordt reeds gemotiveerd en omschreven onder paragrafen 4.8, 
4.9 en 4.11. 
 
Voor de watergebonden fauna en flora zal het periodiek uitdiepen van de poelen in bestand 1a en 3y 
(zie 4.8.4) een positief effect hebben. 
 
Het maaibeheer in bestand 3y (zie 4.8.1) zal zorgen voor een evolutie richting glanshaver- of 
dotterbloemvegetatie (afhankelijk van de duur van eventuele overstromingen in de winter).  
 
Door het vernatten van bestand 2a en het nietsdoen beheer zal de vegetatie er evolueren naar 
enerzijds een “Elzen-Essenbos met Bloedzuring” in de natste zone en een “Iepen-Essenbos” op de 
hoger gelegen delen.  
De aanwezige populieren zullen er nog sneller afsterven. Dit zal leiden tot een sterke uitbreiding van 
het aandeel staand en liggend dood hout, wat belangrijk is voor heel wat organismen. 
 
Ook in de rest van het bos worden dood hout en zware bomen zoveel mogelijk behouden, met een 
positief effect voor o.a. diverse vleermuissoorten, zwarte specht, …. Bomen die een gevaar inhouden 
voor het publiek zullen weggehaald worden. 
 
Bijkomend werden in 2011 twee munitiedepots ingericht als vleermuisoverwinteringsplaats, nadat in 
de ruïnes ervan overwinterende baardvleermuis werd waargenomen. 
In de loop van dit beheerplan zal worden getracht om nog drie gebouwen (of resten ervan) in te 
richten als vleermuisoverwinteringsplaats: de ruïnes van het munitiedepot ter hoogte van de steilrand 
en de holte in de oprijschans ter hoogte van de dienstingang (zie kaart 2.19). 
 
Het bosrandbeheer (ontwikkeling golvende mantel-zoom-vegetatie) over ca 400 m, alsook het hak- en 
middelhoutbeheer en de struikengordels in bestand 3y, zal aan soorten zoals marters, amfibieën en 
reptielen, allerlei vleermuizen, … een schuilplaats en foerageerbiotoop bieden. Het habitat zal ook 
verbeteren voor vogels die gebonden zijn aan halfopen gebieden, randzones en struwelen. Zowel 
mantel als zoom zijn daarenboven uitermate belangrijk voor vlinders, zweefvliegen, boktorren en 
andere bloembezoekende insecten. 
Tenslotte biedt de mantel ook plaats aan  lichtminnende struweelsoorten zoals meidoorn, sleedoorn, 
gaspeldoorn, gelderse roos, …, soorten die zich binnen gesloten bos minder kunnen ontwikkelen.  
 
Naast een landschappelijke waarde heeft de knotwilgendreef ook een belangrijke ecologische waarde 
als broedplaats voor soorten als pimpelmees, wilde eend, vleermuizen, … . De knotwilgen worden 
dan ook niet gekapt of vroegtijdig verjongd, maar blijven behouden tot ze uitgeput zijn. Oude 
knotbomen hebben immers de grootste ecologische waarde. Ontstane gaten in de dreef zullen 
worden opgevuld met knoteiken, zodat de opvolging van de dreef verzekerd blijft. 
 

4.11 Dood hout en oude bomen 

4.11.1 Dood hout 
Voor wat betreft dood hout scoort het Lappersfort reeds vrij goed. De schatting uit de proefvlakken 
komt op 13,3 m3/ha staand dood hout of 2,2 % van het totale staande houtvolume. Samen met het 
liggende volume komt de hoeveelheid dood hout hoogstwaarschijnlijk reeds in de buurt van 4 %, wat 
als richtwaarde gehanteerd wordt binnen de “Criteria Duurzaam Bosbeheer”.  
 
Vooral bestand 2a speelt hierin een belangrijke rol. Niet alleen bevat het bestand veel staande dode 
populieren (23.8 m³/ha of 3.1 % van de staande voorraad), maar door windval zijn er ook reeds heel 
wat omgewaaid. Dit aan de gang zijnde inzakken van het populierenbestand, zal vermoedelijk nog 
versneld worden door het verder vernatten van het bestand (zie hoger onder 4.2). De omgevallen 
bomen mogen ter plekke blijven liggen. 
 
Ook bestand 1a bevat verspreid enkele zware staande dode zomereiken, met omtrekken van 120 tot 
180 cm. Deze blijven behouden op voorwaarde dat ze geen gevaar opleveren voor de recreanten. 
Mogelijks wordt geopteerd om te ontkronen.  
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Maatregelen m.b.t. dood hout 
 
- De hoeveelheid dood hout, zowel staand als liggend, zal in alle bestanden verder opgedreven 

worden. 
- Bij de dunningen en het vrijstellen van de toekomstbomen worden bomen met holten systematisch 

behouden behalve wanneer ze potentieel gevaar voor recreanten opleveren. Hetzelfde geldt voor 
dode en stervende bomen. 

- Spontaan afgestorven of ontwortelde bomen die geen gevaar voor de recreatie of moeilijkheden 
voor de bosexploitatie kunnen veroorzaken, zullen als dood hout in het bos blijven staan of liggen. 

 

4.11.2 Oude bomen 
Vooral in het parkbosgedeelte (bestand 1a) komen oude, monumentale bomen voor (zie Tabel 26), 
zoals bijvoorbeeld de “boom van Pjotr”, een zwarte den. Dit is te wijten aan het parkbosbeheer van de 
vroegere eigenaars.  
Deze monumentale bomen worden onttrokken aan de kapregeling, en kunnen hun volledige cyclus 
vervolmaken en staande sterven. Daarnaast worden ook een aantal van de iets minder zware bomen 
behouden, om zo tot een tiental bomen per hectare te komen die hun fysische leeftijdsgrens mogen 
bereiken. 
 
Een andere bron van oude bomen is de knotwilgendreef in bestand 3y. Ze dateert van vóór 1930 en 
bevat heel wat oude knotwilgen met holten die van belang zijn voor soorten als pimpelmees, wilde 
eend, vleermuizen, … . De knotwilgen worden dan ook niet gekapt of vroegtijdig verjongd, maar 
blijven behouden tot ze uitgeput zijn.  
 
Ook in bestand 2a wordt verwacht dat er, ondanks de vernatting, populieren zullen overleven en 
uitgroeien tot dikke exemplaren die er hun fysische leeftijdsgrens mogen bereiken.  
 
Tenslotte komen er ook aan de rand van het grasland (bestand 3y) langsheen de Zuidervaart zware 
populieren voor, een paar zelfs met omtrekken tot 430 en 470 cm. Deze zullen pas gerooid worden 
wanneer de veiligheid van de recreant in het gedrang komt.  
 

Tabel 26: Lijst van de zwaarste bomen in bestand 1a (omtrek > 270 cm)  

Boomsoort Omtrek (cm) Opmerking 

Linde 830 Hakhoutstoof, dikste spil 74 cm 

Beuk 286  

Taxus 350 8-tal loten, dikste 105 cm 

Eik 300 Met waterlot 

Eik 288  

Eik 366  

Eik 348  

Eik 300 Met klimop 

Beuk 357  

Beuk 340  

Beuk 270  

Beuk 300  

Beuk 286  

Beuk 368  

Zwarte den 289 Gekend als “boom van Pjotr” 
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Maatregelen m.b.t. oude bomen 
 
- In alle bestanden wordt geopteerd voor regulier dunnen met bevoordeling van inheems loofhout, 

waarbij de aanwezige loofbomen de kans krijgen ouder en dikker te worden. Er wordt gestreefd 
naar een tiental zware bomen per hectare. 

- Indien er geen problemen met uitzaaiing verwacht worden, kunnen in dit parkbos uitzonderlijk ook 
zware Amerikaanse eiken en andere exoten behouden blijven. 

- Bomen die een gevaar betekenen voor passanten zullen ontkroond of gekapt worden.  
 

4.12  Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de toegankelijkheid 

4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen 
Kaart 4.4. Toegankelijkheid 
 
Het toegankelijkheidsreglement voor het bos is te vinden in bijlage 6. 
 
In het Lappersfortbos worden bijna alle boswegen opengesteld voor wandelaars (ca 1,5 km). Er is 
geen bewegwijzering aangebracht in het bos. 
Een poëziewandelpad (het ‘Hugo Claus-pad’), voorzien van 13 gedichtenborden op standaarden, 
doorkruist het bos. De gedichten worden regelmatig vervangen door de poëziewerkgroep, die ook 
instaat voor het onderhoud van de borden. ANB voorziet bewegwijzering van dit wandelpad. 
 
Fietsen kan (voorlopig) niet in het Lappersfortbos. De stad Brugge heeft plannen om een fietspad aan 
te leggen in het kader van een groene fietslus door haar buitengebieden (datum nog onbekend). Ze 
verkreeg recht van doorgang op de terreinen van het bedrijf BEP. Deze fietsroute zou vervolgens 
langs de NMBS-emplacements ten zuidwesten van het bos verder lopen, en mogelijks aansluiten bij 
sentier nr. 20 doorheen bestand 2a (zie kaart 1.4 Statuut van de wegen). Mocht dit het geval zijn, dan 
zal fietsen daar op termijn wel toegelaten zijn.   
 
Het padennetwerk binnen het domeinbos bestaat grotendeels uit onverharde wegen. Deze worden in 
2013 opnieuw in goede staat gebracht. Een aantal bospaden uit het vroegere parkbeheer zijn 
weliswaar nog flauw zichtbaar in de parkbosbestanden, maar zijn niet toegankelijk. Dit om te grote 
versnippering van het bos tegen te gaan. 
 
Het bos is niet expliciet toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers (geen asfalt). 
 
Er wordt een vrij toegankelijke zone voorzien ten noorden van de knotwilgendreef, ter hoogte van 
bestand 3y en bestand 3a. Dit is een zone die vrij toegankelijk is voor voetgangers en die dienst kan 
doen als struinnatuur. Honden moeten er aangelijnd blijven. 
Er wordt een breed wandelpad voorzien dat het grasland doorkruist. Dit pad zal op regelmatige 
tijdstippen gemaaid worden. Extra zitvoorzieningen zijn gepland.  
De zone is langs beide kanten bereikbaar via de Vaartdijkstraat.  
 
Bosbezoekers die met de wagen komen, kunnen parkeren ter hoogte van de Vaartdijkstraat waar 
plaats is voor een viertal auto’s of langs Ten Briele waar zich - langsheen de openbare weg - een 
openbare parkeerstrook bevindt.  
Voor de fietsers zijn er fietsenstallingen gepland ter hoogte van de ingang aan de Vaartdijkstraat en 
aan de toekomstige ingang aan de noordzijde van het bos (aan Ten Briele).  
 

4.12.2 Speelzone 
Kaart 4.4. Toegankelijkheid 
 
Er werd een speelzone aangeduid in het parkbosgedeelte (bestand 1a) ter hoogte van de zogeheten 
‘rabauwenborg’. Deze berg werd gemaakt bovenop de “merlons” (zie hoger onder 2.1.1 Historisch 
overzicht) van één van de grootste munitieopslagdepots. Het gebouw zelf en de muren werden 
afgebroken en verwijderd. 
Er gebeurt een jaarlijkse controle om gevaarlijke bomen tijdig te kunnen kappen. 
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Buiten deze speelzone worden geen spelende kinderen in het bos toegelaten, enerzijds wegens de 
kwetsbare (voorjaars)flora en natte ondergrond, en anderzijds wegens de nog steeds aanwezige (al 
dan niet gekende) gevaarlijke relicten van bouwwerken.  
Daarnaast is ook de rust in het bos belangrijk, o.a. voor bezoekers van de poëzieroute.  
 
Er kan wel steeds toelating gevraagd worden bij de bosbeheerder om in het grasland ter hoogte van 
bestand 3y te spelen of er korte kampen te organiseren. Machtiging zal echter enkel verleend worden 
wanneer het gras kort genoeg is om hiervan geen schade te ondervinden, dus vooral kort na de 
maaibeurten. 
 

4.12.3 Recreatieve infrastructuur 
Er zijn momenteel drie toegangspoorten tot het Lappersfortbos:  

1) ter hoogte van de knotbomendreef (aan de Vaartdijkstraat): parkeermogelijkheid beperkt tot 
maximaal vier wagens. Een fietsenstalling is gepland. 

2) aan de noordoostelijke hoek van het bos (aan Ten Briele): geen specifieke parking voorzien, 
maar bezoekers kunnen er gebruik maken van een parkeerstrook langs Ten Briele.  

3) Aan de zuidoostelijke hoek van het bos, tegen bedrijf Verhelst 
Een vierde toegangspoort is gepland. Deze zal via een erfdienstbaarheid op de terreinen van BEP 
toegang geven tot het bos (noordwestelijke punt van het bos, Ten Briele). Aan deze nieuwe ingang 
komt ook een fietsenstalling. 
 
De twee (kleine) infoborden aan de oostelijke ingang ‘Ten Briele’ en aan de ingang van de 
knotwilgendreef, tonen momenteel enkel een plattegrond van het domeinbos. Er zal mogelijkheid 
voorzien worden voor het uithangen van extra informatie, zoals activiteiten, werkaankondigingen, 
houtverkopen, brandgevaar, …  
Aanvullend komen er nog twee infoborden bij: één infobord ter hoogte van de nieuwe (meer 
westelijke) ingang ‘Ten Briele’ en een kleiner infokader ter hoogte van het speelbos.  
 
De huidige vijf zitbanken worden uitgebreid met een extra zitbank in het grasland, zodat er verspreid 
over het bos steeds wel een zitplaats te vinden is.  
Aanvullend wordt er een picknicktafel geplaatst in de vrij toegankelijke zone langsheen de 
Vaartdijkstraat.  
 
Centraal in het bos, op de grens tussen bestand 1a en 2a, zal er een open kijkhut gebouwd worden 
die vanop de steilrand/talud uitkijkt over het moerasbos. Deze kijkhut kan ook dienst doen als 
schuilhut.  
 
Specifieke aandacht wordt besteed aan het sluikstorten en inwaaien van afval uit het bedrijventerrein. 
Er worden geen vuilnisbakken geplaatst in dit bos. Bezoekers worden zo aangespoord hun afval 
terug mee te nemen uit het bos. 
 
Gevaarlijke bomen worden wanneer nodig gekapt in functie van de veiligheid.  
 

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de j acht 
De jacht wordt niet verpacht in het Lappersfortbos. 
 
In geval van schade door wildsoorten (bijvoorbeeld konijn)  of door beschermde soorten, kunnen deze 
worden aangepakt volgens de daarvoor bestaande mogelijkheden in de jachtregelgeving of de 
regelgeving inzake soortenbescherming.  
 

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de v isserij 
Geen specifieke maatregelen. Er zijn geen viswaters aanwezig in het Lappersfortbos. 
ANB geeft geen toelating om de oevers van de Zuiderse aflossingsvaart te betreden om er te kunnen 
vissen (oeverrecht). 
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4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. gebr uik van niet-houtige 
bosproducten 

Paddenstoelen plukken is niet toegelaten. 
 
Het plukken van (eetbare) bessen of het rapen van eetbare noten (hazelaar, tamme kastanje, beuk) 
door recreanten wordt gedoogd. Alleen voor commerciële doeleinden is het plukken hiervan 
verboden. Het plukken of rapen wordt enkel toegestaan op de bosdreven of op de bermen ervan. 
 

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. cult uurhistorische elementen 
Zie kaart 2.19. Bijzondere locaties. 
 
Het historische knotbeheer van de wilgendreef wordt verdergezet. Gaten in de dreef zullen opgevuld 
worden met andere knotbare loofboomsoorten die in het Vlaamse landschap thuis horen (zie 4.4.5 
Dreven). 
 
De oude beuken- en haagbeukenhaag die ter hoogte van bestand 1a en 2a de oude parkgrens 
markeert, zal waar mogelijk in ere worden hersteld. De nadruk zal hier vooral komen te liggen op de 
meer open zones, waar de haag voldoende zichtbaar is. Bij de exploitaties zal voorzichtig omgegaan 
worden met de restanten van deze grenshaag. 
 
De nog aanwezige relicten van munitieopslagdepots, alsook een holle oprijschans, worden 
gerenoveerd en aangepast (uitgebreid) tot vleermuisoverwinteringsplaats. De twee bunkers van het 
laatste en verste complex zijn reeds ingericht. 
 
De kleine mariagrot in het parkbosdeel wordt niet afgebroken, maar zolang mogelijk in stand 
gehouden. 
 
De twee stenen bruggen over de Zuiderse aflossingsvaart (brug FN en brug Van Zuylen) worden 
behouden en op regelmatige basis gecontroleerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. 
 
Het lijkt ons niet aangewezen het oude treinspoor (noordwestelijke hoek van bestand 1a) te 
behouden. Er zal gepoogd worden om het recht van opstal dat geldt op dit treinspoor(zie paragraaf 
1.1) op te laten heffen, zodat het kan opgebroken worden.  
 

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de m ilieubeschermende functie 
Het “Bekkenbeheerplan van het bekken van de Brugse Polders (2008-2013)” (zie hoger onder 1.7.2.1 
en 2.2.3) stipuleert dat de waterbergingscapaciteit van de lager gelegen delen van het 
Lappersfortbos, in casu bestand 2a, behouden moet blijven.  
Medio 2013 zal de centrale afwateringsgracht van bestand 2a een duikerconstructie krijgen met een 
dubbele buis. Hierdoor blijft het mogelijk om bij uitzonderlijk hoge waterstanden water van de 
Zuiderse aflossingsvaart in bestand 2a op te vangen. De waterbergingscapaciteit blijft dus verzekerd.   
 

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de w etenschappelijke functie 
Geen specifieke maatregelen. 
 

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand  van het bos wijzigen 
De poelen in bestand 1a en 3y worden periodisch geruimd om verlanding tegen te gaan. 
 
De centrale ontwateringsgracht van bestand 2a die aansluit op de Zuiderse aflossingsvaart (zie kaart 
1.5: rode stippellijn), krijgt een duikersysteem met twee boven elkaar liggende buizen. Doel hiervan is 
te zorgen dat de Zuidervaart bij hoge waterstanden water in bestand 2a kan duwen. Bijkomend 
verhoogt het waterpeil in het moerasbos (2a) en ontstaat er een verhoogde buffercapaciteit van dit 
“bekken”. 
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De grachten in het bos worden niet geruimd, met uitzondering van de centrale afwateringsgracht in 
bestand 2a (zie hoger), en de diepe grachten aan de oostelijke en zuidoostelijke rand van bestand 3y 
(zie kaart 1.5: groene stippellijn).  
 
De Zuiderse aflossingsvaart wordt beheerd door Waterwegen en Zeekanaal NV. De oevers dienen 
bereikbaar te blijven voor eventuele werken. 
 
Tenslotte wordt er een nieuw wandelpad aangelegd in bestand 1b, dat de verbinding moet maken 
tussen de nieuwe toegangspoort tot het gebied (ter hoogte van Ten Briele) en het poëziepad.  
 

4.20 Planning van de beheerwerken 
Tabel 27: Overzicht van de geplande werken (uitgezonderd kappingen, zie daarvoor Tabel 25: Kapregeling)  

 
 
 
 

 



Beheer bosbestanden
Bestand Beheerwerk Opp. (ha) Frequentie 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 2
Nieuwe aanplanten

1b

KV in comb. met SV - jaar erop eventueel 
inboeten: groepjes bomen van min. 0,5 are 
afgewisseld met struiken 0,50 1 x in planperiode x x

Inplanten na individuele kap populier

1a

KV in combinatie met SV - jaar erop eventueel 
inboeten: gemengd inheems loofhout in 
combinatie met brede struikengordel 0,50 1 x in planperiode x

Aanplanten van 2010-2011

3y - recente aanplant
indien nodig inboeten; deels vervangen van 
Grauwe els en Tka door Zwarte els 0,2 1 x in planperiode x x

Aanduiden toekomstbomen (één jaar voor het dunnen cfr, kapregeling)
1a - spontane verjongingsgroepen toekomstbomen aanduiden 1 jaar voor dunning 0,3 1 x in planperiode x
1a - deel met zE idem 0,1 1 x in planperiode x timing is afhankelijk van wanneer 6m vrije takstam bereikt wordt
1b idem 0,5 1 x in planperiode x
3y - recente aanplant idem 0,2 1 x in planperiode x

Opsnoeien

3y - recente aanplant
overstaanders opsnoeien tot een hoogte van min. 
6 m 0,2 2 x in planperiode x x

Exotenbestrijding
bestand 3a verwijderen van AvK uit de boomlaag 0,5 1 x in planperiode x

bestanden 1a, 2a, 3a
verwijderen van AvK uit de struik- en kruidlaag

10 1 x in planperiode x
volledig bos opvolging + eventuele nazorg avK 10,57 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

bestand 1a
eventuele aE in onderetage systematisch 
verwijderen 4,7

5 x in planperiode 
(cfr. regulier beheer) x x x x x

bestand 2a actief verwijderen van alle exoten 4,8
5 x in planperiode 

(cfr. regulier beheer) x x x x x

bestand 1a - lokaal
bestrijding Japanse duizendknoop met 3x3-
methode ca 400 m²

min. 3 
opeenvolgende 

jaren x x x wordt herhaald indien nodig
bestand 3y - lokaal idem ca 30 m² idem x x x wordt herhaald indien nodig

bestand 1a - lokaal
bestrijding Reuzenbalsemien: vóór de bloei 3x 
zeer kort maaien met drie weken tussen ca 10 m² 1 x per jaar x x wordt herhaald indien nodig

Veiligheidskappen

volledig bos

gevaarlijke bomen in zone van 30 à 40 m rondom 
wandelpaden kappen; afh. van lokale situatie 
laten liggen of verwijderen 10,57 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



Beheer open ruimtes
Bestand Beheerwerk Opp. (ha) Frequentie 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Hooiweide

3y
maaien met afvoer maaisel (1ste helft van juni + 
sept; bij bloemrijker aspect 2de helft juni + sept.) 3,20 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Interne open plek
1a maaien met afvoer maaisel (juni en/of sept.) 0,2 1 à 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Moeras- en rietvegetatie

2a - moerasvegetatie
incidenteel maaien om struweel- en/of bosvorming 
tegen te gaan 0,50 1 x om de 6 jaar x x x

2a - rietvegetatie maaien met afvoer 0,10 1 x om de 2 jaar x x x x x x x x x x

Poel

3y uitdiepen 50 m² 1 x in planperiode x

1a uitdiepen 30 m² 2 x in planperiode x x

Beheer dreven
Bestand Beheerwerk lengte Frequentie 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
3y - knotwilgendreef knotten 200 lm 3 x in planperiode x x x

3y - knotwilgendreef
ontstane gaten opvullen met o.a. knoteik, knotes, 
… 200 lm 3 x in planperiode x x x

Creatie en beheer van mantel- en zoomvegetaties en struikengordels
Bestand Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12
Houtige bosranden - mantel
1a - creatie mantel aan open plek extra dunnen rond open plek 2 are 1 x in planperiode x

aanplanten van extra struiken in mantel 2 are 1 x in planperiode x

1a - beheer interne bosrand
cyclisch afzetten van mantelvegetatie - om de 5 jr 
1/2de à 1/3de afzetten 70 lm 1 x om de 5 jaar x x x x

3y - beheer externe bosrand
cyclisch afzetten van mantelvegetatie - om de 5 jr 
1/2de à 1/3de afzetten 150 lm 1 x om de 5 jaar x x x x

1a - beheer externe bosrand - deel A
cyclisch afzetten van mantelvegetatie - om de 5 jr 
1/2de à 1/3de afzetten (wordt aangeplant in 2015) 160 lm 1 x om de 5 jaar x x x

1a - beheer externe bosrand - deel B
cyclisch afzetten van mantelvegetatie - om de 5 jr 
1/2de à 1/3de afzetten 180 lm 1 x om de 5 jaar x x x x

1b - beheer externe bosrand
cyclisch afzetten van mantelvegetatie - om de 5 jr 
1/2de à 1/3de afzetten (wordt aangeplant in 2015) 160 lm 1 x om de 5 jaar x x x

Grazige vegetatiestroken aan rand van bos - zomen

1a - interne bosrand
zoom maaien met afvoer van maaisel (4m breed) - 
juli/aug. 70 lm 1 x om de 2 jaar x x x x x x x x x

1b
zoom maaien met afvoer van maaisel (4à6m 
breed) - juli/aug. 160 lm 1 x om de 2 jaar x x x x x x x x x

3y
zoom maaien met afvoer van maaisel (4m breed) - 
juli/aug. 150 lm 1 x om de 2 jaar x x x x x x x x x

Struikengordel
3y - langs Vaartdijkstraat indien nodig afzetten (hakhoutkap) 270 lm 1 x in planperiode timing is afhankelijk van de eventuele noodzaak van het afzetten



Beheer andere  lijnvormige elementen
Bestand Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12
relicten van beuken- en haagbeukenhaag op oude parkgrens
1a (grens met 2a) pleksgewijs heraanplanten/uitbreiden 50 lm 1 x in planperiode x
1a (grens met 2a) snoeien met zaagblad tot ca. 1,5m hoogte 200 lm 3 x in planperiode x x x

Onderhoud van wandelnetwerk
Bestand Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12
Halfverharde wegen
3y - dreef 'Verhelst' herprofileren 150 lm 2 x in planperiode x x timing is afhankelijk van toestand van dreef en beschikbaar budget
3y - knotwilgendreef herprofileren 200 lm 2 x in planperiode x x timing is afhankelijk van toestand van dreef en beschikbaar budget
Overige wandelpaden
Wandelpaden centraal in bos occasioneel snoeien van overhangende takken 700 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wandelpaden aan rand van het bos en in 
recente aanplanten (1a, 1b en 2a) maaien met afvoer over volledige breedte 450 lm 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Aanleg en onderhoud recreatieve infrastructuur
Aanleg Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12

Toegankelijkheidsborden plaatsing
19 borden aan 13 

palen 1 x in planperiode x
Extra infoborden plaatsing 2 1 x in planperiode x
Fietsenstalling plaatsing 1 1 x in planperiode x timing is afhankelijk van het in gebruik nemen van de nieuwe ingang
Kijkhut/schuilhut plaatsing 1 1 x in planperiode x
Picknicktafel plaatsing 1 1 x in planperiode x
Extra zitbanken plaatsing 2 1 x in planperiode x

Onderhoud Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12
Parking maaien grasstroken op de parking 100 m² 5 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Fietsenstalling maaien 10 m² 5 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Picknicktafel + 2 zitbanken in vrij 
toegankelijke zone maaien 10 m² + 2x6 m² 5 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Centraal pad in vrij toegankelijke zone maaien 2m x 300 lm 5 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Infoborden
o.a. afwassen beglazing + eventuele 
herstellingswerken 4 borden 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Afval afval ruimen langs alle paden 1,5 km 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Zitbanken + picknicktafel regulier onderhoud + herstel infrastructuur 6 stuks 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Barelen, wandelsluizen, 
toegankelijkheidsborden, kijkhut regulier onderhoud + herstel infrastructuur 18 stuks 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

732

Overige beheerwerken
Wat? Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie
Grachten

2a ruimen centrale afwateringsgracht 200 lm

indien nodig (bij 
hinder door 
wateroverlast)

3y
ruimen van grachten en duikers langsheen 
Vaartdijkstraat en dreef 'Verhelst' 500 lm idem
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