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Doelstellingen en samenvatting 
 

 

 

Dit ontwerp van ecologische gebiedsvisie voor het landinrichtingsproject Brugse Veldzone had in 

een notedop de volgende doelstellingen : 

 

 

� Een beschrijving van de actuele ecologische waarden in de beschouwde regio (hoofdstuk 1) 

� Een beschrijving van de abiotische processen en factoren die ten grondslag liggen aan het 

voorkomen van deze waarden (hoofdstuk 1, gebiedsbeschrijvingen) 

� Een beeld schetsen van de actueel en historisch aanwezige ecologische waarden aan de hand 

van hedendaagse en historische bronnen over het voorkomen van vegetaties en fauna 

(hoofdstuk 1, gebiedsbeschrijvingen) 

� Een inschatting maken van de momenteel aanwezige ecologische potenties van het gebied 

(hoofdstuk 1, gebiedsbeschrijvingen) 

� De opstelling van een natuurstreefbeeld en de toekenning hiervan aan gebieden die voor dit 

streefbeeld potenties vertonen (hoofdstuk 1, gebiedsbeschrijvingen) 

� De abiotische randvoorwaarden en voor de regio relevante knelpunten beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van dit natuurstreefbeeld (hoofdstuk 2) 

� Een opsomming van aanwezige/mogelijke knelpunten die de uitwerking van het 

natuurstreefbeeld in gebieden verhinderen/bemoeilijken (hoofdstuk 1, gebiedsbeschrijvingen). 

Hiervoor werd een beroep gedaan op streekkenners. 

� Gebieden afbakenen waar natuur prioritair volgens een maximaal scenario een hoofdfunctie 

moet krijgen (hoofdstuk 2) 

� Gebieden afbakenen waar natuur kan verweven worden met andere sectoren (hoofdstuk 2) 

� Een visie vormen over de ecologische functionaliteit van gebieden (natuurverbindingsgebieden, 

corridors, gebieden met belangrijke concentraties aan natuur) (hoofdstuk 2) 

� Een opsomming van maatregelen (hoofdstuk 3) waarmee binnen het huidig juridisch en 

beleidsmatig kader voor natuur (hoofdstuk 1) de Brugse Veldzone ecologisch kan uitgebouwd 

worden, zowel op gebiedsniveau als op soortsniveau (hoofdstuk 3) 

� Een aanzet geven tot een bruikbare interface waarmee op een interactieve manier al deze 

informatie kan bijgehouden en bijgewerkt worden onder de vorm van een gebiedsdatabank 

voor het gebiedsgericht natuurbeleid in Vlaanderen, ontwikkeld in Access (bijlage 2) 

 

 

Methodologisch werd voornamelijk informatie gebundeld met behulp van literatuurstudie, verzamelen 

van bronnen over fauna en flora en bevraging van terreinkenners. Verder werden volgens een eigen 

methodologie natuurstreefbeelden uitgewerkt met een beschrijving van de abiotische randvoorwaarden 

waaronder deze kunnen voorkomen op basis van de Vlaamse natuurtypes en het nieuwe handboek 

natuurdoeltypes. 
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1. Natuur in de Brugse Veldzone 
 

 
1.1 Actuele natuurwaarden  
 

 

 

1.1.1 Beschrijving van actuele natuurwaarden aan de hand van de Biologische Waarderingskaart 

 

 

Door middel van selecties en vereenvoudigingen op de attributentabel van de Biologische 

Waarderingskaart (Paelinckx et al. 1999) werd een beeld verkregen van actueel waardevolle en zeer 

waardevolle vlakvormige natuur in de regio (kaart 8).  

 

BWK-Versie 2.0 is momenteel slechts voorhanden voor een beperkte oppervlakte van het studiegebied 

(figuur 1), waardoor dit beeld per definitie onvolledig is. Gebieden kunnen immers ondertussen 

veranderd zijn en de BWK-versie 1 is minder gedetailleerd. Dit geldt des te meer voor de 

ogenschijnlijk natuurarme gebieden met relatief intensieve landbouw. Waar mogelijk (bv. omgeving 

Zedelgem) werd gebruik gemaakt van recente versie 2-notities van karteerders. Deze hiaten worden 

verder opgevangen door de sterke vereenvoudiging en tekstuele beschrijvingen in de gebiedsfiches (zie 

hoofdstuk 4.3). De hier gepresenteerde analyse werd verkregen uit een gemend BWK-bestand, 

zodoende is gebruik gemaakt van de meest up-to-date beschikbare informatie. 

 

Figuur 1 : Vergelijking van beschikbare karteringsinformatie van de Biologische Waarderingskaart versie 

1.0 (links) versus versie 2.0/2.1 (rechts). Slechts een beperkt gedeelte van het gebied is reeds gekarteerd 

volgens versie 2.0. 

 

  

 

 

Met zoekacties in Access2000 op de attributentabel werden verschillende BWK-eenheden herleid tot 

een algemenere aanduiding voor de verschillende soorten vlakvormige natuur (tabel 1). De aanduiding 

“tem eenheid x” geeft een ruw idee van de graad van vereenvoudiging. Volgende vereenvoudigingen 

op de BWK-attributentabel werden doorgevoerd : 
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Tabel 1 : Vereenvoudiging van BWk-codes zoals toegepast op de kaart “belangrijke actuele vlakvormige 

natuur in de Brugse Veldzone”.  

 

Legende BWK-codes 

Graslanden Hc-, Hj+Hc-, Hc-, Ha, Ha-, Hr+, Hr+Hc, Hpr, 

Hpr+, Hp+, Hp+Ha, Hp+Hu-, Hp+Hx+Hc-, Hp+Hc, 

Hu+Ha (tem eenheid 5) 

Moerassen Mr, Mr-, Hp+Mr-, Bs+Mc, Hp+Kb+Mr, Mr+Sz, 

Mr+Mc, Sf+Mr (tem eenheid 5) 

Heide Cg, Cgb, Ce, Ceb in eerste eenheid, soms 

combinatie  : Cg+Ce, Cg+Se, Cg+ Pi, 

Cg+Cp+Cm+Qb- (tem eenheid 3) 

Heiderelicten in mozaïek Se+Cg, Se+Cg+Pi, Pms+Cg, Hx+Cg, Hx+Cg-, 

Bs+Ur+Hx+Cg, Bs+Cg-+Ha, Bs+Hx+Cg-+Cp-

,Pa+Cg-Gml+Cg, Bs+Hx+Cg-, Bs+Hx+Hp+Cg-, 

(tem eenheid 9)  

Graslanden/Ruigtes Hc+Hf, Hr+Hf-, Hp+Hf (tem eenheid 4) 

Struwelen Sg, Sg-, Sp, Sz, Ua+Sg, Kb+Sg (tem eenheid 5) 

Eikenbossen Qs, Qs-, Qa, Qs+Qa, Qb, Qb-, Qs+Qb, Qb+Bs, 

Ppm+Qs, KpK+Qs,Pms+Pmb+Qs, Qs+Gmn, 

Qb+Pmb (tem eenheid 3) 

Beukenbossen Fs, Fs-, Fa, Fa-,  Fs + Fa (tem eenheid 3) 

Valleibossen Vn, Lhi+Vn-, Va, Va-, Vm, Vo (tem eenheid 2) 

Beukenbossen/eikenbossen/valleibossen Qs+Fs, Qs+Fs+Ppm, Qs+Qb+Fs, Qs+Va, 

Qs+Fs+Va, Qs+Fs, Qs+Vm-, Qb+Fs+Fa, Fs+Vm-, 

Fa+Qb, Va+Qa, Vn+Qs (tem eenheid 4) 

Mozaïek van belangrijke natuur Hc, Hc-, Ha, Hpr, Hp, Hmo, Hf, Hf-, Mc, Mr-, Fs, 

Qb, Ce, Cg, Cgb, Cg-, Cm, Vm- in combinatie met 

elkaar (tem eenheid 5) 

Waterpartijen Ae, Ae+Kn, Ae-, Aev, Aer, Hp+Aer, Ap, Ao (tem 

eenheid 3) 

Hoogstamboomgaarden Kj, Kj-+Kh+, Kj+Hp+, Hp+Kj (tem eenheid 3) 

Parken met natuurwaarde Kpk, Kpk+Pms, Kpk+Gml+Gmn, Kpk+Ru (tem 

eenheid 3) 

 

 

 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de actuele natuurwaarden (fauna, flora) in de regio zij 

verwezen naar de hoofdstukken “Ecologische waarden” in de gebiedsfiches (hoofdstuk 4.3 : 

Sleutelprocessen, ecologische waarden, knelpunten en streefbeeld voor de verschillende deelgebieden). 
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1.1.2 Beknopte historiek van de Natuur in de Brugse Veldzone  

(naar : Tack et al. 1993 ; voorstudie ; Debeelde 2002) 

 

 

De huidige ecologische waarden in de Brugse Veldzone zijn het resultaat van drie belangrijke 

evoluties sinds het ontstaan van de aarde: 

 

- de algemene vegetatieontwikkeling sinds het begin van het primair, tengevolge van 

geologische en klimatologische veranderingen 

- de relatief recente ontwikkelingen na de laatste ijstijden 

- de steeds toenemende menselijke invloed 

 

 

a. Prehistorische wording van het vegetatiedek 

 

 

In het Krijt wordt het aanzicht van de huidige flora en bosvegetatie bepaald. In deze periode 

wordt het noordelijk halfrond geleidelijk aan ingenomen door de loofboomsoorten, die de dominantie 

van de aanwezige coniferen langzaam doorbreken. In het Tertiair waren heel andere 

klimaatsomstandigheden aanwezig dan vandaag, wat voor een zeer soortenrijke vegetatie en 

bijhorende diersoorten in onze streken. Vanaf het Kwartair treden de ijstijden op, afgewisseld door de 

tussenijstijden. Deze hebben grote invloed op de vegetatie. Vanaf de laatste ijstijd zijn tevens de eerste 

mensen ontstaan. In het studiegebied was toen bos met berk en den aanwezig. Dit bos heeft zich 

omgevormd tot een eikenmengbos en fijnsparbos en later tot beukenbos. Rond het begin van de 

tijdrekening was het studiegebied een laagvlakte met beuken-mengbos, een sterk aandeel van eik en 

veel Zwarte els aan de Noordzeekust (die toen in de omgeving van Brugge lag).  

 

 

b. Menselijke invloed  

 

 

De menselijke invloed is in midden-Europa gestart vanaf de 7e en 8e eeuw. Samen met de geologisch-

geografische kenmerken van dit deel van zandig Vlaanderen is de activiteit van de vroegste menselijke 

bewoners van grote invloed op de verdere ontwikkeling van het landschap (Tack et al. 1993).  

 

Door het houden van vee werden delen van het oerbos zo sterk begraasd dat de bodem uitgeput werd 

en woeste gronden zijn ontstaan. Fauna en flora hebben zich aan deze situatie weten aan te passen en 

de soortenrijkdom evolueerde positief. In andere delen van het bos werden akkers aangelegd. Het 

natuurelement bleef nog sterk aanwezig door de primitieve middelen waarmee men werkte.  

 

Binnen de overgebleven bossen ontwikkelden specifieke biotopen door het aanleggen van hakhout- en 

middelhoutbossen. Pas begin 20e eeuw werden deze dikwijls opnieuw omgezet tot hooghout en werd 

massaal naaldhout aangeplant. Bossen werden ook gebruikt als weideplaatsen voor het vee. 

 

De bossen binnen het studiegebied zijn overblijfsels van een uitgestrekt woud dat aansloot op andere 

oerbossen in Oost-Vlaanderen. Vanuit de dorpskernen werden deze bossen vanaf de vroege 

middeleeuwen gaandeweg omgezet in wastines.  
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c. Achteruitgang van het bosbestand 

 

 

Nadat tijdens de vroege Middeleeuwen de bossen opnieuw terrein gewonnen hadden, ging het 

bosbestand vanaf de 8
ste

 eeuw gestaag achteruit door degeneratie en milieuvervuiling. Onder invloed 

van begrazing evolueerden bossen naar boomheiden en uiteindelijk naar boomloze velden met 

uitzondering van enkele als jachtgebied beschermde bossen. Het uitsterven van een aantal diersoorten 

zoals Bruine beer en Steur moet in deze periode gesitueerd worden (mededeling A. Ervinck). Rond 

1300 was de Zandstreek reeds onbost. Alleen rond de kanaaldepressie, in de overgang met de 

zandleemstreek en langs de rivierbeek bevond zich meer bos. Dit vergroot het ecologisch belang van 

het “oudbos” dat sindsdien nooit ontbost is geweest bv. het Rynbos en de Vorte bossen. 

 

De opeenvolgende “ontginningsgolven zijn als volgt te beschrijven : 

 

- Een eerste grote ontginningsgolf vond plaats in de 10
de

 en 11
de

 eeuw. Deze 

ontginningen gebeurden grotendeels op individueel initiatief, bleven kleinschalig en 

dicht tegen de bewoning.  

 

- Op het einde van de 11
de

 eeuw start een tweede golf van systematische ontginningen, in 

hoofdzaak op initiatief van de Graaf van Vlaanderen. 

 

- Vanaf het begin van de 13
de

 eeuw werden ook de minst vruchtbare gronden in de 

heidevelden aangepakt. Deze systematische ontginningen gingen gepaard met 

loofhoutaanplantingen aan de rand van grote heidevelden. Voor deze ontginningen 

werden abdijhoeven gesticht. Bij de lokale bevolking groeide ondertussen verzet tegen 

het verlies aan de “gemene” gronden, waar iedereen (vooral de armen) ten gepaste tijde 

hout kwam kappen en vee liet grazen. 

 

De eerste eeuwen na de systematische ontginningen bleven de gevolgen vrij beperkt. Vele ervan zijn 

immers mislukt. Omvorming van heide naar akker, braaklegging, ontstaan van nieuwe vage gronden 

en heiden, bebossing en ontbossing kwamen wel voor maar veranderden het aanzicht van het 

landschap niet wezenlijk. Het plaatselijk veen in beekdepressies werd ontgonnen waarna een turfput 

ontstond die als visvijver (veldvijver) kon worden gebruikt. Veldvijvers kunnen ook ontstaan zijn door 

de winning van zandsteen (Debeelde 2002). 

 

 

d. De “moderne tijden” 

 

 

Op stuifzand of natte plekken stond er mager bos of veltbos: hier was het ecotoop bos minder tot volle 

ontwikkeling kunnen komen. Rond 1775 bestond er tussen Brugge, Gent en Torhout een groot bos- en 

wastinecomplex met uitlopers naar het Waasland en naar Ieper. In de vochtigere gebieden werd het vee 

geweid in gemeenschappelijke weiden. Restanten hiervan, het Vrijgeweid, de Gemene en Looweiden, 

het Sijseelse veld, het Maleveld, hebben tot de opkomst van de kunstmest hun ecologische waarde 

weten te behouden. Belangrijk in deze gebieden waren ook de veldvijvers, waar vis gekweekt werd. 

De toen nog goede waterkwaliteit herbergde een groot aantal plantensoorten, die momenteel enkel nog 

in de Kempen te vinden zijn. Vissen zijn momenteel in het studiegebied beperkt tot resistente soorten. 

 

Vanaf de tweede helft van de 18
de

 eeuw volgt een nieuwe, moderne en zeer grootschalige 

ontginningsbeweging en neemt het areaal aan heidevelden drastisch af. Op de kaart van Ferraris (1777) 



       Ontwerp van ecologische gebiedsvisie voor het landinrichtingsproject Brugse Veldzone 
13 

kan het areaal heidevelden geschat worden op meer dan 12000 ha! Voor een overzicht van de in de 

Veldzone voorkomende veldgebieden en hun oppervlakte rond deze periode zij verwezen naar de 

beschrijving van het natuurstreefbeeld “wastine (bos en heide)”. In deze periode verdwijnen tevens de 

veldvijvers. Door de aanleg van het kanaal Gent-Brugge werden visvijvers overbodig en evolueerden 

ze tot natte depressies met moerasbos of natte graslanden. Samen met de omliggende heide werden ze 

ontgonnen. De Kraenepoel (Oost-Vlaanderen, Loveld Aalter) is één van de weinige overblijvende 

veldvijvers, elders (bv. in de Gulke Putten) wijzen toponiemen op de historische aanwezigheid van een 

of meerdere veldvijvers. 

 

De veldontginningen gebeurden volgens een vast patroon gepaard gaande met de aanleg van 

kaarsrechte dreven, die bedoeld waren om de toegankelijkheid van ontgonnen percelen te verzekeren. 

In het huidige landschap zijn deze drevenstelsels nog steeds bewaard, zij het vaak doorsneden door 

moderne wegeninfrastructuur (bv.. Bulskampveld-Vagevuurbossen). Vaak zijn in de dreefbermen nog 

relictvegetaties te herkennen die getuigen van de vroegere occupatiegeschiedenis en heideontginning. 

 

In de 19
de

 eeuw treedt de zogenaamde landschapsinversie op : oudere loofhoutaanplanten aan de rand 

van heidevelden worden omgevormd tot landbouwgronden, de heidevelden zelf worden met naaldhout 

ingeplant. Het bosareaal neemt hierdoor opnieuw toe met de aanplant van naaldhout in functie van 

mijnbouw. Heidevelden en schrale vegetaties in of rond de bossen zijn verder afgenomen en bleven 

enkel onder specifieke omstandigheden bewaard bv. in militaire gebieden die moesten opengehouden 

worden. 

 

De laatste 100 jaar heeft de menselijke invloed zo’n proporties aangenomen, dat ecosystemen en 

soorten zich steeds minder kunnen handhaven. Echt natuurlijke systemen komen in het studiegebied 

niet meer voor. Halfnatuurlijke en cultuurlijke elementen vormen relicten van het oorspronkelijke 

oerbos, dat sinds mensenheugenis met andere elementen werd verrijkt. Belangrijk vormt de 

aanwezigheid van de stad Brugge, waardoor de bossen veelal in eigendom van landadel of abdijen 

gebleven en dus behouden zijn. Slechts in de jaren 60 werden bepaalde bossen vernietigd door 

verkaveling en villabouw.  

 

Op die manier ontstaat het huidige landschap. Enkele grotere boscomplexen blijven bewaard, deze 

bestaan echter veelal uit naaldhoutaanplantingen. Plaatselijk komt ouder, ecologisch zeer waardevol 

“oudbos” voor. De heide zelf is beperkt tot “toevalige” relicten. De Potentiële Natuurlijke 

Vegetatiekaart (De Keersmaecker et al. 2001) geeft een beeld van hoe het landschap er zou kunnen 

uitzien mits natuurlijke processen volledig hun gang kunnen gaan. Op deze kaart wordt 

vanzelfsprekend uitgegaan van een climaxsituatie.  
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1.1.3 Belang van de Brugse Veldzone voor natuur 

(naar : voorstudie) 

 

 

Het studiegebied behoort tot de ecoregio "Zand- en Zandleemstreek", die zich uitstrekt vanaf de Franse 

grens (plateau van Izenberge) tot de Kempen. Het behoort verder tot het ecodistrict "Houtland" met 

een deel van de cuesta van Oedelem. Een gedeelte van het studiegebied overlapt met de ecoregio 

"Polders". 

 

Meest kenmerkend voor de Zandstreek is het van nature voedselarme karakter van het substraat. 

Momenteel is deze schrale component binnen de Zandstreek zeldzaam geworden en enkel nog terug te 

vinden in zure eikenbossen, eikenberkenbossen, heiderelicten en (hei)schrale graslanden, vooral in de 

recent ontgonnen gebieden. Hier komen de ecologisch meest waardevolle delen van het gebied voor. 

 

Het studiegebied is op Vlaams niveau belangrijk voor : 

 

 

- Zijn (weliswaar beperkt) heideareaal, dat heel wat soorten herbergt die in Vlaanderen anders enkel 

in de Kempen voorkomen. Het hier voorkomende heidetype heeft een atlantisch karakter met 

enkele zeer zeldzame soorten (Tweenervige zegge, Rode dophei, Gagel, Gaspeldoorn) en 

soortencombinaties die op Vlaams niveau uniek zijn. Voor een beschrijving hiervan zij verwezen 

naar de soortegerichte maatregelen en tabel 27. 

 

 

- De intact gebleven restanten van het oud, kleinschalige cultuurlandschap met kasteelparken, 

bomenrijen, slootjes en plaatselijk matig bemeste graslanden. De ecologische waarde bevindt zich 

hier vooral in hoge graad van aanwezigheid van ecologische infrastructuur, die zich vooral uit in 

restanten en lineaire elementen. Dit is wellicht de reden waarom de Veldzone van zo’n groot 

belang is voor vleermuizen (zie soortgerichte maatregelen en bijlage 1). 

 

 

- Binnen een aantal karakteristieke gebieden komen faunistisch en vooral botanisch heel belangrijke 

soorten voor. Laaglandbeken zijn belangrijk op Europees niveau onde andere Jabbeekse beek, 

Rivierbeek (uniek in Vlaanderen door zijn onaangetaste meanders), Zuidleie, Wantebeek, 

Bergbeek,... 
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Foto 1 : De orchideeënrijke natte hooilanden en schraalgraslanden van het natuurreservaat Leiemeersen 
zijn binnen de Brugse veldzone en Zandig Vlaanderen hét referentiegebied voor dit soort vegetaties. Een 

intacte waterhuishouding, nulbemesting en één of twee (late) maaibeurten per jaar zijn harde 

randvoorwaarden. 

 

 
 

 

 

- Hoewel het gehele studiegebied ten opzichte van Vlaanderen (8-10 %) gemiddeld scoort is het ten 

opzichte van West-Vlaanderen waar gemiddeld slechts 1,8 % bos voorkomt, de bosrijkste streek. 

De in het studiegebied voorkomende bossen zijn de belangrijkste van de Provincie West-

Vlaanderen en bevatten nog een aantal oudboskernen. Gezien het ecosysteem bos lange tijd nodig 

heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, heeft dit oudbos een belangrijke ecologische 

waarde. 

 

 

- Alle op de Habitatrichtlijn vermelde Annex I habitats die vookomen in de Brugse Veldzone zijn 

per definitie op Vlaams niveau belangrijk. Voor een beschrijving hiervan zij verwezen naar het 

volgende hoofdstuk. 
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1.2 Beleidsmatig en juridisch kader 
 

 

  

 Het juridisch en beleidsmatig instrumentarium m.b.t. natuur wordt reeds uitgebreid besproken 

in de voorstudie. Hiervoor zij verder verwezen naar de natuurrapporten (Kuijken et al. 1999, 2001) en 

het milieuzakboekje (De Pue et al. 2002). Het betreft : 

 

- Internationale wetgeving : RAMSAR-gebieden (niet van toepassing) 

- Conventie van Rio (Biodiversiteitsverdrag)  

- Europese conventies (Conventie van Bern, Conventie van Bonn) 

- Europese richtlijnen (Vogel- en Habitatrichtlijn) 

- Nationale, gewestelijke en regionale wetgeving :  

 

� Decreet op de Ruimtelijke Ordening (gewestplan, RUPs)  

� Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) 

� Provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) 

� Decreet Natuurbehoud en Natuurlijk Milieu (1997) 

� Bosdecreet (B.S. 23.07.99) 

� Vlaams en provinciaal Milieubeleidsplan-Natuurbeleidsplan (1999-2002) 

� Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplannen (GNOPs) 

 

Een aantal juridische instrumenten binnen het gebiedsgericht natuur- en milieubeleid worden in de 

voorstudie niet besproken. Ze worden hier voor de volledigheid vermeld. Het betreft : 

 

- EEG-richtlijnen aangaande de waterkwaliteit (75/440/EEG betreffende de vereiste kwaliteit 

van het oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater, 76/160/EEG 

betreffende de kwaliteit van zwemwater, 78/659/EEG betreffende de kwaliteit van zoet 

water om geschikt te zijn voor het leven van vissen, 79/869/EEG inzake de meetmethoden 

en de frequentie van de bemonstering van oppervlaktewater bestemd voor 

viswater,79/923/EEG inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater) 

- EEG-richtlijn (91/271/EEG) inzake de behandeling van stedelijk afvalwater 

- De EEG-richtlijn inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit 

agrarische bronnen (91/676/EEG) 

- Europese kaderrichtlijn Water (Water Framework Directive) 

- EEG verordeningen (2078/92) over de herstructurering van de landbouw met 

uitvoeringsverordening met betrekking tot milieumaatregelen in de landbouw  

- Decreet tot bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (B.S. 

28/02/1991)  

- Bodemsaneringsdecreet (B.S. 29/04/95)  

- Decreet betreffende de waterkeringen (B.S. 1/6/1996)  

- Wet op Polders (B.S. 21/06/1959) en op Wateringen (B.S. 05/08/1956) 

- Wetgeving over jaagpaden en oevers  

- Wet op de riviervisserij (B.S. 29/07/1954)  

- Jachtdecreet (B.S. 07/09/1991) 

 

In wat volgt worden summier de belangrijkste beleidsmatige afbakeningen geactualiseerd. 
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1.2.1 EU-Habitatrichtlijngebieden 

 

1.2.1.1 Algemeen 

 

 

De Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) heeft het behoud van de biodiversiteit tot doel en 

streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats (bijlage I) en de wilde fauna en flora 

((bijlage II) die hier deel van uitmaken. Als uitvoeringsmaatregel moet elke lidstaat Speciale 

Beschermingszones (Special Areas of Conservation) aanduiden. Op Europees niveau beoogt de 

habitatrichtlijn een coherent netwerk van speciale beschermingszones die functioneren in het Natura 

2000- ecologisch netwerk waar ook vogelbeschermingszones (zie 1.2.2) deel van uitmaken (Anselin et 

al. 2000). 

 

De lidstaat is verplicht de nodige instandhoudingsmaatregelen te treffen voor de aangeduide gebieden. 

Het gaat hier zowel om beheers- als beschermingsmaatregelen. Menselijke activiteiten kunnen slechts 

plaatsgrijpen indien ze beantwoorden aan de vereisten voor duurzame ontwikkeling. 

 

De implementatie van deze Europese richtlijnrichtlijn in Vlaanderen werd gerealiseerd in het Decreet 

op het Natuurbehoud van 10/01/98. In dit decreet werden bepalingen opgenomen tot bescherming van 

specifieke soorten die voorkomen in de annexen van de habitatrichtlijn, gaande van een beperking van 

exploitatiemogelijkheden tot strikte beschermingsmaatregelen zoals verbod op vangst/verzamelen of 

verbod op beschadiging/ vernieling van voortplantings- en rustplaatsen. In het gewijzigd natuurdecreet 

van 19/07/02 werd een volledige integratie van de habitatrichtlijn gerealiseerd. Voor de speciale 

beschermingszones zijn de volgende bepalingen van kracht: 

 

 
- De administratieve overheid neemt, binnen haar bevoegdheden, in de speciale beschermingszones, ongeacht 

de bestemming van het betrokken gebied, de nodige instandhoudingsmaatregelen die steeds dienen te 

beantwoorden aan de ecologische vereisten van de habitats/soorten uit de bijlagen van de richtlijn. Ze neemt 

tevens alle nodige maatregelen om binnen deze speciale beschermingszones elke verslechtering van de 

habitats opgenomen in de bijlage I en van de habitats van de soorten opgenomen in bijlage II te vermijden : 

standstil principe. 
 

 

- Elke verstoring van een soort opgenomen in de bijlage dient vermeden 

 

 

- Vergunningsplichtige activiteiten die significante negatieve gevolgen kunnen hebben voor een speciale 

beschermingszone, moeten onderworpen worden aan een passende beoordeling (MER-studie). Indien dit 

nodig is voor de bescherming van de gebieden, is de overheid verplicht om de activiteit of de goedkeuring van 

dit plan te weigeren. Indien het gaat om ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ kan een afwijking 

hierop worden toegestaan, op voorwaarde dat  er nodige compenserende maatregelen genomen zijn voor 

instandhouding van habitat en soort. 

 

 

In 1996 werd een eerste voorstel van Speciale Beschermingszones voor Vlaanderen bij de Europese 

Commissie aangemeld. De evaluatie toonde echter aan dat voor een aantal habitats en soorten 

onvoldoende oppervlakte was aangeduid. De herziening en uitbreiding van de gebieden kwam tot 

stand door een samenwerkingsverband tussen verschillende instanties: AMINAL afdeling Natuur en 

Bos en Groen, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en Instituut voor Natuurbehoud. Hierbij is 

rekening gehouden met de algemeen aanvaarde wetenschappelijke principes over de uitbouw van 
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ecologische netwerken en duurzame ontwikkeling en behoud van ecosystemen, onder andere het 

streven naar bij voorkeur grote, samenhangende entiteiten, het belang van mogelijkheden voor 

natuurherstel- en natuurontwikkeling en de noodzakelijke buffering voor duurzame instandhouding en 

het functioneren van deze ecosystemen (CD- digitale vectoriële bestanden van speciale 

beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG 

(Habitatrichtlijn) en 79/409/EEG (Vogelrichtlijn), respectievelijk toestand 04/05/2001 en 17/07/2000 - 

MVG, LIN, AMINAL, Natuur - OC GIS-Vlaanderen 2001). 

 

De Habitatrichtlijn onderscheidt twee lijsten van soorten waarvoor de lidstaten 

instandhoudingsmaatregelen moeten nemen. Voor de soorten uit Bijlage II moeten in eerste instantie 

gebieden van communautair belang voorgesteld worden.  

 

Voor een aantal dier- en plantensoorten uit Bijlage IV voorziet de Habitatrichtlijn echter in een aantal 

strikte beschermingsmaatregelen die niet uitsluitend gelden binnen de aangeduide Natura 2000 

gebieden. Het betreft vooral strikte beschermingsmaatregelen (verbod op vangen, doden, vernielen van 

leefgebieden, verstoren…). Alle in de Veldzone voorkomende vleermuizensoorten, met inbegrip van 

de Gewone dwergvleermuis, staan op bijlage IV van de Habitatrichtlijn (zie hoofdstuk soortgerichte 

maatregelen). Verder komen Kamsalamander en Boomkikker op deze bijlage voor. 

 

Op grond van het natuurdecreet worden maatregelen uitgevaardigd voor de bescherming en het beheer 

van de habitatrichtlijngebieden en dienen er tegen 20 januari 2008 eveneens natuurrichtplannen 

opgesteld te worden. Net zoals de vogelrichtlijngebieden, zullen de habitatrichtlijngebieden in principe 

opgenomen worden in het VEN, of minstens in het IVON. De beschermingsmaatregelen die in 

Habitatrichtlijngebieden moeten getroffen worden, zijn ongeveer analoog met die van de 

Vogelrichtlijngebieden (zie 1.2.2.1). 
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1.2.1.2 Habitatrichtlijngebieden in de Brugse Veldzone 

 

 

De volgende Habitatrichtlijngebieden komen in de Brugse Veldzone voor (kaart 1) : 

 

- Polders (code BE 2500003) 

- Bossen en heiden van zandig Vlaanderen, westelijk deel (code BE2500004) 

 

Verder grenst het HR-gebied “Bossen en heiden van zandig Vlaanderen, oostelijk deel” (code 

BE00005) aan het studiegebied. 

 

 

Kaart 1 : Habitatrichtlijngebied in en grenzend aan de Brugse Veldzone (toestand 05/2001). 
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De Polders (code BE 2500002) zijn aangemeld omwille van de volgende habitats (bijlage I) en 

habitatrichtlijnsoorten (bijlage II) : 

 

 

Habitats 

 
1310 Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zoutminnende 

planten 

1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

6430 Voedselrijke ruigten 

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

91E0(+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

 

Zoogdieren 

 
1318 Myotis dasycneme  Meervleermuis 
 

Amfibieën en reptielen 
 

1166 Triturus cristatus   Kamsalamander 

 

 

In de Bossen en heiden van zandig Vlaanderen, westelijk deel (code BE2500004) zijn aangemeld 

omwille van de volgende habitats (bijlage I) en habitatrichtlijnsoorten (bijlage II) : 

 

 

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

3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met  

Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers 

(Nanocyperetalia) 

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

Hydrocharition 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

6230(+) Soortenrijke  heischrale graslanden op arme bodems 

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

6430 Voedselrijke ruigten 

6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba  

 officinalis) 

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

Fagetum) 

9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

91E0(+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

 

Vissen 

 
1134 Rhodeus sericeus amarus   Bittervoorn 
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1.2.2 EU-Vogelrichtlijngebieden 

 

1.2.2.1 Algemeen 

 

 

De prioritaire doelstelling van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) inzake de instandhouding van 

alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europees grondgebied is het behoud van alle 

wilde vogelsoorten. Veel vogelsoorten op het Europees grondgebied zijn trekvogels zodat hun 

bescherming een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid impliceert (Van den Bossche et al. 1999). 

Hiertoe dienen eveneens “Speciale Beschermingszones” aangeduid. 

 

Bij besluit van de Vlaamse Regering (17/10/88 en 20/09/96) tot aanwijzing van speciale 

beschermingszones voor vogels, in uitvoering van de EG-richtlijn 79/409/EEG van 02/04/79 inzake 

het behoud van de vogelstand, werden in Vlaanderen 23 vogelrichtlijngebieden aangeduid (CD- 

digitale vectoriële bestanden van speciale beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de 

Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en 79/409/EEG (Vogelrichtlijn), respectievelijk 

toestand 04/05/2001 en 17/07/2000 - MVG, LIN, AMINAL, Natuur - OC GIS-Vlaanderen 2001). 

Slechts 7 daarvan zijn over hun ganse oppervlakte beschermd (= integrale vogelrichtlijngebieden). 

Voor de niet-integrale Vogelrichtlijngebieden komen enkel de per zone aangeduide beschermde 

habitats in aanmerking, evenals de natuurgebieden, bosgebieden, bosgebieden met ecologisch belang 

en de “natuurreservaten” (R-gebieden) zoals afgebakend op de gewestplannen (Van den Bossche et al. 

1999). 

 

De afbakening van de speciale zones heeft betrekking op de leefgebieden van een aantal soorten omdat 

deze ofwel als zeldzaam worden beschouwd ofwel bijzondere eisen stellen aan hun leefgebied.  

 

In de vogelbeschermingszones zijn momenteel volgende beschermingsmaatregelen van kracht:  

 

 
- voor de aanleg van een hoofdtransportleiding voor vloeistof of gas, voor de aanleg van oliepijpleidingen, voor 

ruilverkavelings- en/of landinrichtingsprojecten, en voor waterhuishoudingsprojecten die het waterregime 

beïnvloeden, voor projecten van meer dan 10 ha tot bestemming van woeste gronden of halfnatuurlijke 

gebieden voor intensieve landbouw alsook voor de aanleg van kabelspoorwegen en skiliften van meer dan 1 

km lengte is een MER vereist. 

 

 

- er is een verbod voor jacht op waterwild met loodhagel en er kunnen geen vergunningen toegestaan worden 

voor nachtjacht op eenden. 

 

 

- voor het jachtseizoen 1998-2003 geldt een verbod op de jacht op smient evenals de jacht op waterwild binnen 

de perimeter van een aantal Vogelrichtlijngebieden.  

 

 

- er is een natuurvergunning vereist voor het wijzigen van de vegetatie en van kleine landschapselementen. 

 

 
- er is geen vrijstelling van stedenbouwkundige voorschriften voorzien voor drainagewerken. Voor 

stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en voor voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen is het 

advies van Afdeling Natuur vereist. 

 

 

- voor bebossen is het advies van Afdeling Natuur vereist. 
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- er geldt een verbod op windturbines. 

 

 

- in uitvoering van het Mestdecreet werd een gebiedsgerichte verscherping van de bemestingsnormen 

doorgevoerd. 

 

 

- VLAREM II verbiedt permanente omlopen voor motorvoertuigen in en op minder dan 500 m of 350 m 

(naargelang de klasse) van vogelbeschermingszones. 

 

 

Op grond van het natuurdecreet worden maatregelen uitgevaardigd voor de bescherming en het beheer 

van de Vogelrichtlijngebieden en dienen eveneens natuurrichtplannen opgesteld te worden. Net zoals 

de habitatrichtlijngebieden, zullen de vogelrichtlijngebieden habitatrichtlijngebieden in principe 

opgenomen worden in het VEN, of minstens in het IVON. De beschermingsmaatregelen die in 

vogelrichtlijngebieden moeten getroffen worden, zijn ongeveer analoog met die van de 

habitatrichtlijngebieden (zie 1.2.1.1). 
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1.2.2.2 Vogelrichtlijngebieden in de Brugse Veldzone 

 

 

De in de Brugse Veldzone voorkomende Vogelrichtlijngebieden (kaart 2) maken deel uit van het 

Vogelrichtlijngebied “Poldercomplex”, dat zich uitstrekt over de gemeentes Blankenberge, Brugge, 

Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist en Zuienkerke (totale oppervlakte : 9.349 ha).  

 

In het studiegebied betreft het vooral poldergraslanden met microreliëf. Behoud van dit gevarieerde 

polderlandschap met microreliëf, slootjes en rietkragen is hier essentieel voor het behoud van de 

vogelstand en zit vervat in de Richtlijn (“zorgplicht”). In de rest van het Poldercomplex komen ook 

duinmoerassen, oude kleiputten, moerasbosjes, kreken en dijken voor.  

 

De criteria voor aanduiding van het ganse gebied : het vormt het broedgebied van Roerdomp, 

Woudaapje, Blauwborst, Kemphaan (occasioneel) en Velduil (occasioneel). Daarnaast vervult het een 

belangrijke functie als overwinteringgebied voor Roerdomp, Kleine zwaan, Brandgans, Blauwe 

kiekendief, Smelleken, Goudpevier en Kemphaan en komen er internationaal belangrijke aantallen van 

Kolgans, Rietgans, Kleine rietgans, Brandgans, Smient, Wintertaling, Slobeend, Goudplevier en Wulp 

voor (Van den Bossche et al. 1999). 

 

 

Kaart 2 : Vogelrichtlijngebied in en grenzend aan de Brugse Veldzone (toestand 07/2000). 
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1.2.3 VEN-gebieden 

 

1.2.3.1 Algemeen 

 

 

Het Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu (B.S. 10/01/98) werd gevolgd door  

het gewijzigd natuurdecreet op 19/07/02, waarin het oorspronkelijk decreet beter werd afgestemd op 

de Europese richtlijnen. Dit decreet is gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het 

herstel van de natuur en het natuurlijk milieu, alsook op de handhaving of het herstel van de daartoe 

vereiste milieukwaliteit. Het decreet berust op het “standstil”-beginsel zowel naar kwaliteit als naar 

kwantiteit van de natuur, het principe van “de vervuiler betaalt”, de zorgplicht, het 

voorkomingbeginsel, het beginsel van voorkeur voor brongerichte maatregelen en het 

integratiebeginsel. Daarnaast streeft het een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak na. 

 

In het gebiedsgericht beleid wordt ter invulling van dit decreet uitgegaan van een Vlaams Ecologische 

Netwerk (VEN). Het VEN is een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden waarin een 

specifiek beleid inzake natuurbehoud wordt gevoerd en waarin natuur de hoofdfunctie is. Het VEN 

heeft een reglementair karakter en omvat Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in 

Ontwikkeling (GENO).  

 

Binnen het VEN gelden volgende voorschriften: 

 

 
- het gebruik van meststoffen wordt geregeld overeenkomstig het Meststoffendecreet, de bestaande 

ontheffingen blijven van kracht. Behoudens individuele of algemene ontheffing is het verboden: pesticiden te 

gebruiken, de vegetatie, kleine landschapselementen, het bodemreliëf, de structuur van waterlopen of het 

waterpeil te wijzigen. Het blijft wel mogelijk om de bestaande drainage en irrigatiesystemen en de waterlopen 

te onderhouden. 

 

 

- het integratiebeginsel bepaalt dat het toebrengen van zowel vermijdbare als onvermijdbare of onherstelbare 

schade verboden is. 

 

 

- voor bossen gelegen binnen het VEN moet een bosbeheerplan worden opgesteld, volgens de criteria voor 

duurzaam bosbeheer. 

 

 

- de overheid heeft het ‘recht van voorkoop’ op gronden en gebouwen gelegen in het VEN. 

 

 

Van de administratieve overheid wordt verwacht dat zij in het VEN een beheer van de 

waterhuishouding voert gericht op de verwezenlijking van een duurzaam ecologisch functioneren van 

een watersysteem (zgn. integraal waterbeheer) dat bij de bestaande of beoogde natuur behoort 

(terugdringen van de risico's op verdroging, herstel van verdroogde natuurgebieden, bescherming van 

de insijpelingsgebieden van het grondwater, beheer van waterlopen gericht op het behoud of herstel 

van natuurwaarden).  

 

Voor elk gebied binnen het VEN moet een natuurrichtplan opgesteld worden.  
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Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) is een geheel van gebieden waarin zorg 

dient te gaan naar behoud van aanwezige natuurwaarden en waar stimulerende maatregelen moeten 

genomen worden ter bevordering van de biologische diversiteit. Het IVON wordt aangewezen om de 

natuurgebieden van het VEN zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Buiten het 

respecteren van de algemene principes en het verbod op het toebrengen van ‘vermijdbare’ schade, 

gelden binnen het IVON geen verbodsbepalingen. Verwerving en beheersovereenkomsten zijn de 

belangrijkste middelen.  

 

Binnen het IVON is natuur nevengeschikt aan andere functies en activiteiten. Het IVON bestaat uit 

natuurverwevings- (NVWG) en natuurverbindingsgebieden (NVBG).  

 

 
Natuurverwevingsgebieden zijn aaneengesloten gebieden waar de functie natuur nevengeschikt is aan de andere 

functies die binnen het gebied voorkomen. Ze zijn gekenmerkt door de aanwezigheid van hoge natuurwaarden. 

Een duurzame instandhouding van specifieke ecotopen kan worden bereikt door het handhaven van het 'standstil' 

principe, en het instandhouden en herstellen van structuurkenmerken van waterlopen, waterhuishouding, reliëf en 

bodem. 

 

 

Natuurverbindingsgebieden zijn gebieden die ongeacht hun oppervlakte van belang zijn voor de migratie van 

planten en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of natuurreservaten en die strook- of lijnvormig zijn met een 

aaneenschakeling van kleine landschapselementen. De natuurfunctie is er ondergeschikt aan andere functies. Deze 

natuurfunctie kan verbeteren en toenemen door ontwikkeling van die elementen om verbindingen te realiseren 

tussen grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en verwevingsgebieden.  

 

 

De realisatie van deze “natuurlijke structuur” geeft concrete invulling aan de Europese regelgeving 

inzake aanduiding van habitat- en vogelrichtlijngebieden om een Europees ecologisch netwerk Natura 

2000 uit te bouwen (zie 1.2.1 en 1.2.2). 

 

 



       Ontwerp van ecologische gebiedsvisie voor het landinrichtingsproject Brugse Veldzone 
26 

1.2.3.2 VEN 1
ste

 fase gebieden in de Brugse Veldzone 

 

 

In de Brugse Veldzone komen 8 Venregio’s voor (kaart 3). Daarbinnen werden VEN-1
ste

 fase gebieden 

aangeduid die momenteel in goedkeuring zijn bij de Vlaamse regering (tabel 2). De Grote eenheden 

natuur “Gebieden van de overgang van polders naar zandstreek langs het kanaal Brugge-Oostende”, 

“Damse Polders”, “Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem “, “Wijnedalebos en vallei 

van de Waterhoenbeek”,  grenzen aan de perimeter van het landinrichtingsproject.  

 

Tabel 2 : Ven 1ste fasegebieden in en grenzend aan de Brugse Veldzone met hun oppervlakte (ha). 

 

Gebiedscode Naam van het VEN 1
ste

 fase-gebied Oppervlakte  

   

GEN 112 
De Gebieden van de overgang van polders naar zandstreek langs het 
kanaal Brugge-Oostende 260,777 

GEN 115 De Damse polders 52,722 

GEN 119 Het Vloethemveld, Sint-Andriesveld, Tillegem 424,930 

GEN 117 De Schobbejakshoogte 13,192 

GEN 118 De Assebroekse Meersen tot Bergbeekvallei 54,599 

GEN 123 Het Wijnendalebos en vallei van de Waterhoenbeek 290,950 

GENO 121 De Vorte Bossen en vallei van de Wantebeek 267,319 

GEN 120 De Valleien, bossen en heiderelicten van de oostelijke Brugse veldzone 998,656 

GEN 205 De Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem 172,502 

 



       Ontwerp van ecologische gebiedsvisie voor het landinrichtingsproject Brugse Veldzone 
27 

 

Kaart 3 : VEN-regio’s en VEN-gebieden (VEN 1ste fase) in en grenzend aan de Brugse Veldzone. 
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1.2.4 Natuur- en bosgebieden op het gewestplan 

 

Het decreet van 18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 08/06/99) is in 

werking getreden op 1/05/2000. Het decreet vervangt de vroegere stedenbouwwet van 1962 die in 

Vlaanderen gecoördineerd werd bij decreet van 22/10/96. In het kader van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen worden de gewestplannen momenteel systematisch herzien met het oog op 

bijkomend 38.000 ha af te bakenen natuurgebied en 10.000 ha bosuitbreidinggebied.  

 

Het juridisch kader inzake ruimtelijke ordening legt diverse bodembestemmingen vast. Een belangrijk 

aspect in de ruimtelijke ordeningswetgeving voor het natuurbehoud is de vergunningplicht voor 

bepaalde activiteiten binnen ruimtelijk kwetsbare gebieden. Ruimtelijk kwetsbare gebieden zijn : de 

groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurreservaten, 

natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische 

gebieden met ecologische waarde of belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde, grote 

éénheden natuur, grote éénheden natuur in ontwikkeling en de ermee vergelijkbare gebieden, 

aangeduid op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 

De voor natuur belangrijke (zogenaamde “groene”) bestemmingen zijn de groengebieden, de 

bosgebieden, de parkgebieden, de buffergebieden, de landschappelijk waardevolle gebieden en de 

agrarische gebieden. Een aantal aanvullende voorschriften in de gewestplannen opgenomen zijn 

eveneens van belang. Het gaat om agrarische gebieden met ecologisch belang, valleigebieden, 

agrarisch gebied met bijzondere waarde, brongebieden, zones voor natuurontwikkeling, 

natuurgebieden met erfdienstbaarheid, bosgebieden met ecologische waarde, bosuitbreidinggebied en 

gebieden met nabestemming natuur. Binnen de Brugse Veldzone zijn tevens in voormalige 

bosgebieden enkele woonparken gelegen met zeer waardevolle relicten van bos- en heidevegetaties 

terug te vinden. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de oppervlakte van deze gebieden binnen 

de perimeter van de Brugse veldzone. 

 

 

Tabel 3 : Aandeel van de "groene" gewestplanbestemmingen in de totale oppervlakte van het studiegebied  

(Bron: OC GIS-Vlaanderen). 

 

Gewestplanbestemming oppervlakte (ha) % van de Brugse Veldzone 

Natuurgebied 2.246 5,9 

Reservaatgebied 342 0,9 

Bosgebied 594 1,5 

Parkgebied 2.022 5,3 

Groengebied 24 0,06 

Gebied voor natuureducatieve structuur 8 0.02 

totaal 5.272 13,9 
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Zo’n 14 % van het studiegebied heeft een groene bestemming gekregen (kaart 4). Dit is hoger dan het 

West-Vlaams aandeel (6,4 %) (bron : voorstudie). 

 

 

Kaart 4 : Voor natuur belangrijke gewestplanbestemmingen in de Brugse Veldzone. 
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1.2.5 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS) 

 

1.2.5.1 Algemeen 

 

 

De Gewenste Ruimtelijke Natuurlijke Structuur zoals gedefinieerd in het bindend gedeelte van het 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) is een uitwerking van de opgaven van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen (RSV). Het Vlaamse Gewest duidt grote eenheden natuur (GEN), grote 

eenheden natuur in ontwikkeling (GENO) en natuurverwevingsgebieden aan (zie 1.2.3). De provincie 

heeft de taak deze gebieden te verbinden met natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur 

van bovenlokaal belang. De gedetailleerde afbakening van deze gebieden vormt een onderdeel van de 

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Hierdoor ontstaat een netwerk met Vlaamse elementen 

waarin natuur een hoofd- of nevenfunctie vervult en provinciale elementen waar de natuur een 

ondergeschikte functie heeft. 

 

In deze verbindingsgebieden stelt de provincie volgende doelstellingen voorop : 

 

- Natuurverbindingsgebieden zijn gericht op het versterken van de bestaande natuurwaarden 

met het oog op hun verbindingsfunctie 

 

- De natuurfunctie wordt bepaald door kleine landschapselementen en kleinere 

natuurgebieden als verbinding 

 

- De natuurfunctie dient verbeterd te worden door herstel, behoud en ontwikkeling van kleine 

landschapselementen en kleinere natuurgebieden welke de verbinding realiseren tussen 

grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en 

natuurverwevingsgebieden (de uitbouw van een netwerk van KLE’s) 

 

- De uitbreiding van bossen en het behoud van de open ruimte. Voor de invulling van de 

bosstructuur dient men bosuitbreiding te voorzien binnen de natuuraandachtszones, 

behalve wanneer het gaat om stadsrandbossen, speelbossen of bossen met een 

schermfunctie. 

 

- Het garanderen van de basismilieukwaliteit 

 

 

De ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang wordt uitgebouwd buiten de 

natuuraandachtsgebieden en natuurverbindingsgebieden. Bij de aanduiding van de ecologische 

infrastructuur zullen deze gebieden worden geselecteerd die gemeentegrensoverschrijdend zijn of 

bovenlokale invloed uitoefenen. Dit laatste doet zich onder andere voor wanneer een bepaald type 

landschappelijk en natuurlijk element zeldzaam is of de mate waarin het zich op een bepaalde plaats 

ontwikkelt zeldzaam is. Andere voorbeelden zijn planmatig ontworpen landschappen die door hun 

aangelegde natuurlijke elementen sterk herkenbaar zijn en een structuurbepalende invloed uitoefenen, 

zoals ontginningspatronen of dijken en houtwallen. Het is ook mogelijk dat het netwerk van natuurlijke 

en landschappelijke elementen op een bepaalde plaats een zó hoge ecologische kwaliteit heeft, dat een 

grote natuurlijke rijkdom in het gebied kan voorkomen. Typische voorbeelden hiervan zijn de kleinere 

onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, spoorwegbeddingen, kanaalbermen, belangrijke 

waterpartijen enz. 
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Ten slotte dient de Provincie het VEN dat afgebakend wordt door het Vlaams Gewest (zie 1.2.3) te 

verfijnen op provinciaal niveau. 

  

 
1.2.5.2 Bindende bepalingen in het PRS West-Vlaanderen 

 
 

Het PRS duidt de volgende natuuraandachtszones aan binnen en net buiten de perimeter van het 

landinrichtingsproject (kaart 5) : 

 

- Gebied 3 : Havengeul Oostende-Zeebrugge met achterliggende polders (voornamelijk 

buiten de perimeter van het landinrichtingsproject) 

- Gebied 5 : omgeving Damse Vaart (buiten perimeter landinrichtingsproject) 

- Gebied 6 : Gebied vanaf de Blote Moere (buiten perimeter landinrichtingsproject) tot het 

Vloethemveld. 

- Gebied 7 : Beverhoutsveld-Assebroekse Meersen-Ryckevelde t.e.m. Oedelemberg 

- Gebied 8 : Oostveld en omgeving (doorlopend in Oost-Vlaanderen) 

- Gebied 9 : Bulskampveld tot Merkemveld en omgeving 

- Gebied 10 : Wijnendalebos en omgeving 

 

Het PRS onderscheidt de volgende types natuurverbindingen en geeft de volgende ruimtelijke 

invulling (kaart 5) : 

 

 

• Rivier- en beekvalleien 
 

 

Bornebeek, Hertsbergebeek, Jabbeeksebeek, Kasteelbeek, Kerkebeek, Klaphullebeek, Koebeek, 

Merlebeek, Moubeek, Poekebeek, Regenbeek, Ringbeek, Rivierbeek, Steenbeek, Veldbeek, 

Waterhoenbeek, Zabbeek,  Zuidervaartje. 

 

De volgende beken met delen van het stroomgebied binnen het landinrichtingsproject worden door de 

provincie West-Vlaanderen als prioritair beschouwd voor initiatieven rond natuur en natuurverbinding 

(bovenop de selectie van deze waterlopen in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan) (rood op kaart 

5) : Parochiebeek, Veldbeek-Kerkebeek, Veldbeek-Watermolenbeek, Bornebeek, Moubeek, 

Rollewegbeek, Ringaartbeek-Spanjaardbeek, Startegoedbeek-Veldekesbeek, Kasteelbeek, Wantebeek, 

Poekebeek, Paleputbeek en Grijsperrebeek. 

 

 

• Clusters van kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden 
 

 

Gebied Kalesgoed ; Gebied rond het park van Loppem, de Wulgenbroeken en kasteel Schoonhove ; 

Gebied in de omgeving van Aartrijke en Torhout ( Kasteel Caloen, Veldbos, Kasteel de Maere, 

Groenhove en steilrand, Bossen bij Bosserij) ; Gebied ten Noorden van Brugge (Kasteel Ten Berge, 

Blauwe Toren, Zeveneke, Sint-Pietersplas, poldergebied Ter Doest; polders langs Leopoldkanaal) ; 

Gebied ten Zuiden van Oedelem ; Gebied tussen Varsenare en Sint-Andries ; Gebied Vijvekapelle-

Sijseleveld ; Groene gordel en kastelen rond Brugge ; Gebied Ettelgem-Bekegem (incl. Roksemput) 

(gedeeltelijk binnen de perimeter van het landinrichtingsproject)  ; Gebied Koekelareberg – 

Eremietshoek (buiten de perimeter van het landinrichtingsproject). 
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• Droge ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang  
 

 

Abdijenroute Steenbrugge-Donk ; Oude spoorwegbedding Gistel-Torhout ; Oude spoorwegbedding 

Oostende-Gistel ; Oude spoorwegbedding Vloethemveldzate 

 

 

• Natte ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang  
 

 

Kanaal Gent-Brugge, Kanaal Oostende-Brugge, Maleleie, Spermaliegeleed, Steengracht, Vladslovaart-

Kasteelbeek-Molenbeek 

 

 

Kaart 5 : Natuuraandachtsgebieden, natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van 

bovenlokaal belang in en rond de Brugse Veldzone zoals bepaald in het PRS West-Vlaanderen. 
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1.2.6 Natuurreservaten en beheerde terreinen 

 

Een Vlaams natuurreservaat is een beschermd gebied dat door de Vlaamse regering wordt aangewezen 

op gronden die het Vlaamse gewest in eigendom of huur heeft of die het daartoe ter beschikking wordt 

gesteld. 

 

Een erkend natuurreservaat is een beschermd gebied dat wordt erkend op verzoek van de eigenaar. 

Voor elk natuurreservaat, kan binnen de groengebieden en bosgebieden of het VEN, een 

uitbreidingszone vastgesteld worden waarbinnen het recht van voorkoop van toepassing is. 

 

Voor een uitgebreide ecologische beschrijving van de natuurwaarden in de reservaatsgebieden zij 

verwezen naar hoofdstuk 1.3.3 “Sleutelprocessen, ecologische waarden, knelpunten en 

natuurstreefbeeld voor de verschillende deelgebieden”.  

 

Tabel 4 : Natuurreservaten en hun statuut in de Brugse Veldzone (bron : Instituut Voor Natuurbehoud ; 

Kuijken et al. 1999 ; reservatenbestand Instituut Voor Natuurbehoud toestand januari 2003). 

 
Gemeente Naam Beheerder Opp. 

(ha) 
Opp. erkend als 
natuurreservaat 

(ha) 

Beernem Miseriebocht VZW Natuurpunt 8 0 

Brugge Rode 

Dopheidereservaat 

Schobbejakshoogte 

Zevenkerken 

Assebroekse 

meersen 

VZW Natuurpunt 

VZW Natuurpunt 

VZW Natuurpunt 

Vlaams gewest, 

afdeling Natuur 

2,4 

3 

3,5 

6,9 

0 

0 

0 

0 

Oostkamp Leiemeersen VZW Natuurpunt 12,2 2, 9 

Jabbeke/Oudenburg Hoge dijken  Vlaams gewest, 

afdeling Natuur 

52,6 0 

Ruiselede Vorte Bossen VZW Natuurpunt 40 3,7 

Wingene Gulke putten VZW Natuurpunt 14,5 0 

 Predikherenbossen VZW Natuurpunt 29 0 

Zedelgem De Pilse VZW Natuurpunt 0,5 0 

 Doeveren VZW Natuurpunt 43 0 

 

 

In het gebied liggen 10 natuurreservaten (tabel 5, kaart 6) met een totale oppervlakte van 143,6 ha (met 

inbegrip van de gehele Roksemput die in feite voor het grootste deel buiten het studiegebied is 

gelegen). Dit is 19 % van de totale oppervlakte natuurreservaten in West-Vlaanderen. 6,6 ha, dus 4,6 

%  van de natuurreservaten zijn erkend. De meeste reservaten worden beheerd door de vzw Natuurpunt 

(83, 3 ha) en zijn privaat. De overige 60 ha zijn in beheer door het Vlaams gewest, afdeling Natuur.  

 

Natuurreservaten maakten in 1999 slechts 0,4 % van de Brugse Veldzone uit (Kuijken et al. 1999). Dit 

is evenwel bijna het dubbele van wat in de provincie West-Vlaanderen als natuurreservaat wordt 

beheerd (0,24 %). Voor het gedeeltelijk erkend natuurreservaat de Leiemeersen werd een 

uitbreidingsperimeter vastgesteld. 

 

Daarnaast komen een aantal terreinen voor die geen natuurreservaat zijn maar wel in beheer zijn bij 

overheidsinstanties of terreinbeherende verenigingen (tabel 5). Ze zijn eigendom van 
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overheidsinstellingen (VMW, AWZ, militaire overheden, provincie) of van privé-eigenaars. Deze lijst 

is een momentopname en dus mogelijks niet exhaustief, enkel terreinen met een specifiek 

natuurgericht beheer worden opgesomd. 

 

 

Tabel 5 : Niet-reservaatsgebieden binnen de Brugse Veldzone die als natuurgebied in beheer 

zijn bij overheden of terreinbeherende verenigingen (Bron : reservatenbestand Instituut 
Voor Natuurbehoud toestand januari 2003). 

 

Gemeente Naam Eigenaar Aard 

Assebroek Gemene en Loweiden Aanborgers beheer Arsbroek 

Beernem Lindeveld VMW beheerd domein 

Beernem Oefenterrein  Ryckevelde landmacht militair domein 

Beernem kanaalberm AWZ + privé beheer Natuurpunt 

Beernem Het Maandagsche privé beheer Natuurpunt 

Beernem/Oostkamp bornebeekBulskamp provincie W-Vl. reservaat 

Oostkamp Zorgvliet Gemeente Beheer Gemeente 

Brugge Rodedopheidereservaat VMW beheer Natuurpunt 

Brugge t Wit zand Gewest beheer Natuurpunt 

Brugge Beisbroek Brugge beheer Natuurpunt 

Jabbeke 

Militair domein 

Vloethemveld landmacht militair domein 

Zedelgem Pleyzierbos Gemeente  beheer Natuurpunt 
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Kaart 6 geeft een overzicht van de Vlaamse reservaten, natuurreservaten (erkende en niet-erkende), 

militaire domeinen en niet-reservaatsterreinen in beheer binnen en net buiten de Brugse Veldzone. 

 

 

Kaart 6 : Vlaamse Natuurreservaten, natuurreservaten en reservaten in beheer in de Brugse Veldzone 

(Bron : reservatenbestand Instituut Voor Natuurbehoud toestand januari 2003).  
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1.3 Afbakening en ecologische karakterisering van deelgebieden 
 

 

1.3.1 Gevolgde werkwijze en indeling 
 

 

De Brugse Veldzone wordt gekenmerkt door een hoge graad van complexiteit en een grote 

verscheidenheid aan fysische milieus (geologie, geomorfologie en pedologie), landschappen, 

bodemgebruik en landschapsecologische processen. De noodzaak dringt zich op om het gebied in 

werkbare eenheden onder te verdelen.  

 

Alle landschappelijke indelingen zoals voorgesteld in de voorstudie (bv. Demarest 1986a,b ; Gysels et 

al. 1993 : Antrop & Van Eetvelde 1998) leggen hun eigen accenten maar vertonen overlap. In deze 

studie werd geopteerd voor een pragmatische aanpak en werd het gebied onderverdeeld in zeven 

deelgebieden die ecologisch min of meer een eenheid vormen (kaart 7). Deze onderverdeling is 

geïnspireerd op de gewenste natuur- en bosstructuur (zie criterianota voor de afbakening van de 

gewenste natuur- en bosstructuur in Vlaanderen).  

 

Voor een algemene ecologische omschrijving en een beschrijving van de ecologische sleutelprocessen 

in deze deelgebieden wordt verwezen naar de gebiedsbeschrijvingen in hoofdstuk 1.3.3. 

 

Kaart 7 : Afbakening van deelgebieden voor de Brugse Veldzone. 
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1.3.2 Sleutelprocessen, ecologische waarden, knelpunten, natuurstreefbeeld en 
maatregelen voor de verschillende deelgebieden 
 

 

In dit hoofdstuk wordt voor de deelgebieden een algemene ecologische omschrijving met link 

naar het fysisch kader gegeven. Daarna wordt dieper ingegaan op de sturende abiotische processen 

(structuurbepalende elementen en processen) die van belang zijn voor de ecologische waarden in het 

gebied. In het luik “ecologische waarden” wordt de ecologische betekenis van het gebied beschreven, 

het voorkomen van waardevolle vegetaties/fauna en hun zeldzaamheid enz. De huidige ecologische 

waarden en de sturende processen vormen de basis voor het beschreven natuurstreefbeeld dat rekening 

houdt met de kansrijkdom van het gebied. Ten slotte wordt een opsomming gegeven van knelpunten en 

aandachtspunten die zich (kunnen) voordoen wil men dit natuurstreefbeeld verwezenlijken.  

 

Per deelgebied worden de voorkomende types natuur, het ecologisch belang van het deelgebied en 

enkele belangrijke dier- en plantensoorten nog eens opgesomd in een samenvattende tabel (tabel 6-12). 

Deze informatie is ook makkelijk op te vragen en zelf te actualiseren met behulp van de in Access 

ontworpen gebiedsdatabank. De structuur van deze databank is te vinden in bijlage 2. 

 

 

Voor elk deelgebied wordt in deze databank vermeld : 

 

 

- Naam en referentiecode 

- Oppervlakte 

- Algemene typering 

- Beschrijving van het systeem, oppervlakte van het gebied behorend tot de verschillende 

ecoregio’s 

- Juridisch en beleidskader : oppervlakte gewestplanbestemmingen, beschermde 

landschappen, Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden, Natuurreservaten en -

domeinen 

- De oppervlakte van gebieden die in beheer zijn 

- Natuurwaarde (volgens de BWK) : oppervlakte aan waardevolle en zeer waardevolle 

BWK-eenheden per deelgebied 

- Ecologische potenties 

- Knelpunten 

- Natuurstreefbeeld 

- Aankoopvooruitzichten 

- Strategische informatie 

- Adviezen 
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1.3.2.1 Gebieden op de overgang van polders naar zandstreek 

 

Algemene omschrijving 

 

 

Grasland- en vogelgebieden van het Oud- en Middelland. Ecologisch waardevolle graslandcomplexen 

in de oudlandpolders met veel slootjes en microreliëf, rietland en bomenrijen, op de overgang van 

polders met quartaire klei naar de Pleistocene zanden van de zandstreek, met abiotische kenmerken 

van beide, wat tot uiting komt in de natuurwaarden. De Lage Moere van Meetkerke vormt 

landschapsecologisch  een eenheid met dit gebied maar ligt buiten het landinrichtingsproject. Een 

groot deel van het gebied staat als relictzone op de landschapsatlas. 

 

 

Structuurbepalende elementen en processen  

 

 

Het gebied is gesitueerd op de overgang tussen twee ecoregio’s : de hogere, voedselarme en zure 

Pleistocene gronden met zoet grondwater en de lage, voedselrijke en kalkrijke, basische poldergronden 

met brak grondwater. Lokaal komen venige bodems voor. Hier is dus een rijke ecologische gradiënt 

aanwezig, die echter maar beperkt, vooral onder de vorm van relicten van halfnatuurlijke vegetaties, 

tot uiting komt.  

 

De overgang tussen zandstreek en polders verloopt op het terrein zeer geleidelijk en is gekoppeld aan 

het (macro)reliëf. Er zijn goede indicaties voor het uittreden van zoete kwel (met infiltratiegebied in de 

zandstreek) op de grenszone. Op perceelsschaal vertonen de graslanden een kenmerkend microreliëf, 

onder meer als resultaat van vroegere veenontginningen en landbouwvoering (sloten, laantjes). 

Hierdoor ontstaat op een aantal plaatsen ook op perceelsniveau een gradiënt van droog naar nat en zoet 

naar brak. Bij langdurige, hevige neerslag traden recent in de Kwetshage en het Paddegat 

overstromingen op. In het Paddegat liggen twee aanligputten voor de jacht met open water en moeras. 

In het  deelgebied bevinden zich brede poldersloten die de basis vormen van het sterk vertakte 

waternetwerk.  

 

 

Ecologische waarden 

 

 

De aanwezige gradiënt in abiotiek zorgt voor unieke vegetatiepatronen. In het Paddegat (buiten het 

studiegebied) bv. vindt men de merkwaardige combinatie van dottergrasland naast zilte vegetaties met 

zeekraal.  

 

In de graslanden rond het Sint-Jacobsgeleed zijn naast typische polderplanten en zilte vegetatie-

elementen (Melkkruid, Ruwe bies, Moeraszoutgras) ook soorten van arme zandgronden (bv. 

Tormentil) te vinden.  

 

Het poldercomplex Kwetshage werd in juni 2000 op perceelsniveau gekarteerd door Zwaenepoel 

(2001). Van de percelen werden soortenlijsten aangelegd. Uit deze gedetailleerde vegetatiekundige 

analyse blijken in het homogene polderlandschap van de Kwetshage 145 soorten hogere planten voor 

te komen. Ondanks de abiotische overgangen klei-zand, het centraal zeer venig gedeelte en de 
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bloemenrijkdom die gehooide venige percelen nog bezitten, is Kwetshage geen botanische topper meer 

afgaande op karakteristieke poldersoorten en rodelijst soorten. Zeldzame soorten als Ratelaar sp. 

(vermoedelijk Grote ratelaar), orchideeën (Dactylorhiza sp.), Blauwe zegge, Zilte zegge en 

Moeraszoutgras kwamen er volgens diverse bronnen voor maar zijn uit het gebied verdwenen (foto 2). 

Grote ratelaar komt wel nog voor in de nabijgelegen Gemene Weiden te Ettelgem (zie verder). De 

zeggesoorten kunnen mogelijks opnieuw kiemen uit de zaadbank bij plaggen op de meest venige 

percelen. Het voorkomen van Trosdravik, Borstelbies, Lidsteng, Tormentil enz. wordt waarschijnlijk 

geacht in het recente verleden (Zwaenepoel, 2001). In een aantal sectoren met soortenarme huiskavels 

(onder andere in het oosten van het gebied, ten zuiden van de spoorweg) zijn heel wat knotbomen 

verdwenen. Het aantal zoutindicatoren in de Kwetshage is zeer beperkt. Enkel Zeebies, Aardbeiklaver 

en Zilte rus komen beperkt voor in de oostelijke helft van het gebied.  

 

De meest soortenrijke percelen betreffen hooilandjes op veen. Op twee percelen werd nog het 

zeldzame Waterkruiskruid aangetroffen, één ervan in een riethooiland waar nog de poldervariant van 

een dottergrasland voorkomt (veelal zonder Dotterbloem). Verder houdt de soort nog stand op een 

hooiland met Italiaans raaigras. De soort is in principe een soort van het dotterbloemverbond maar 

onder begrazing houdt ze ook stand in kamgrasweiden en overgangen met het zilverschoonverbond 

(Zwaenepoel et al., 2002). Zeegroene muur houdt nog stand in de rand van deze hooilanden. In één 

wegberm in het zuiden van het gebied komt Vierzadige wikke voor. Zeer kleine populaties 

zwanebloemen (enkele planten) wordt lokaal in de sloten aangetroffen en in de vijver van het 

kasteelpark aan het westelijk uiteinde van de Kwetshage. De vrij zeldzame Veldgerst komt in deze 

overgangszone minder voor dan op pure klei en is bijgevolg relatief minder algemeen in het gebied.  
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Foto 2 : In de reeks “vergane glorie” een beeld van de Kwetshage met op de achtergrond de dijk 

langs het kanaal Brugge-Oostende. Het aspect met Grote ratelaar is ondertussen verdwenen door 
ontwatering en vermesting (Foto : P. Keirsebilck). 
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Ondanks het verlies van heel wat soorten, blijven de potenties van dit poldergebied zeer hoog en is het 

vooral de grote zeldzaamheid van de vegetatietypes met Waterkruiskruid in riethooiland en polder-

dotterverbondvegetaties die een hoge botanische waarde vertegenwoordigen (Zwaenepoel, 2001). Op 

de muren van de leegstaande vroegere kasteelboerderij komt de zeldzame Tongvaren voor. In het 

zomereiken-parkbos rond de kasteelboerderij huist een reigerkolonie (10-tal koppels). In de oever van 

de visvijver broedt IJsvogel (broedvogelinventarisatie Opstaele, 1999). De spookbrug over de 

spoorweg ten zuiden van de Kwetshage, heeft onbedoelde allures van natuurontwikkeling in de 

moerassige sfeer gekregen.  

 

De Gemene Weiden (Ettelgem), in de westelijke helft van het deelgebied, hebben een hoge 

natuurwaarde. Afgaande op de aantallen rodelijst planten en zeldzame typische polderplanten, scoort 

dit gebied hoger dan de Kwetshage. Op een beperkt aantal percelen, ingesloten door graslanden met 

microreliëf en kamgraslanden, komen mooie dottergraslanden (poldervariant) voor met de kensoorten 

Waterkruiskruid, Dotterbloem, Trosdravik, Pijptorkruid en typische polderplanten als Lidsteng. Er zijn 

wel indicaties voor verruiging van deze hooilanden. Op het mooiste perceel komt ook nog Grote 

ratelaar voor, een soort die uit de Kwetshage verdwenen is. Een perceel ten zuidwesten van de Gemene 

Weiden, op de eerste versie van de Biologische waarderingskaart als calthion (dotterbloemhooiland, 

Hc) aangeduid, is momenteel omgezet naar akker, maar heeft mogelijks nog potenties voor hetzelfde 

type vegetaties.  

 

Tegen de Oostendse Vaart aan, rond het Sint-Jacobsgeleed, komt een biologisch zeer waardevol 

graslandcomplex voor met een gradiëntrijke vegetatie. Zilte indicatoren als Melkkruid, Ruwe bies, 

Zilte rus, Moeraszoutgras en Zilte schijnspurrie komen er voor naast zeldzame polderplanten als 

Waterpunge, gedegradeerde dottergraslandvegetaties en soorten van zandgronden als Tormentil. De 

verspreid voorkomende rietlandfragmenten vormen een geschikt leefgebied voor broedvogels als 

Rietzanger.     

 

Delen van het gebied zijn ingekleurd als onderdeel van het vogelrichtlijngebied “Poldercomplex” (zie 

1.2.2). Dit graslandcomplex is in zijn geheel van groot belang als pleisterplaats voor doortrekkende 

steltlopers en watervogels, voor overwinterende ganzen (vooral Kwetshage, het Paddegat - buiten het 

studiegebied - is een secundaire pleisterplaats) en als broedgebied voor weidevogels. Een aantal 

soorten watervogels die de internationale norm (>1% van de Noordwest-Europese populatie) 

overschrijdt : Rietgans (Anser fabalis), Kleine Rietgans (Anser brachyrhynchus), Kolgans (Anser 

albifrons), Smient (Anas penelope), Wintertaling (Anas crecca)  ; Slobeend (Anas clypeata), 

Goudplevier (Pluvialis apricaria), Wulp (Numenius arquata). Voor de Kwetshage zijn vooral de hoge 

aantallen Kleine rietgans (tot 600ex.) en Kolgans relevant. Verder is het regelmatig voorkomen van 

broedvogels als Blauwborst (Luscinia svecica) het vermelden waard (broedvogelinventarisatie 

Opstaele, 1999). Tevens wordt het gebied gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal 

(niet-broedende) jaarlijkse wintergasten, zomergasten en doortrekkers : Roerdomp, Kleine zwaan, 

Brandgans, Blauwe kiekendief, Goudplevier, Kemphaan, Velduil enz. Verder is de Kwetshage slecht 

onderzocht op faunistisch gebied.  

 

Voorlopig werden geen rodelijst ongewervelden (dagvlinders, libellen) vastgesteld. Toch lijkt het 

typische polder-soortengamma (Icarusblauwtje, Hooibeestje, Groot koolwitje, Klein koolwitje, 

Argusvlinder, Atalanta, Distelvlinder, Azuurwaterjuffer, Grote keizerlibel, Lantaarntje, Gewone 

oeverlibel, Akkerhommel, Tuinhommel) compleet. Er zijn enkele historische gegevens over de 

herpetofauna van het gebied (de Fonseca, 1978), deze vermelden de gewone soorten Kleine 

watersalamander, Alpenwatersalamander, Bruine en Groene kikker en Gewone pad. Of al deze soorten 

nu ook nog voorkomen is niet bekend. Het ganse gebied vormt een potentieel habitat voor 
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Kamsalamander Triturus cristatus en Meervleermuis Myotis dasycneme, beide annex II-soorten van de 

Habitatrichtlijn.   

 

Tabel 6 : Samenvattend overzicht van waardevolle fauna en flora, belang van en types natuur in het 

deelgebied overgang van polders naar zandstreek. 

 

Flora 

Waterkruiskruid, Dotterbloem, Trosdravik, Pijptorkruid, Grote ratelaar, Lidsteng, 

Waterpunge, Zwanebloem, Melkkruid, Ruwe bies, Zilte rus, Moeraszoutgras, Zilte 

schijnspurrie, Zeebies, Aardbeiklaver, Tormentil, Borstelbies, Tongvaren 

Fauna 

IJsvogel Rietzanger, Blauwborst, Kleine rietgans, Kolgans, Roerdomp, Kleine 

zwaan, Brandgans, Blauwe kiekendief, Goudplevier, Kemphaan, Velduil 

Icarusblauwtje, Hooibeestje 

Belang 

Zilte vegetatie-elementen 

Zeldzame polderplanten 

Mozaïek met planten uit de zandstreek 

Broedgebied voor weidevogels  

Pleisterplaats voor doortrekkende steltlopers en watervogels  

Pleisterplaats voor overwinterende ganzen 

Types 

natuur 

Graslanden met microreliëf 

Hooilanden (dottergrasland) 

Rietlandfragmenten 

Natte ruigtes 

Poldersloten met interessante vegetatie 

 

 

 

Natuurstreefbeeld 

 

 

Versterking en instandhouding van de aanwezige ecologische gradiënten. Behoud en ontwikkeling van 

deze gebieden in de open graslandsfeer met halfnatuurlijke vegetaties en hiermee geassocieerde 

levensgemeenschappen. Dit kan door het waterbeheer (a-priori kunstmatig) in functie van natuur te 

voeren : algemeen hogere peilniveaus, natuurlijke peilschommelingen en een verhoging van de 

grondwatertafel.  

 

Nader hydrologisch onderzoek moet uitwijzen hoe kwelwater, aangevoerd uit de zandstreek, in deze 

gebieden kan gevrijwaard worden en kwelgebonden vegetaties ontwikkeld kunnen worden in een 

mozaïek met de zilte vegetaties gebonden aan het brakke grondwater. Herstel van winterse 

overstromingen moet onderzocht worden. De polderwaterlopen kunnen, waar nodig, specifiek 

natuurtechnisch ingericht worden. 

 

De huidige intensieve landbouw is niet verenigbaar met de natuurdoelstellingen en wordt op termijn 

afgebouwd. Wel is agrarisch medegebruik mogelijk binnen de randvoorwaarden gesteld door het 

natuurbeheer. Recreatieve voorzieningen in dit landschappelijk attractieve gebied worden geleid vanuit 

de woonkernen (in de eerste plaats Brugge) en dienen dusdanig ingepast dat de verstoring (onder 

andere weidevogels, ganzen) minimaal is. 

 

Het gebied is zeer arm aan poelen (geen) en hagen (slechts één haagrelict). Dit haagrelict (perceel 85) 

zou kunnen heraangevuld worden met autochtoon materiaal van dezelfde soorten : Eénstijlige 

meidoorn, Tweestijlige meidoorn, Veldiep, Vlier en Dauwbraam. Ook de vier rozensoorten (Viltroos, 
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Heggenroos, Egelantier, Hondsroos) die in het gebied voorkomen zijn geschikt oogstmateriaal voor de 

aanvulling van de haag (Zwaenepoel, 2000). Vanuit ecologisch zowel als cultuurhistorisch oogpunt is 

het verantwoord aan de rand van het gebied, bij voorkeur rond boerderijen, een “kwetshaag” 

(doornhaag met onder andere sleedoorns) aan te planten (Zwaenepoel, 2001). Heraanvulling van de 

rijen knotpopulieren en –wilgen met poten van ter plaatse is aangewezen aangezien deze lineaire 

landschapselementen op veel plaatsen in het gebied zijn verdwenen. 

 

Ook in het zandgebied rond Jabbeke zijn bijzonder weinig kleine landschapselementen aanwezig. Van 

het traditionele bocagelandschap rest nog weinig. Meer aandacht voor de uitbouw en ontwikkeling van 

een netwerk met kleine landschapselementen in deze zone is wenselijk. 

 

Herintroductie van de verdwenen Grote ratelaar in de Kwetshage met materiaal uit de nabijgelegen 

Gemene weiden te Ettelgem valt te overwegen.  

 

Recreatie : Hoewel hier verschillende landschappelijk en ecologisch zeer interessante gebieden liggen 

(Kwetshage, Gemene weiden, Roksemput) zijn deze maar matig ontsloten voor recreanten. De 

aanwezigheid van de spookbruggen, waarrond zich moerassige natuur heeft ontwikkeld biedt 

mogelijkheden voor recreatieve uitbouw.  

 

 

Knelpunten en aandachtspunten 

 

 

De Kwetshage, met als bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied, en het Paddegat, 

zuiver agrarisch gebied, hebben geen planologische bescherming of bestemming die een duurzame 

natuurfunctie mogelijk maakt. De intensieve landbouw in het algemeen vormt het belangrijkste 

knelpunt voor een duurzame natuurfunctie (Defoort, 2001). Bijzondere problemen zijn de volgende : 

 

� Het waterbeheer is vrijwel alleen op de landbouw afgestemd. Overbemaling van de 

grondwatertafel veroorzaakt een “omgekeerd” peilregime : (te) laag in winter en 

voorjaar, hoog in de zomer. 

� Lage grondwater- en slootpeilen door diepe detailontwatering. 

� Mogelijke kwel vanuit de zandstreek die te snel wordt afgevoerd. 

� De inrichting van veel waterlopen met harde oeververdedigingsmaterialen maakt 

vegetatieontwikkeling op de oevers onmogelijk. 

� Intensief herbicidengebruik en mestinjectie op percelen , perceelsranden en 

slootvegetaties (oa op de percelen 13,17,32,33,39,40,42,57,75,82,83,84,) is in het 

gebied een wijd verspreid fenomeen. Op een aantal plaatsen lijdt de kwaliteit van 

slootvegetaties ook onder opgeworpen slootbagger (Zwaenepoel, 2001). 

� Tussen 1980 en 2000 nam het areaal historisch permanent grasland in de Kwetshage af 

met ongeveer 45%. De uitbreiding van akkers vanuit de Pleistocene zandgronden en 

vanaf de wegen naar onbereikbare stukken toe is goed gedocumenteerd (Zwaenepoel, 

2001). 

 

Rond de Gemene Weiden te Ettelgem zijn waardevolle dottergraslanden verloren gegaan door de 

omzetting naar akker. 

 

De overgangsgronden in dit deelgebied worden gekenmerkt door de historische aanwezigheid van 

glastuinbouw. Grote serrecomplexen op deze overgangszone van polders naar zandstreek vergen een 

intensief ruimtegebruik en werken storend in op het landschap. 
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In het gebied zijn relatief veel biologisch (zeer) waardevolle gebieden aanwezig binnen agrarisch 

gebied. Het betreft weilandcomplexen in gebruik door varkensveehouderijen. 

 

De graad van versnippering is hoog door de aanwezigheid van de autosnelweg E40 (met splitsing te 

Jabbeke) en de spoorlijn Brugge-Oostende. 
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1.3.2.2 Bossen, heiden en beekvalleien van het Houtland – noordelijk gedeelte 

Rijkevelde, Doolhof en Schobbejakshoogte, Sijseleveld, Maleveld  

 

Structuurbepalende elementen en processen 

 

 

Het gebied situeert zich op de dekzandrug Gistel-Maldegem-Stekene-Verrebroek. Samen met het 

aanpalende bosgebied Ryckevelde vormt het stuifzandgebied Schobbejakshoogte vermoedelijk een 

infiltratiegebied voor de kwelzones in de noordelijk aansluitende vochtige kom van de Doolhof.  

 

In de Doolhof vormt de Maleleie een belangrijke hydrografische actor. De Schobbejakshoogte is een 

gefixeerd landduin met open, stuivend zand, schrale pioniers- en heidevegetatie en bos op dit 

voedselarm terrestrisch milieu. Dit gebied is te karakteriseren als een vochtig graslandgebied met een 

microreliëf van sloten en depressies.  

 

Bodemkundig en in het reliëf is er een mooie, geleidelijke overgang van quartair (stuif)zand op de 

Schobbejakshoogte naar tertiair lemig zand met een venig gedeelte in de Doolhof. In de Doolhof zijn 

er duidelijke indicaties voor kwel.  

 

 

Ecologische waarden 

 

 

De natuurwaarden in het gebied zijn zeer hoog. Het natuurreservaat Schobbejakshoogte, een 

stuifduingebied vlakbij het Ryckeveldebos. Stuifzandgebieden zijn in Oost- en West-Vlaanderen 

zeldzaam geworden. De oorsprong van het landschap van de Schobbejakshoogte gaat terug tot de 

eolische zandafzettingen vanuit de Noordzee gedurende de laatste ijstijden.  

Wellicht maakte de Schobbejakshoogte in de middeleeuwen deel uit van de noordvlaamse veldzone 

waartoe grote heidegebieden zoals Bulskampveld behoorden.  

Van dit halfnatuurlijk landschap blijft nog weinig over.  

 

Dit unieke milieu herbergt een enorme verscheidenheid aan planten (173), zwammen (161) en 

diersoorten (300). Botanisch valt in dit gebied de zeer waardevolle mozaïek van droog heischraal 

grasland, stuifduin en droge heide op met Tandjesgras, Struikheide, Buntgras, Trekrus, Liggende 

vleugeltjesbloem, Dwergviltkruid, Klein tasjeskruid, Tormentil, Zilverhaver, Paashaver, bremstruweel, 

Pijpestrootje, Grote bremraap, Bleekgele droogbloem, Vogelpootje, Zandblauwtje,… Het gebied is 

voor een deel in beheersovereenkomst met het Ministerie van Landsverdediging. Op het nabijgelegen 

shietterrein komen nog Tandjesgras, Pilzegge, Struikhei en Liggende vleugeltjesbloem voor.  

Een aantal zeer belangrijke populaties van zeldzame rodelijst ongewervelden komen er nog voor : 

Bruine eikepage, Schavertje, Snortikker, Eikepage, Behaarde rode bosmier, Kale rode bosmier, 

Schitterend lieveheersbeestje, de nachtvlinders Lycophotia porphyrea en Calamia tridens, … Bruin 

blauwtje, Levendbarende hagedis, Hazelworm en de zeldzame Veldspitsmuis zijn er waar te nemen.  
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Foto 3 : De populatie van de stugge, taaie Trekrus Juncus squarrosus in de Schobbejakshoogte is 

uniek door haar grote omvang. Het betreft de grootste groeiplaats in het westen van het land (foto 
: P. Keirsebilck). 
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Ryckeveldebos is zeer vogelrijk. Het vormt het broedgebied van Boomvalk, Bosuil, Ransuil, 

Boomklever en vele kleine zangvogels. ’s Winters komen er grote aantallen Ransuil roesten en kan 

met makkelijk Houtsnip waarnemen. De mycoflora is er zeer rijk, met onder andere Grote sponszwam 

en Kleine stinkzwam. In een perceel tussen het kasteel en de Meersbeek komt een grote populatie 

Grote bremraap voor. Langs de Meersbeek zelf groeit nog Bosanemoon en Stengelloze sleutelbloem. 

 

In en rond het Paalbos zijn eveneens nog een aantal natuurwaarden. Hengel komt er nog in de bermen 

rond het voetbalveld voor, een uitgesproken schraal milieu. Nog op dit voetbalveld groeit een 

bremstruweel met Grote Bremraap in de kruidlaag. 

 

De oude spoorwegzate Steenbrugge-Maldegem (“Abdijenroute”) loopt als een groen lint door de 

bosgebieden van het Houtland-Noord naar het meersengebied te Assebroek. Te Sijsele en 

Oedelem/Sint-Kruis komen zeer waardevolle vegetaties langs deze spoorwegbedding voor, gebonden 

aan schrale bermen en spoorwegsintels (zie gebiedsbeschrijving). Het betreft zeer insectenrijke 

bermtypes met een uitbundig bloeiaspect.  

 

Zo komen ter hoogte van de Molenstraat en de Stationsstraat te Sijsele bermtypes voor met 

Schermhavikskruid en Vlasbekje. Op de schraalste plaaten, zoals stukken van het bermgedeelte tussen 

de Zwaanstraat en de Bollewallekes, zijn types met Zandblauwtje, Schapezuring, Hazepootje en 

Vogelpootje neigend naar het zeldzame zilverhavertype aan te treffen (typologie naar Zwaenepoel 

1998a). De kale spoorwegsintels vormen een geknipt pioniersmilieu voor Vroegeling, Muurpeper en 

voor de niet algemene Kleine leeuwebek (bv. ter hoogte van het oude station van Sijsele en de 

Zwaanstraat).  

 

Het thermofiel karakter van de spoorwegsintels trekt zeer veel vlinders aan. Niet minder dan 24 

soorten dagvlinders werden hier al opgemerkt, waaronder het complete schraalgraslandgamma Kleine 

vuurvlinder, Hooibeestje, Icarusblauwtje en Geelsprietdikkopje. De laatste soorten werden de laatste 

jaren niet meer teruggevonden, wat vermoedelijk het gevolg is van verruiging van de bermvegetatie.  

 

Langs de spoorweg, ter hoogte van het Elisabethziekenhuis hield tot voor enkele jaren een koppel 

Boompieper stand. Op dit gedeelte van de spoorweg kwam na graafwerken ten behoeve van de aanleg 

van een gasleiding massaal bremstruweel voor tussen de dennenbossen.  

 

De zure naaldbossen aan weerszijden van dit bermgedeelte (Bollewallekes Sijele) zijn een toonbeeld 

van de voor de streek algemeen geldende problematiek van overmatige aanrijking door 

stikstofneerslag. Door de hoge stikstofdepositie onstaat in de bossen een marginale ondergroei. 

Rankende helmbloem, nochtans helemaal geen algemene verschijning in de regio, duidt op 

stikstofaanrijking en de invloed van zure regen (Zwaenepoel 1998 ; Roos et al. 2000). Grote delen van 

deze bossen hebben een monotone ondergroei van Adelaarsvaren.  

 

In de bermrand slaat struweel op met dominantie van Amerikaanse vogelkers, waardoor geen licht 

meer tot de kruidlaag en de bosrand doordringt, de sintelige berm niet meer opwarmt en 

warmteminnende insectensoorten verdwijnen. Toch komt de Hazelworm nog voor in deze omgeving 

(mededeling G. De Laender). Hazelwormen blijken het minst verspreid voor te komen in West-

Vlaanderen. Door de verruiging van de ondergroei in de bossen en en de opslag van exoten aan de 

bosrand, is de beschermde Rode bosmier recent verdwenen!  

 

Grasklokje kwam tot voor enkele jaren nog op vele plaatsen langs de berm voor maar is eveneens 

verdwenen, vermoedelijk door lokale eutrofiëring. Deze plant beschikt echter over een zaadvoorraad 
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en kan bij herstelbeheer gerecupereerd worden (Zwaenepoel 1998). Het stuk spoorweg ter hoogte van 

de Zwaanstraat heeft te lijden onder uitspoeling van herbiciden vanuit de hier gevestigde 

laurierkwekerij, die ook landschappelijk beter kan geïntegreerd worden. Een schitterende akkertje met 

dominantie van Gewoon biggekruid, dat hier acht jaar geleden nog voorkwam, is verdwenen. Hier 

lijken goede potenties voor de ontwikkeling van een botanisch interessante akkervegetatie. Gewone 

vogelmelk, een akkerplant, is verdrongen naar de spoorwegberm maar nog steeds aanwezig. 

 

Korenbloemen en klaprozen waren tot vijf jaar terug nog massaal aan te treffen in de graanakker 

tussen de Molenstraat en de Nieuwe Weg. Na een veranderd grondgebruik (de omzetting tot 

maïsakker) hield de soort nog even stand in de berm zelf maar moest uiteindelijk het loodje leggen. De 

inplanting van knotwilgen is op dit bermgedeelte minder wenselijk, gezien de potenties voor schrale, 

uitbundig bloeiende bermvegetaties. 

 

Andere plaatsen, zoals de belendende akkers en weilanden tussen de Zwaanstraat en de Bollewallekes, 

zijn uitgesproken rijk aan kleine landschapselementen. Grasmus komt er algemeen voor, 

Roodborsttapuit kwam er tot zeven jaar geleden nog tot broeden in een rietkraag temidden de 

maïsakkers. De Braamsluiper wordt elk jaar opgemerkt. Op de akkertjes troepen in de winter grote 

wintergroepen vinken (Vink, Keep) samen. 

 

Op het golfterrein te Damme komt een restpopulatie Geelgors voor. De graslanden in deze omgeving, 

ter hoogte van de Noordermeers (Jagersbeek) en verder richting Kaleshoek (Staelensbeek, 

Kaleshoekbeek, Vakeleie) zijn van uitzonderlijk groot belang voor de restpopulaties Stengelloze 

sleutelbloem (zie hoofdstuk “soortgerichte maatregelen”). De plant is ook terug te vinden in de bermen 

langs het golfterrein. De slootjes hier worden gekenmerkt door zeer helder water met een rijke 

vegetatie van Beekpunge, Kleverige ogentroost enz. Bruine kikker en pad komen er eitjes leggen. 

Regelmatig zijn in nattere gedeeltes in de weilanden rond het golfterrein pleisterende groepjes Wulp te 

zien. De slootjes die de golf in het noorden begrenzen bieden ’s winters schuilplaats aan Wintertaling 

en Slobeend. Op het eiland in de grote plas, midden in het golfterrein, werden reeds broedpogingen 

van Visdief geregistreerd. Tussen het golfterrein en de Antwerpse Heirweg komt nog bremstruweel 

met een massale groeiplaats van Grote bremraap voor. In de rechtgetrokken en gekanaliseerde beken 

rond Hoeve Spermalie komt Beekpunge voor. 

 

Het Maleveld heeft - op een laatste polletje Struikhei onder een prikkeldraad en enkele bremstruiken 

na - zowat alle veldkarakter verloren. Het gebied vormt momenteel een grasland- en akkergebied. 

Ecologisch interessant zijn de graslanden tussen het verkavelde Sijseleveld en het Maleveld. Deze 

graslanden komen in het winterhalfjaar regelmatig onder water. Mogelijks betreft het 

stuwwatergronden. Stormmeeuw, Bergeend, Slobeend en grote groepen Kievit komen er pleisteren en 

foerageren. Op de terreinen aan de stortput Dekeyser herinnert de vondst van een overwinteringsgroep 

Levendbarende hagedis (tot 10 ex. samen onder een houten balk) aan de verdwenen heidevegetatie. Of 

deze populatie nog levensvatbaar is valt te betwijfelen, de dichtstbijzijnde komt voor in de 

Schobbejakshoogte, op slechts enkele kilometer in vogelvlucht maar aan de overkant van de drukke 

Maalse steenweg.  

 

Op de stortput zelf worden veel pleisterende doortrekkers en watervogels gezien, onder andere Zwarte 

stern en Kwak. ’s Winters zijn er grote aantallen Kuifeend en occasioneel ook Smient waar te nemen. 

De libellenfauna is er marginaal, met Grote keizerlibel, Gewone oeverlibel en Kleine roodoogjuffer als 

belangrijkste vertegenwoordigers. De ruigere akkertjes in de directe omgeving waar nog akkerdistel 

groeit en de struweelrijke opgeworpen zandige dijk aan de steenweg op Vijvenkapelle vormen een 

aantrekkingspool voor groepen Putter, Groenling, Keep en Vink. 
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De natuurwaarde van de bossen rond de abdij van Male is hoog. Zure eiken- en beukenbossen 

wisselen er af met banalere partijen naaldbomen, waaronder Lork. In de bosrand komt één van de 

weinige groeiplaatsen in Vlaanderen van de zeer zeldzame schermbloemige Franse aardkastanje (foto 

4) voor. Watervleermuizen hebben op de slotgracht van de abdij hun jachtgebied en overwinteren in de 

nabijgelegen vleermuiskelder. 

 

 

Tabel 7 : Samenvattend overzicht van waardevolle fauna en flora, belang van en types natuur in het 

deelgebied bossen, heiden en beekvalleien van het Houtland noordelijk gedeelte. 

 

Flora 

Tandjesgras, Struikheide, Buntgras, Trekrus, Liggende vleugeltjesbloem, 

Dwergviltkruid, Klein tasjeskruid, Tormentil, Zilverhaver, bremstruweel, Grote 

bremraap, Bleekgele droogbloem, Vogelpootje, Zandblauwtje, Grote bremraap, 

Hengel, Kraakloof, Franse aardkastanje, rijke mycoflora 

Fauna 

Bruine eikepage, Eikepage, Schavertje, Snortikker, Zanddoorntje, Behaarde rode 

bosmier, Kale rode bosmier, Schitterend lieveheersbeestje, nachtvlinders 

Lycophotia porphyrea, Calamia tridens, IJsvogel Dodaars, Kwak, Slobeend, 

Bergeend, Geelgors, Roodborsttapuit, Grasmus, Braamsluiper, Boompieper 

(historisch) 

Belang 

Zeldzame heischrale vegetaties 

Zeldzame pioniersvegetaties op stuifduin 

Schrale bermvegetaties 

Thermofiel sintelmilieu voor insecten 

Types 

natuur 

Bossen op droge zandgrond 

Gefixeerd landduin 

Heischrale graslanden 

Zure struisgrasgraslanden 

Droge heide 

Graslanden met microreliëf van sloten en depressies 

Waterpartijen met hoge faunistische waarde 
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Foto 4 : Het aantal groeiplaatsen van de met uitsterven bedreigde Franse aardkastanje Conopodium majus 

in België is op één hand te tellen. Het merendeel ervan bevindt zich in West-Vlaanderen (Zwaenepoel 
1998a).  De plant houdt ondermeer stand in de omgeving van de bossen rond de abdij van Male (foto O. 

Dochy, New Forest Eng.).   
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Natuurstreefbeeld 

 

 

De algemene doelstelling voor het deelgebied Schobbejakshoogte is het behoud en de verdere 

ontwikkeling van de genoemde open milieus en het tegengaan van de verbossing.  

 

In de Doolhof vormt het herstel van vochtige, halfnatuurlijke graslanden de doelstelling. Het herstel 

van de natuurlijke hydrologie en het stimuleren van de kwelinvloed, staan daarbij voorop, samen met 

een gericht terreinbeheer. Extra aandacht gaat daarbij naar de venige bodems. 

 

Op die manier wordt een aaneengesloten en samenhangende natuurkern gecreëerd, die direct aansluit 

op de natuurgebieden in de omgeving (gewenste natuurverwevingsgebieden, zoals het aanpalende 

multifunctionele bos van Ryckevelde). Bovendien vormt dit een belangrijk open ruimtegebied dat 

samen met het Meersengebied de oostelijke grens van de agglomeratie Brugge markeert en tevens 

aansluit op de smalle open ruimteverbinding tussen Sint-Kruis en Sijsele naar het noorden, ter hoogte 

van het Maleveld.  

 

Door de ligging aan de rand van de stad en langs de wandel- en fietsroute van de oude 

spoorwegbedding Steenbrugge-Maldegem kan natuurontwikkeling in de Doolhof een belangrijke 

meerwaarde bieden voor recreatie. 

 

De spoorwegbedding “Abdijenroute” heeft een hoge graad aan onverwezenlijkte natuurpotentie en 

dient dringend ecologisch geherwaardeerd, vooral het gedeelte Sijsele-Donk. Ook in de directe 

omgeving van de spoorweg zijn er mogelijkheden voor natuurherstel en -ontwikkeling. Herstel en 

ontwikkeling van de schrale bermgemeenschappen en zure bossen zijn hier prioritair. Daarnaast zijn 

goede potenties voor de ontwikkeling van botanisch interessante akkervegetaties (verdwenen akkertjes 

met Klaproos en Korenbloem, aanwezigheid Vogelmelk in de bermen enz.). 

 

In het Maleveld zijn mogelijkheden voor graslanden met overstromingen, bloemrijke graslandtypes en 

wastine-achtige natuur (bv. aan de achterkant van het Malebos).  

 

 

Knelpunten en aandachtspunten 

 

 

De huidige intensieve landbouw is slecht verenigbaar met de natuurdoelstellingen, zowel omwille van 

het grondgebruik als om de eisen aan het waterbeheer. De sterke verdroging van het gebied in de 

laatste decennia is hier een direct gevolg van. Een proefproject met beheersovereenkomsten in het 

kader van het GNOP van Brugge verloopt bijzonder moeizaam; de ecologische doelstellingen worden 

hoegenaamd niet gehaald. Gebiedsgericht moet onderzocht worden op welke manier deze kunnen 

bereikt worden en hoe dit afgestemd wordt met landbouwactiviteiten. Agrarisch medegebruik kan 

daarbij een belangrijke plaats innemen. 

 

De Doolhof heeft op het Gewestplan integraal de bestemming landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied, wat een duurzame natuurfunctie in de weg staat. 

 

De problemen met recreatie in de Schobbejakshoogte lijken min of meer onder controle, maar dit 

kleine terrein blijft erg kwetsbaar voor verstoring van de bodem door motorcrossers, mountainbikes en 

terreinwagens. 
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De Abdijenroute heeft door de recreatieve inrichting aan belang ingeboet, maar vormt een potentiële 

verbinding tussen de boscomplexen rond Maldegem, Sijsele en Assebroek enerzijds en de 

meersengebieden anderzijds (Steenbrugse bosjes, Assebroekse meersen, Doolhof). Vroeger was de 

vegetatie op vele plaatsen erg schraal, nu worden de bermen meer en meer ingenomen door 

braamstruwelen en struikopslag. Heel wat belangrijke faunasoorten (Rode bosmier, 

Geelsprietdikkopje, Icarusblauwtje) zijn hierdoor recent verdwenen, de ondergroei van de hier 

aanwezige naaldbossen verruigt (Adelaarsvaren, Braam). Een beter beheer van het spoorwegcomplex 

is een dringende noodzaak voor het behoud van de ecologische diversiteit. Voor suggesties 

dienaangaande zij verwezen naar het hoofdstuk “ecologische waarden”. Het opwerpen van artificiële 

verharding ten behoeve van recreanten vernietigt het bijzondere, thermofiele karakter van de 

spoorwegsintels en dient zoveel mogelijk vermeden. Het maaibeheer kan beter afgestemd worden op 

de ecologische behoefte van de bermvegetatie. Eventueel kan gedacht worden aan een nabegrazing van 

interessante bermgedeeltes in samenwerking met lokale schapenhouders (bv.. Zwaanstraat-

Bollewallekes). Ter hoogte van de Bollewallekes komt tussen de spoorweg en de Antwerpse heirweg 

zonevreemde bebouwing (weekendverblijven) voor. 

 

De ingeplante verkavelingen ter hoogte van de Nieuwe Weg en de Kerkakker te Sijsele vormen een 

knelpunt voor een goed verschralingsbeheer van de bermvegetaties. Door de constante betreding en de 

inplanting van exoten (schijncypressen, paplaurier enz.) of afsluitingen verschijnt een marginale 

bermvegetatie.  

 

De natuurwaarde van de bossen rond de abdij van Male is hoog. De inplanting van luxueuze villa’s 

in dit bosgebied valt te betreuren. De verbindingsweg (verlengde Veldstraat Sijsele) Sijseleveld-Male 

parallel aan de Maalse Steenweg komt in aanmerking voor ontharding en aflsluiting voor 

gemotoriseerd verkeer waardoor de natuurwaarde kan stijgen.  
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1.3.2.3. Meersengebied, Bergbeekvallei en cuesta van Oedelem 

I. Meersengebied en vallei van de Bergbeek 

 

Algemene omschrijving 

 

 

Samenhangend geheel van meersen en de valleien van twee toestromende beken (Bergbeek in het 

westen, Hoofdsloot-Zuiddambeek in het zuiden). Uitgestrekt graslandencomplex met talrijke 

knotwilgen -en populierenrijen (Gemene Weiden, Chartreuzemeersen en Assebroekse Meersen) en met 

een zuidelijke uitloper naar het Beverhoutsveld (laatst ontgonnen veldgebied van de streek). Het 

meersengebied is door zijn overstroombaar karakter steeds onbebouwd gebleven (Barbery & Van de 

Sande, 2001). In het oosten is het cuestalandschap rond Oedelem aspectbepalend. 

 

De Bergbeekvallei is één van de waardevolle beekvalleien van het Houtland. Het geheel van het 

laaggelegen meersengebied met de valleien vormt een belangrijk open ruimtegebied dat de 

(zuid)oostelijke grens van de Brugse agglomeratie markeert. 

 

In een ruimere context geschetst verzorgt de perimeter van de Bergbeekvallei de verbinding tussen de 

Assebroekse meersen (in het westen geschurkt tot onder de torens van Brugge) met de Meetjeslandse 

bossengordel die loopt tot Lembeke-Assenede en op Oostvlaams grondgebied onder meer het grootste 

bos van de provincie (Drongengoed, ligt net over de grens) omvat (Slabbaert 2002). 

 

In het cuestagebied van Oedelem (Oedelemberg) is de aanwezigheid van zure bartoonklei 

aspectbepalend voor de voorkomende plantengemeenschappen. Door de ondoorlatendheid van dit 

bodemtype komen erg veel vochtige met opwellend grondwater of een stuwwatertafel voor. 

 

 

Structuurbepalende elementen en processen 

 

 

De Meersgebieden bestaan uit een brede depressie van tertiaire oorsprong die voor het overgrote deel 

beneden de 5-meter hoogtelijn ligt. De Assebroekse meersen behoren geologisch tot het zwakhellende 

deel van Noord-België waar zich zuidwaarts van de oost-west lopende dekzandrug (van Stekene tot 

oudenburg) opgevulde valleisystemen  bevinden. De Assebroekse meersen behoren daarbij tot de 

Waardammevallei en niet tot de Vlaamse vallei (Slabbaert & Godderis, 2001). Deze laagte vormt het 

overstromingsgebied voor een aantal waterlopen met oorsprong in de hoger gelegen gronden richting 

Ryckevelde, Oedelem en Beernem.  

 

Tot enkele tientallen jaren geleden overstroomde een groot deel van dit gebied regelmatig en voor 

langere periodes tijdens de winter. Nu gebeurt dit veeleer uitzonderlijk en kortstondig, bij hoge 

afvoeren (bv. winter 1999-2000). De afwatering gebeurt enerzijds via het Sint-Trudoledeken en het 

Zuidervaartje in het Leopoldskanaal, anderzijds via de Hoofdsloot, die via een pompgemaal loost in 

het kanaal Gent-Brugge tussen Steenbrugge en Moerbrugge. Zowel in de Bergbeekvallei als in de 

meersen zijn er duidelijke indicaties voor kwel.  

 

Belangrijke infiltratiegebieden van het meersengebied liggen ter hoogte van de dekzandrug van het 

domein Bergskens, een relict van een stuifduinengebied gelegen op de dekzandrug Stekene-Oudenburg 
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en ter hoogte van de transversale Pleistocene dekzandrug tussen Chartreuzemeersen en Assebroekse 

meersen (waarop de koedreef is aangelegd). Het grondgebruik en het landschappelijk aspect van deze 

zandrug wijkt ingevolge de bodemgesteldheid en de hogere ligging, van oudsher sterk af van de 

aanpalende meersgronden.  Op historische kaarten komt deze rug voor als een vrij gesloten 

landbouwlandschap met veel houtkanten en hagen. 

 

In de Assebroekse Meersen is een grote oppervlakte veenbodems te vinden naast enkele kleinere 

vlekken, met als bijzonderheid dat het veen er rust op een ondiep voorkomende laag moeraskalk van 

20-40cm dikte. In de rest van het gebied is zandleem en alluviale klei te vinden. Ook in de 

Bergbeekvallei komen lokaal veen en venige bodems voor. 

 

De meersen worden voorts gekenmerkt door een microreliëf met onder andere talrijke sloten. De vallei 

van de Bergbeek sluit aan op de noordrand van Oedelemberg, het westelijke uiteinde van de cuesta 

Oedelem-Zomergem, waar de tertiaire Bartoonklei plaatselijk dagzoomt. Hier bevindt zich dus een 

ecologisch interessante reliëf- en bodemkundige gradiënt. 

 

 

Ecologische waarden 

 

 

Het ganse meersengebied staat op de Ferrariskaart aangeduid als “ondoordringbaar moeras”  en moet 

de eerste fasen van landbouwkundig gebruik zeer rijk aan bloemrijke hooilandjes geweest zijn. Grote 

ratelaar, Koekoeksbloem, Pinksterbloem en Veldzuring waren door hun uitbundige bloei 

aspectbepalende soorten.  

 

Het aspect gedomineerd door Grote Ratelaar verdween vrijwel volledig in de jaren ’80 door bemesting 

van het laatste perceel waar de soort abundant voorkwam (onder andere Zwaenepoel, 1998). Deze 

soort is dan ook vermoedelijk uitgestorven in het gebied en terug geherintroduceerd. Eén perceeltje 

met Brede orchis in de Gemene Weiden ligt reeds sinds 1980 onder regelmatig hooibeheer. Er is 

sindsdien een duidelijke evolutie naar “betere” soorten op te merken. Gestreepte witbol werd 

vervangen door Gewoon reukgras, wat verdichting van de grasmat tegengaat en 

kiemingsmogelijkheden biedt aan delicatere soorten. Een aantal nieuwe soorten werden vastgesteld : 

Grote ratelaar, Klein bronkruid, Ruw walstro, Watertorkruid, Boswilg x Grauwe wilg… Voor een 

gedetailleerde beschrijving van de huidige voorkomende vegetaties en de kennis rond fauna in de 

Assebroekse Meersen zij verwezen naar het aanwijzingsdossier (Slabbaert & Godderis 2001). 

 

Uit een onderzoek naar enkele secundaire beken in de regio (Dochy et al., 2002) blijkt dat 

ondergedoken waterplanten zoals fonteinkruiden zeldzaam zijn en alleen voorkomen in de diepere 

waterlopen. Het beek/grachtenstelsel nabij de Assebroekse meersen wordt hier vermeld als uitschieter. 

 

Langs de Meersbeek komen verspreid relictpopulaties Stengelloze sleutelbloem voor. Geïsoleerd 

komt een alluviaal bosje voor.  

 

Langs de Vallei van de Bergbeek komen zeer waardevolle graslanden met knotwilgenrijen voor, naast 

verspreide bossen met een zeer waardevol voorjaarsaspect. Deze laatste zijn vooral op het cuestafront 

van de cuesta van Oedelem aan te treffen. Hoewel de boomlaag veelal door een populierenkweek 

gevormd wordt, bieden ze een gevarieerde ondergroei met visueel zeer aantrekkelijke tapijten van 

Bosanemoon en Muskuskruid (foto 5). In de omgeving van de steenweg op Oedelem komt langs de 

Bergbeek een waardevol moerassig broekbos met populieren voor dat dat zowel faunistisch als 

floristisch een hoge waarde heeft. Bosrietzangers en Nachtegalen vinden er beschutting, aan de 
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overkant van de beek tieren welig Stengelloze sleutelbloem, Bosanemoon, Muskuskruid en Grote 

keverorchis. In een door Afdeling Natuur verworven hooilandje aan de overkant van de steenweg 

bepalen Echte koekoeksbloem en Scherpe boterbloem het aspect. De ganse omgeving van dit 

cuestafront heeft grote potenties voor natte natuur in de hooiland- en moerassfeer. De weilanden 

vertonen mooie natte depressies, er komen plantensoorten als Kruipend zenegroen (een plant die 

hoofdzakelijk in bossen voorkomt maar in vochtige graslanden een indicator is van “oud-grasland” dat 

zelden werd gescheurd/bemest), Scherpe boterbloem en Dotterbloem voor. De Steenuil is er algemeen. 

Het cuestagebied van Oedelem is van groot belang omwille van de populaties Stengelloze sleutelbloem 

en Zaagblad die er voorkomen. 

 

Foto 5 : In de lente heeft Bosanemoon Anemone nemorosa in de ondergroei van sommige bossen de 

alleenheerschappij. Mede door haar vroege groei kan de soort op plekken gedijen die in de zomer zwaar worden 
beschaduwd. De foto illustreert de aantrekkelijke ondergroei met tapijten van bosanemonen en Speenkruid in de 

bossen op de cuesta van Oedelem (Oedelemberg). Op de achtergrond is te zien dat de boomlaag uit rijen 

populieren bestaat (foto : P. Keirsebilck). 

 

 
 

In het Maandagsche komt een verruigd dottergrasland (Dotterbloem, Tweerijige zegge) voor, met 

elementen van grote zeggenvegetaties (Magnocaricion), rietmoeras en natte ruigte met Moerasspirea 

en Poelruit. Voor vlinders, sprinkhanen, muizen en insectenetende vogels vormt het Maandagsche een 

uitgelezen biotoop. Uit oude excursieverslagen (Declercq 1984) blijkt dat ook de zeldzame 

Blaaszegge, Schildereprijs, Stijve zegge en Zeegroene muur (foto 6) er algemeen voorkwamen, hoewel 

niet met stellige zekerheid te zeggen is of het gepresenteerde plantenlijstje betrekking heeft op het 

Maandagsche of enkele belendende percelen (Slabbaert 2002). Dit plantenlijstje bewijst dat in deze 

omgeving reeds lange tijd dottergrasland van een voedselrijk type voorkomt. De ganse omgeving is 

uitgesproken rijk aan waardevolle knotwilgenrijen. Verspreid komen nog overhoekjes voor met 
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sleedoornstruweel. Het Maandagsche wordt uitstekend beheerd door Natuurpunt, maar heeft 

vooralsnog niet de status van natuurreservaat hoewel het die zeker verdient. 

 

 

Foto 6 : Hooilanden met Zeegroene muur Stellaria palustris (foto) zijn door ontwatering een zeldzaam goed 

geworden. Ze komen onder andere nog voor op venige ondergrond in de Kwetshage, de valleien van de 
Wantebeek, Bergbeek (foto, omgeving van Het Maandagsche)  en Zuidleie (foto : P. Keirsebilck). 

 

 
 

 

 

De verspreid voorkomende zure eikenbosjes in dezelfde omgeving (ten noorden van de Bergbeek, 

kasteel Ten Torre) zijn zeer waardevol. In de bermen zijn overal schrale elementen terug te vinden : 

Sint-Janskruid, Valse salie enz. 

 

In de omgeving van de Zandberghoeve komt één van de grootste, vitale populaties Stengelloze 

sleutelbloem voor (zie hoofdstuk soortgerichte maatregelen). In de weilanden langs de Bergbeek, op 

trapplekken van koeien, is in deze omgeving regelmatig de vrij zeldzame Muizenstaart (foto 7) aan te 

treffen. In bermen, perceelsranden en onder prikkeldraad groeien nog Gewone veldbies, Tormentil, 

Reukgras enz. 
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Foto 7 : Alhoewel vaak over het hoofd gezien, is Muizenstaart Myosurus minimus tegenwoordig een vrij 

zeldzame plant. Ze heeft een grote zaadvoorraad in de bodem. Bij geschikte omstandigheden kan de plant 
opnieuw verschijnen zoals hier aan een veedrinkplaats op een graslandperceel dat de Bergbeek flankeert 

ter hoogte van de Zandberghoeve. De soort heeft nood aan een open, lichtrijk milieu bv. trapplaatsen en 

paadjes van vee (foto : T. Adriaens). 

 

 
 

 

De gemeentelijke Meibosvijvers te Sijsele zijn waardevol omwille van hun rijke libellenfauna. 

Kritische soorten zijn hier gezien het eutroof karakter van de plas en de regelmatige visbepotingen niet 

te verwachten, toch komen vrijwel alle algemene soorten er voor (Vuurlibel, Kleine roodoogjuffer, 

Oeverlibel, Grote keizerlibel, Bloedrode heidelibel, Plasrombout, Paardenbijter,…). De kritischer 

Grote roodoogjuffer, die er halfweg de jaren 1990 voorkwam, is er verdwenen, vermoedelijk door 

concurrentie met zijn meer geharde kleine broertje. Ook de Watersnuffel, die zijn optimum heeft in 

voedserarme systemen, komt er niet meer voor. Tussen de grote en de kleine vijver heeft zich spontaan 

een zeer interessant bremstruweel ontwikkeld. Hier gedijt nog de kwetsbare Grote bremraap die in 

Vlaanderen significant achteruitgegaan is door vorstschade aan zijn waardplant (Brem), bemesting, 

bebossing, afgraving en verkaveling (Zwaenepoel 1998a). De libellenfauna van de grote vijver is 

marginaal. Op de kleine vijver is een ecologisch visstandsbeheer en een streven naar natuurlijker 

macrofytengemeenschappen gewenst. De potenties van de Dorpsbeek te Sijsele voor een natuurlijke, 

gevarieerde waterloop dienen onderzocht. Waterplanten zijn er zeldzaam en de beek is op gedeelten 

van haar loop rechtgetrokken, maar het water is helder en langs de beek komen zeer mooie 

knotwilgenrijen voor. De beek stroomt grotendeels door intensief akkergebied (Maïsteelt). Op deze 

akkers komen verspreid stuwwaters voor, waar regelmatig groepen steltlopers (bv. Wulp, Kievit) en 

meeuwen (waaronder Zwartkopmeeuw) komen pleisteren. 
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Ter hoogte van Oostveld komt op een verheffing in het landschap het Koningsbos voor. Het bestaat 

uit loof- en naaldhout en is belangrijk voor roofvogels (Sperwer, Boomvalk, Buizerd). In de omgeving 

komt eveneens het zeer zeldzame Zaagblad voor. 

 

 

Natuurstreefbeeld 

 

 

De ecologische doelstellingen voor het gebied liggen in grote lijnen bij het herstel van vochtige tot 

natte, halfnatuurlijke graslanden, met overgangen tot drogere graslanden in de randen (o.m. op de flank 

van Oedelemberg). Naast een natuurgericht terreinbeheer is hiertoe vooral een natuurgericht 

waterbeheer vereist, met algemeen hogere oppervlakte- en grondwaterstanden en op langere termijn 

(nl. na het bereiken van een voldoende goede oppervlaktewaterkwaliteit) het weer toelaten van 

winterse overstromingen. Het hele gebied kan op die manier functioneren als een grote waterbuffer. De 

aanwezige bossen worden ecologisch geherwaardeerd. 

 

Op termijn kan worden gedacht aan een herstel van de oorspronkelijke gravitaire afwatering naar het 

kanaal of een sterk gereduceerd gebruik van het pompgemaal. Bij volledige gravitaire afwatering zal 

het gebied evolueren naar een uitermate waardevol moerasgebied te vergelijken met het Vinne-project 

in Vlaams-Brabant. 

 

Binnen de natuurdoelstellingen voor het Meersengebied en de Bergbeek horen (naar Slabbaert 2002) : 

 

- Behoud -in situ- van de talrijke archeologische waarden binnen het gebied. 

 

- Behoud en (her)ontwikkelen van de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van het 

cuestagebied. Dit behelst ook het behoud van nagenoeg alle cultuurpatronen (percelering 

bv.), behalve wanneer deze van recente aard zijn en algemeen als storend worden aanzien 

(bv. illegale buitenverblijven, vertuinde situaties,…). 

 

- In samenhang met het vorige doel het herstellen van de vegetaties die behoren in een 

dergelijk halfnatuurlijk landschap met belangrijke culturele component. Meer dynamische 

beheersvormen (bv. spontane bosontwikkeling) worden enkel daar ingezet waar dit niet in 

conflict komt met de hoger genoemde doelstellingen. Het verwijderen van exoten, doch 

enkel in zoverre ze een wezenlijke component van een bepaalde lokale vegetatie uitmaken 

en/of ze neiging tot spontane uitbreiding vertonen. 

 

- Het verwijderen van storende bouwkundige elementen. 

 

- Het complete herstel van een functioneel beekdalsysteem van bron tot monding binnen een 

dergelijk leesbaar cultuurlandschap. 

 

- Het - zonder afbreuk te doen aan bovenstaande doelstellingen - zo veel mogelijk voor de 

recreant toegankelijk maken van het gebied. 
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Foto 8 : Grote delen van de Assebroekse Meersen zijn recent in eigendom verworven door de Afdeling 

Natuur.  Het gebied heeft heel wat potenties en verschillende mogelijke streefbeelden afhankelijk van het 
beheer : soortenrijk hooiland met moeraskalkinvloeden (plaggen en jaarlijks 2x maaien), natte ruigte en 

moerasbosontwikkeling (extensieve begrazing), ontoegankelijk moeras (gravitaire afwatering en spontane 

ontwikkeling) of een mozaïek van al deze types natuur. Actueel zijn een groot deel van de graslanden nog in 

overbemeste toestand. 

 

 
 

 

 

Een verbinding van het Koningsbos met de wastine-natuur rond de oude kanaalarm van het kanaal 

Brugge-Gent (Miseriebocht, Kijkuit, Sint-Joris) is ecologisch zinvol. Het gebied tussen deze beide 

natuurkernzones omvat een oud veldgebied, het Oudenaardeveld, waar nog dreven, enkele 

houtkanten en veldwegels zijn aan te treffen en mogelijkheden zijn voor doelsoorten als 

Levendbarende hagedis en Zaagblad (beide voorkomend in het Koningsbos).  

 

In het gebied komt een tuinbouwschool voor en komen naast varkensbedrijven in bosrijke omgeving 

ook enkele biologische landbouwbedrijven voor. Deze situatie biedt opportuniteiten voor het 

stimuleren van extensievere, minder milieubelastende landbouwvormen. 

 

Recreatief medegebruik : de ligging aan de rand van de stad, langs verscheidene wandel- en fietsroutes 

(o.m. het Meersenpad, de oude spoorwegbedding Steenbrugge-Maldegem, de oude trambedding) biedt 

een belangrijke recreatieve meerwaarde. 
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Knelpunten en aandachtspunten 

 

 

Op het Gewestplan heeft het gebied voor het overgrote deel de bestemming landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied. In de rand komen kleinere zones gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, 

woongebied en woonuitbreidingsgebied voor. Verspreid liggen enkele zones natuurgebied met 

beperkte oppervlakte. Lintbebouwing vormt een bedreiging op het landelijk karakter van dit gebied 

met wijdse zichten. Bundeling van de nieuwbouw in de bestaande kernen is aangewezen, zeker voor de 

zones langs de grote verkeersassen. Kleinschalige architectuur is wenselijk, behoud en herstel van 

lineaire perceelsrandbegroeiing is aangewezen, verbeteren van de connectiviteit van het lineair groen is 

hierbij richtinggevend. Nieuwe bioindustriële vestingen dienen geweerd.  

 

Landbouw vormt een knelpunt in het gehele gebied, zowel door het intensieve grondgebruik als door 

de eisen die gesteld worden aan het waterbeheer. De sterke verdroging van het gebied in de laatste 

decennia wordt in hoofdzaak hierdoor veroorzaakt. Het gebied is bij uitstek geschikt als 

graslandgebied, terwijl in de Assebroekse Meersen toch een akkerbouwcomplex aanwezig is. Het 

waterpeilbeheer wordt geregeld via een pompgemaal op de Hoofdsloot die het water overpompt naar 

het kanaal Gent-Brugge. Momenteel zijn er plannen om een grotere boezem te creëren voor het 

pompgemaal, waardoor efficiënter water kan afgepompt worden en het risico op verdere verdroging 

toeneemt.  Het landschap zal door deze boezem sterk worden verminkt. 

 

Herstel van de natuurlijke waterhuishouding is een eerste vereiste om herstel van ecologische waarden 

en landschappelijke relaties op termijn te verzekeren. Overstromingen zijn er nu alleen nog bij 

piekdebieten (bv. winter 1999-2000). De vroegere langdurige winterse overstromingen komen nu niet 

meer voor door de snelle ontwatering via twee pompgemalen. De lage voorjaarswaterstanden, 

eveneens in functie van de landbouw, vormen eveneens een belangrijk knelpunt voor natuur. 

Gebiedsgericht moet onderzocht worden op welke manier de natuurdoelstellingen kunnen bereikt 

worden en hoe dit afgestemd wordt met landbouwactiviteiten. Agrarisch medegebruik kan daarbij een 

belangrijke plaats innemen.   

 

Lokale overstromingsproblemen in huizen (vooral in de Groene Wijk te Ver-Assebroek) zijn indirect 

een gevolg van het gevoerde, weinig natuurlijke waterbeheer. Het bouwen van een beschermende 

ringdijk zou aan de wateroverlast kunnen verhelpen. 
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Foto 9 : Waterviolier Hottonia palustris staat in ondiep neutraal water met een matig 

carbonaat-, fosfaat- en stikstofgehalte en een hoog kooldioxidegehalte. Dit is het geval in door 
kwelwater gevoede sloten, vooral wanneer de kwel zowel zure als carbonaatrijke bodemlagen 

passeert. Visueel zeer aantrekkelijke sloten met Waterviolier en Grote waterweegbree, zoals 

hier in de omgeving van de Sint-Lucaskliniek (meersengebied), worden best niet voor de zomer 

geschoond anders komt de zgn. “Waterpest-soep” ervoor in de plaats (foto : P. Keirsebilck). 
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Overstromingen in de Assebroekse meersen zijn onregelmatig en beïnvloed door de waterhuishouding 

van de polder Sint-Trudoledeken. Deze moet vaak de overlast van het kanaal Gent-Brugge verwerken. 

Gebeurt dit geleidelijk, dan is het zelfreinigend vermogen van de slootjes groot genoeg. Massale 

overstromingen met niet gereinigd water, zoals in 1995, hebben een nefast effect op delicate 

vegetaties. 

 

Door de lage waterstanden in het meersengebied is kwelwater uit de hogergelegen dekzandrug van het 

domein De Bergskens (zowel kalkhoudend als kalkarm) niet meer in staat de wortelzone te bereiken, 

met verruiging en floristische verarming tot gevolg (Slabbaert, 2001). Dit probleem stelt zich vooral op 

de overgang dekzandrug-meersen maar ook lokale kwel komt voor (bv. aantal slootjes met 

Waterviolier). 

 

De basismilieukwaliteit wordt in de waterlopen van de Assebroekse meersen met moeite gehaald. De 

kwaliteit van het Sint-Trudoledeken en de Groenstraatbeek zijn slecht. De kwaliteit van Hoofdsloot en 

Marelbeek zijn beter. Op de Hoofdsloot kwam tot begin de jaren 1990 Zwanebloem voor. Een recente 

studie met meetpunten op Hoofdsloot, Marelbeek en Sint-Trudoledeken (Dochy et al., 2002) toont een 

hoge nutriëntenlast voor deze waterlopen aan (tot 3,3x overschrijding van de norm). De CUWVO-

ecologische doelstellingen (CUWVO, 1998) voor nitraat en fosfaat worden nergens gehaald, wat een 

direct gevolg is van de hoge agrarische en huishoudelijke belasting van deze beken. Ondanks recente 

verbetering (med. P. Bogaert), hypothekeert de afwezigheid van een goede waterkwaliteit de 

duurzaamheid van verdere initiatieven inzake natuurinrichting en –ontwikkeling. 

 

Dochy et al. (2002) geven aan dat in hun monsternamepunten ten zuiden van Oedelemberg 

ongebonden orthosfaat wordt aangetroffen. De kwelinvloed is hier onvoldoende om het orthofosfaat, 

in belangrijke mate afkomstig van de lozing van huishoudelijk afvalwater (en niet exclusief van 

nutriëntenverliezen in de landbouw), te binden. In het door hen gevoerde onderzoek met als doel enig 

inzicht te verwerven in de kwaliteit van het water van de kleinere beekjes in het Houtland (waarop de 

VMM geen monsterpunten heeft), kwamen ze tot de conclusie dat de slechtste kwaliteit werd 

vastgesteld in de diepere waterlopen in de omgeving van de Assebroekse meersen en het 

Beverhoutsveld inclusief de Poulagiebeek beneden aan de Oedelemberg (waarnaar de beken uit het 

gebied hun water afvoeren).  Een goed beheer van de aanpalende gronden kan dus alleen maar 

aanleiding geven tot het verbeteren van de kwaliteit van deze waterlopen (Slabbaert 2002). Gezien 

benedenstrooms het Vlaams reservaat Assebroekse Meersen is gelegen, waarvan de natuurwaarden in 

belangrijke mate gekoppeld zijn aan natte ('s winters overstroombare) graslanden, zullen alle 

initiatieven die in dit gebied worden genomen en een verbetering van de waterkwaliteit met zich 

meebrengen, direct ook een positief gevolg resulteren op de Vallei van de Bergbeek. De verdere 

uitbouw van dit Vlaams Reservaat geeft op die wijze concreet uitvoering aan één van de prioritaire 

acties die in het rapport van Dochy et al. (2002) worden genoemd als beleidsaanbevelingen.  Het staat 

ook toe dat op termijn ingrepen in de beek zelf kunnen gebeuren, zonder negatieve invloeden op de 

nog in landbouwexploitatie verkerende gronden, zodat ook de structuurkwaliteit van de beek zich laat 

verbeteren en meer retentie van water in het gebied bij piekmomenten mogelijk wordt (wat de druk op 

Brugge verlicht) (Slabbaert 2002). 

 

De bebouwingskern bij het Vliegend Paard neemt een deel van de vallei van de Bergbeek in en vormt 

een ecologische barrière. In de noordoostelijke rand van het gebied loopt de bebouwing van de Brugse 

agglomeratie soms uit tot in het eigenlijke meersengebied (bv. het Sint-Lucasziekenhuis). 

 

Voor het Koningsbos zijn problemen ten gevolge van de jachtactiviteiten (herbicidengebruik, 

fazantenkooien) gemeld (mededeling P. Bogaert).  
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II. Beverhoutsveld 

 

Algemene omschrijving 

 

 

Laatst ontgonnen en verkaveld (ca. 1850) veldgebied in de regio met bomenrijen en vrij gave resten 

van de traditionele perceelsranden. Het gebied wordt gekenmerkt door regelmatige percelering, de 

afwezigheid van verspreide bebouwing (bebouwing is geconcentreerd in kernen en lintbebouwing) en 

een recht wegenpatroon. Gelegen in een gebied dat volgens de bodemkaart behoort tot de Vlaamse 

Vallei. De bodem bestaat uit alluviale afzettingen met veen op geringe diepte (Hofkens & Roossens, 

2001).  

 

 

Ecologische waarden 

 

 

Zwaenepoel (2002) stelde bij zijn onderzoek van de bermen in het Beverhoutsveld de aanwezigheid 

van slechts één rodelijst soort vast : Brede orchis. Mogelijks is het zaad van deze soort afkomstig uit de 

nabijgelegen Leiemeersen (Zwaenpoel 2002). Twee andere rodelijst soorten, Akkerandoorn en 

Koningsvaren, zijn uit het gebied verdwenen, evenals de historische groeiplaats van Kleine Valeriaan. 

Ondanks dit gebrek aan rodelijst soorten herbergt het Beverhoutsveld nog een aantal ecologisch zeer 

waardevolle planten en levensgemeenschappen. 

 

In de natte sfeer betreft het natte hooilanden met onder andere Echte koekoeksbloem, Egelboterbloem, 

Gevleugeld hertshooi, Pijptorkruid, Beemdlangbloem, Wilde bertram, Tweerijige zegge en Lidrus. In 

voedselrijkere situaties komen moerasachtige omstandigheden voor met onder andere Poelruit, 

Moerasspirea, Grote wederik, Geoord helmkruid, Echte valeriaan, Moeraszegge, Kale jonker en 

Moeraswalstro.  

 

In de drogere sfeer zijn, vrijwel uitluitend in de bermen, heischrale elementen terug te vinden : 

Boskruiskruid, Gewone veldbies, Gewoon struisgras, Muizenoor, Schapezuring, Schermhavikskruid, 

Sint-Janskruid, Tormentil, Veelbloemige veldbies enz. Ook oorspronkelijke akkeronkruiden (bv. 

Gewone vogelmelk, Ingesneden dovenetel) zijn door de hoge bemestingsgraad verdrongen naar de 

bermen. 

 

Zwaenepoel (2002) gaat ook in op het soortenspektrum en het belang van kleine landschapselementen 

in het Beverhoutsveld. In totaal werden in het Beverhoutsveld zeven verschillende 

populierenvariëteiten aangetroffen. De populierenaanplanten zijn er grotendeels voorafgegaan door 

eikendreven, die vermoedelijk de oorspronkelijke bomen waren van na de veldontginning. Op 

Oostkamps grondgebied is dat patroon bewaard gebleven, op Oedelems en Beernems grondgebied zijn 

de Eikendreven quasi integraal vervangen door populier. De lokale benamingen van de dreven 

herinneren hier en daar nog aan de voormalige beplanting, cf. het ‘Eikendrevetje’ dat momenteel een 

populierendreef is. Na de generaties oude populieren (Marilandica, Regenerata), is één of meerdere 

generaties Robusta aspect bepalend geweest. Dat aspect is momenteel aan het wijzigen in dat van 

diverse Unal-of gelijkaardige recente klonen (Ghoy, Hunnegem, Hoogvorst) (Zwaenepoel, 2002).  

 

In de omgeving van de Zuiddambeek komt nog Geelgors voor (bron : broedvogelinventarisatieproject 

Glenn Vermeersch). Geelgorzen zijn niet enkel sterk gebonden aan gebieden met hoge concentraties 
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aan kleine landschapselementen, maar hebben daarnaast ook nood aan bloemrijke, ’s winters 

braakliggende akkertjes waarop ze in grote wintergroepen voedsel komen zoeken.   

 

 

Natuurstreefbeeld 

 

 

De natuurwaarden van het Beverhoutsveld moeten hoog geweest zijn, zoals blijkt uit “historische” 

bronnen (bv. historische groeiplaatsen van Koningsvaren, Kleine valeriaan). Op Ferraris (1780) staat in 

het Beverhoutsveld moeras aangeduid. Daarvan zijn mogelijks nog restanten in het landschap terug te 

vinden onder de vorm van venige depressies (“veenputten”). Het gebied is vrijwel integraal eigendom 

van de gemeentelijke overheid en wordt verpacht. Een grondige hydrologische studie van het gebied is 

wenselijk om lokaal ecologische potenties in te schatten. 

 

Het Beverhoutsveld is grotendeels sterk ontwaterd en akkerbouw neemt er steeds meer de plaats in van 

weiden. De aanplant van populier is niet te verkiezen omwille van bodemkundige gegevens. De 

heraanplant van Zomereik benadrukt sterker het karakteristieke traditionele aspect van het in cultuur 

gebrachte Beverhoutsveld dan populier en de kruidachtige ondergroei is karakteristieker onder de nog 

bestaande eikendreven dan onder de populierendreven. Een vervanging van kaprijpe populieren door 

Zomereik is dan ook aangewezen. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor de dreven met de 

oudste variëteiten populier. Enerzijds blijft het mogelijk dat bepaalde dreven van bij het begin met 

populier beplant waren en dan zijn de oude variëteiten Marilandica en Regenerata representatief, 

anderzijds zijn ze inmiddels zo zeldzaam aan het worden dat ook vanuit deze overweging hun behoud 

kan geargumenteerd worden. In de Rokersdreef (Ravenbosje) zijn enkele exemplaren trouwens 

helemaal met klimop begroeid, waardoor ze blijkbaar geschikte nestelgelegenheid bieden aan een 

koppel ransuil. Bovendien betekent de huidige maximale omtrek van 250 cm nog helemaal niet het 

eindpunt van deze bomen. Ze kunnen in principe nog vele tientallen jaren als gezonde bomen verder, 

zij het dat snoei noodzakelijk blijft (Zwaenepoel, 2002). 

 

Tabel 8 : Samenvattend overzicht van waardevolle fauna en flora, belang van en types natuur in het 
deelgebied meersengebied, bergbeekvallei en cuesta van Oedelem. 

 

Flora 

Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem, Pinksterbloem, Klein bronkruid, Ruw 

walstro, Watertorkruid, Stengelloze sleutelbloem, Grote keverorchis, Bosanemoon, 

Muskuskruid, Pijptorkruid, Beemdlangbloem, Poelruit, Wilde bertram, Tweerijige 

zegge, Brede orchis, Zwanebloem, Zaagblad, Kleine Valeriaan (historisch), 

Koningsvaren (historisch)  

Fauna 

Roodborsttapuit, Steenuil, Zomertaling, Watersnip, Kleine zilverreiger, Kleine 

karrekiet, Moerassprinkhaan, Greppelsprinkhaan, Geelgors (historisch), 

Boomkikker (historisch) 

Belang 

Zeldzame voorjaarsflora 

Zeldzame hooilandvegetaties 

Broedgebied voor vogels 

Pleisterplaats voor watervogels en steltlopers 

Types 

natuur 

Bloemrijke hooilanden 

Dottergrasland 

Valleibossen met voorjaarsflora 

Natte ruigte 

Rietmoeras 

Relicten van schrale vegetaties  
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1.3.2.4. Bossen, heiden en beekvalleien van het Houtland –westelijk gedeelte 

I. Vloethemveld, Tillegem bossen 

 

Algemene omschrijving 

 

 

Vloethemveld, Sint-Andriesveld, Tillegem bossen, heiderelicten en beekvalleivegetaties van het 

noordwestelijk deel van het Houtland. Het Vloethemveld, Sint-Andriesveld en Tillegem bevatten alle 

een combinatie van bossen, heide(relicten) en brongebieden en bovenstroomse delen van kleine beken. 

Het deelgebied Tillegem sluit aan op een deel van de vallei van de Kerkebeek. 

 

 

Structuurbepalende elementen en processen 

 

 

Deze voormalige veld- of heidegebieden worden gekenmerkt door een voedselarm terrestrisch milieu 

(met in Tillegem aansluitend het voedselrijke alluvium van de Kerkebeek).  

 

In de voormalige munitieopslagplaats Vloethemveld liggen verscheidene gegraven (blus)vijvers. De 

waterkwaliteit ervan varieert van eutroof tot mesotroof. De mesotrofe plassen hebben door hun 

waterkwaliteit (zwak gebufferd) en vegetatie vrijwel het karakter van heidevennen.  

 

In het deelgebied Tillegem ligt een kleine, gegraven, voorheen mesotrofe plas. In Tillegem en het Sint-

Andriesveld zijn er duidelijke indicaties voor kwel, nl. in de brongebieden van een zijbeek van de 

Kerkebeek en de Veldbeek. Het gaat in beide gevallen om venige depressies in een licht golvend 

gebied. Het oorspronkelijk mesotroof laagveen in het Sint-Andriesveld is in de jaren ’60 vernietigd 

door waterwinning en ontwikkelde zich na inklinking en veraarding van het veen en stopzetting van de 

waterwinning tot een eutrofe laagveenplas. In Tillegem komen wel nog laagveenrelicten voor. De 

Veldbeek heeft een zeer goede waterkwaliteit en over belangrijke delen van haar loop zeer goede 

structuurkenmerken.  

 

In Vloethemveld is minder sprake van kwel dan wel van permanent hoge grondwaterstanden in het 

diffuse oorsprongsgebied van de Jabbeekse beek, met verscheidene zijloopjes in een zeer geleidelijk 

hellend gebied. Ook deze beek heeft een zeer goede waterkwaliteit. De bossen in de vallei van de 

Kerkebeek zijn ‘oude bossen’, dwz (vermoedelijk) permanent bos sinds de opmaak van de 

Ferrariskaart (±1775). Voorheen overstroomde de vallei van deze beek tijdens de winter, nu gebeurt dit 

slechts uitzonderlijk. 

 

 

Ecologische waarden 

 

 

Het Vloethemveld herbergt een schat aan levensgemeenschappen met soorten van bijzondere 

betekenis. De schrale vegetaties zijn bijzonder waardevol en hebben een uitzonderlijke soortenrijkdom. 

Het ganse soortenspectrum van Atlantische heide en heischrale graslanden (met onder andere Rode 

dopheide, Stekelbrem, Gagel, Blauwe zegge, Kruipbrem, Ronde zonnedauw, Liggende 

vleugeltjesbloem, Dophei, Struikheide, Tweenervige zegge, Bleke zegge, Klein glidkruid, Geelgroene 

zegge, Tandjesgras, Heidekartelblad, Gevlekte orchis) is er terug te vinden, naast zeer zeldzame 
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vegetatietypes uit het dwergbiezenverbond (Nanocyperion met onder andere Draadgentiaan, 

Dwergbloem, Dwergvlas, Bleekgele droogbloem, Grondster…) en zeldzame venvegetaties (met onder 

andere Veelstengelige waterbies, Teer vederkruid, Pilvaren, fonteinkruiden, Vlottende bies, 

zonnedauw,…). Lokaal is er inslag van kalk met begeleidende soorten als Blauwe knoop en 

Moeraswespenorchis. Aardbeivlinder, Groentje, Heidesabelsprinkhaan en Smaragdlibel zijn slechts 

enkele fauna-elementen van bijzondere betekenis. Voor zover bekend betreft het voor de twee laatste 

soorten de enige populatie in West-Vlaanderen. De Heidesabelsprinkhaan kwam vroeger nog voor op 

een heideterreintje aan Vorsevijvers te Hertsberge (helaas aangesneden voor villabouw) maar is er 

verdwenen. Groentje en Aardbeivlinder komen verder enkel in de Gulke Putten voor. Ook in het 

openbaar (niet-militair) gedeelte van het Vloethemveld kiemt op kapvlaktes Rode dophei. Voor een 

uitgebreidere vegetatiekundige beschrijving van het Vloethemveld zij verwezen naar Zwaenepoel 

(1985) en Palmaerts & Hermy (2002).  

 

Rond Zedelgem komen verspreid natuurwaarden voor, zowel in de droge als in de natte sfeer. In het 

natuurreservaat De Pilse komt een waardevolle natte ruigte (Filipendulion) voor (met Moerasspirea, 

Dotterbloem, Grote egelskop, fonteinkruiden, Grote wederik) afgewisseld met grote zeggenvegetaties 

(Magnocaricion) en partijen rietland. Rondom de dorpskern van Zedelgem komen plaatselijk 

soortenrijke cultuurgraslanden voor (Kamgras, Reukgras, Scherpe boterbloem, Veldzuring,…).  

 

De bermen langs de oude spoorwegbedding Vloethemveldzate vormen een mesofiel, bloemenrijk 

milieu met onder andere relictgroeiplaatsen van Gevlekte orchis, Stijve ogentroost, Brem, Hazezegge 

en verder gewonere soorten als Grasmuur, Reukgras, Knoopkruid, Glanshaver. Langs deze bedding 

komt nog Levendbarende hagedis voor. Op een vergraven akker in de buurt van Heidelberg komen 

interessante natte pioniersvegetaties tot ontwikkeling met onder andere Borstelbies. De natuurwaarde 

van de graslanden rond de zwaar verontreinigde Moubeek en Zabbeek is gering. Langs de Zabbeek 

komt toch nog een met schapen beweid soortenrijk cultuurgrasland voor. 

 

Het Tillegembos ligt tussen de vallei van de Kerkebeek en de zandrug van Sint-Andries. De bodem is 

gevarieerd : natte, alluviale kleigronden aan de Kerkebeek, matig natte zandleemgronden, venige 

gronden en droge zandgronden met podzolprofiel. Apotheker-botanist Vandevijvere beschrijft de 

enorme na-oorlogse floristische rijkdom van het gebied (Vandevijvere 1959)  : “In het dal van de 

Kerkebeek prijkt in de lente in het onderhout de Stengelloze sleutelbloem en niet ver daarvan 

bekoorden ons vroeger gehele tapijten bosanemonen terwijl op arme zure vochtige heide, ook nog de 

Gagel ons rond Pasen verheugde met zijn geurige katjes en wij in de nabijheid later ook het lieve 

Moerasviooltje en de Moerasvaren vonden. In het zuidelijk gedeelte in de nabijheid van de ster zaten 

exemplaren van de Melkeppe en Kleine en Ronde zonnedauw.” De meeste van deze soorten komen 

nog altijd in het gebied voor. Hier zijn goede mogelijkheden voor natuur, gaande van alluviaal 

elzenbos tot zure loofbossen afgewisseld met open heidegebiedjes met veenmossen, Gagel, Struikhei, 

bremstruweel, slootjes met ijzerrijke kwel met Waterviolier enz. Het hele gebied is rijk aan 

broedvogels en roofvogels.   

 

De natuurwaarden van rond het boscomplex Doeveren-Merkemveld, de vallei van de Kerkebeek en 

rond Zevenkerke worden voor het overzicht verder afzonderlijk behandeld. 
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Natuurstreefbeeld 

 

 

Deze gebieden vormen op zich aaneengesloten gehelen, als natuurkernen binnen een groot bosrijk 

gebied tussen de Brugse agglomeratie (Sint-Michiels en Sint-Andries) en Zerkegem-Zedelgem 

(gewenst natuurverwevingsgebied en zoekzone voor bosuitbreiding). 

 

De algemene doelstelling voor de drie deelgebieden ligt bij het herstel van heide en heischraal 

grasland, zowel droog als nat, de herwaardering en waar mogelijk het herstel van de veenrelicten, de 

ecologische herwaardering van de bestaande bossen, terwijl bosuitbreiding voorzien wordt op 

ecologisch (met name voor heideontwikkeling) minder kansrijke zones binnen het GEN maar ook in 

de omgevende (gewenste) natuurverwevingsgebieden (zoekzone voor bosuitbreiding). 

 

Speciale aandacht gaat naar het stimuleren van kwel en/of de invloed van grondwater. In de vallei van 

de Kerkebeek moet, naast het streven naar een goede waterkwaliteit, vooral gezocht worden naar 

mogelijkheden voor het herstel van de beekdynamiek en van het overstroombaar karakter binnen de 

randvoorwaarden gesteld door de ligging van woningen in de vallei (de begrenzing gebeurde ook in 

functie daarvan). 

 

Ook al zijn ze relatief beperkt, toch staan de landbouwactiviteiten in de deelgebieden Sint-Andriesveld 

en Tillegem een duurzame natuurfunctie in de weg, niet alleen door het actuele intensieve 

grondgebruik, maar met name in Sint-Andries ook omwille van de eisen gesteld aan het waterbeheer. 

 

Deze natuurgebieden liggen in de directe omgeving van de Brugse agglomeratie. Natuurgerichte, 

zachte recreatie is perfect mogelijk binnen de randvoorwaarden gesteld door de natuurfunctie. Bij 

openstelling voor het publiek van het nu nog steeds afgesloten, voormalig munitiedepot van 

Vloethemveld geldt dezelfde optie  ; begeleidende maatregelen zijn wenselijk. 

 

 

Knelpunten en aandachtspunten 

 

 

Kleine delen van de deelgebieden Sint-Andries en Tillegem worden ingenomen door (landschappelijk 

waardevol) agrarisch gebied. In de rand van het deelgebied ligt een beperkte oppervlakte woonpark. 

Delen van de deelgebieden Sint-Andries en Tillegem hebben de bestemming 

gemeenschapsvoorzieningen, gekoppeld aan het waterwinningsgebied. 

 

Het is niet duidelijk in hoeverre de actuele waterwinning een knelpunt vormt voor de aanwezige 

natuurwaarden. In het verleden werd het zeer waardevolle laagveengebied in het Sint-Andriesveld 

vernietigd door de waterwinning. De grondwaterwinning van Jabbeke-Snellegem heeft een debiet van 

2.190.000 m
3 

per jaar, in werkelijkheid gaat het ongeveer om de helft. Deze grondwaterwinning zou 

geen effect hebben op de Kerkebeek (med. Afdeling Water). Verder zouden de droge heidevegetaties 

met Rode dophei (Beisbroek, Zevenkerke) grondwateronafhankelijk zijn (mededeling P. De Becker). 

 

Het oostelijk gedeelte van het deelgebied Tillegem is versnipperd door wegeninfrastructuur. Tussen de 

deelgebieden Sint-Andries en Tillegem vormt de E40 een evidente ecologische barrière. 

 

Een belangrijk deel van de vallei van de Kerkebeek wordt ingenomen door een villawijk (woonpark). 

De beek is ter plaatse (maar ook daarbuiten) rechtgetrokken, terwijl de oevers uitgerust zijn met een 

harde oeververdediging. Beide factoren samen vormen belangrijke randvoorwaarden en/of knelpunten 
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voor een meer natuurgericht beheer van de beek en zijn vallei. Een deel van de woonkern Loppem is 

gelegen in het natuurlijk overstromingsgebied van de Kerkebeek. 

 

De Veldbeek werd in het verleden sterk uitgediept en vergraven om tegemoet te komen aan de eisen 

van de landbouw. 

 

Ondanks de herbestemming naar natuur van het militaire domein Vloethemveld bij de wijziging van 

het Gewestplan Brugge-Oostkust blijven er militaire activiteiten doorgaan in de zuidelijke helft ervan. 

De overdracht naar het Vlaams Gewest van het noordelijk deel is ondertussen hangende. De 

infrastructuur van het voormalige munitiedepot (gebouwen, wegen) vormt een knelpunt voor een meer 

natuurlijke ontwikkeling van het gebied. 

 

De Moubeek, die het gebied doorsnijdt, is zwaar verontreinigd. Op gedeelten van haar loop vertoont ze 

echter nog matige tot goede structuurkenmerken. Dit laatste geldt zeker ook voor de Zabbeek, die een 

betere kwaliteit heeft. De Moubeek vertoont over een beperkt gedeelte van haar loop ten oosten van 

Zedelgem (omgeving van het Hospitaalbos) nog gave structuurkenmerken en meandering (Bervoets et 

al., 1996). Beide waterlopen werden als natuurverbindingsgebied aangeduid in het Provinciaal 

Ruimtelijk Structuurplan.  

 

Rond de vallei van de Kerkebeek, eveneens aangeduid als natuurverbindingsgebied in het Provinciaal 

Ruimtelijk Structuurplan, wordt een pilootproject natuurverbinding uitgewerkt (Bogaert, 2002). 

Daarbij wordt een natte natuurverbinding voorgesteld tussen Merkemveld en het vijverkasteel van 

Loppem, met onder andere de bouw van een natuurvriendelijk en landschappelijk geïntegreerd 

wachtbekken (3,5 ha groot). Verder stroomop- en stroomafwaarts bevinden zich nog mogelijkheden 

voor natuurinrichting, zoals ter hoogte van het scoutsterrein (Merkemveld, met groeiplaats van 

Stengelloze sleutelbloem) en de hoeve ter Pierlapont. Aldus zou een natte verbinding tussen het 

Merkemveld en de Tillegem ontstaan met het vijverkasteel als stapsteen, wat de migratie van fauna en 

flora (Bermpje – populaties in Wijnendaele en de Leiemeersen -, Stengelloze sleutelbloem -

relictpopulatie langs de oevers van de Kerkebeek -, Vinpootsalamander, IJsvogel, Steenuil, 

Hazelworm, Levendbarende hagedis) ten goede moet komen.    
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II. Merkemveld en Doeveren 

 

Ecologische waarden 

 

 

De bermen langs de Sijslostraat zijn erg waardevol met relicten van Atlantische heide (Rode dophei, 

Schapezuring, Pilzegge, Tandjesgras, Duizendguldenkruid). Maaien van de bermen is aangewezen 

(Fraai hertshooi, Struikheide, Brunel, Liggende klaver, Schapezuring, Biggekruid, Borstelgras, 

Gewone veldbies, Pilzegge, Dophei, Trekrus). In de akkerranden en de randen van weilanden zijn nog 

Tormentil, Vogelpootje, Biezeknoppen, Hazezegge, Reukgras, Grote keverorchis en Viltig kruiskruid 

te vinden. 

 

In Doeveren bevindt zich een dystrofe (arm aan voedingsszouten, rijk aan zuurstof en aan 

humuszuren) poel (foto 10). Deze is erg beschaduwd maar op de glooiende oever komen interessante 

schrale vegetaties voor met oa Tandjesgras en Trekrus. Tussen de opgeslagen rododendron komt nog 

Rode dophei voor (med. Tom Debeelde). Verwijderen van struikopslag aan de oevers en eventueel 

gefaseerd ruimen lijkt aangewezen. De poel heeft zeker potenties voor een rijke libellenfauna en 

interessante amfibische vegetaties. De aanwezigheid van de Nachtzwaluw werd reeds vastgesteld 

(med. Tom Debeelde). 

 



       Ontwerp van ecologische gebiedsvisie voor het landinrichtingsproject Brugse Veldzone 
70 

Foto 10 : In de Brugse veldzone liggen verschillende kunstmatig gegraven waterplassen die de 

allures van een ven hebben. Dergelijke vennen zijn zeer waardevol of hebben grote potentie 
voor natuurontwikkeling mits ze voldoende licht krijgen, zacht glooiende oevers hebben, niet 

te diep zijn en niet door bladval eutroof worden. Boven de poel in Doeveren, onder de poel in 

Zorgvliet. 
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De lichtrijke dreven (veelal beukendreven) in het gedeelte ten westen van de autosnelweg zijn uiterst 

waardevol met onder andere Borstelbies, Hazezegge, Geelgroene zegge (foto 11), Veldrus, Trekrus, 

Zomprus, Echt duizendguldenkruid, Tijmereprijs, Moerasmuur, Mannetjesereprijs enz. De dreven 

dienen opengekapt (zeer waardevol) en struikopslag teruggedrongen. In het oostelijk gedeelte komen 

dreven voor met Bleke zegge en Klein glidkruid en zeer hoge densiteiten sprinkhanen op kruidenrijke, 

zonbeschenen gedeeltes.  

 

Foto 11 : Geelgroene zegge Carex demissa is een typische vertegenwoordiger van de in de Veldzone vaak 

voorkomende vochtige heischrale graslandjes in lichtrijke bosdreven waar het water ’s winters dicht tegen 
het maaiveld staat. Dikwijls verschijnt ze op plekjes ontstaan door betreding, na kapping of na 

graafwerken samen met Biezenknoppen, Sterzegge, Greppelrus, Waternavel, Moerasrolklaver enz. (foto : 

P. Keirsebilck). 

 

 
 

 

In het Merkemveld komt Vinpootsalamander voor in een poel met soortenrijke graslanden errond. 

 

 

Natuurstreefbeeld 

 

 

Westelijk deel : open Eikenberkenbos met behoud van lichtrijke beukendreven met relicten van 

heischrale vegetaties. Omvormingsbeheer van grote stukken bos naar heischrale vegetaties en het 

weren van exoten (rododendron, Amerikaanse vogelkers, fijnsparren, Amerikaanse eik, …) is 

wenselijk (onder andere ook voor Nachtzwaluw). Afschrapen van de dikke strooisellaag of 

kleinschalig plaggen is desgewenst mogelijk. 
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Centrale weilanden in westelijk gedeelte Doeveren : uit onderzoek van historische kaarten bleek geen 

evidentie voor de aanwezigheid van een veldvijver, eerder wel voor de aanwezigheid van stuwwater 

(med. Tom Debeelde), zodat hier potenties voor moerassige natuur aanwezig zijn. 

 

Oostelijk deel : Zuur eikenbos met elzenbroekbos in natte depressies, behoud van brede lichtrijke 

paden met erg interessante heischrale vegetaties (Bleke zegge, Klein glidkruid,…). Op ferraris komt 

centraal in dit gedeelte een moerassige zone voor. Op gerichte plaatsen kan gedacht worden aan het 

dempen van afwateringsgrachten (vernatting). Ingelegen akkers kunnen spontaan ontwikkelen tot natte 

ruigte, eventueel onder een begrazingsraster. 

 

Het oude spoorwegcomplex Vloethemveldzate biedt mogelijkheden om de boscomplexen rond 

Doeveren en Merkemveld, via het graslandencomplex met bomenrijen rond de zwaar verontreinigde 

Moubeek, te verbinden met het Vloethemveld. De enorme natuurwaarden in het Vloethemveld en de 

aanwezige potentie in Doeveren-Merkemveld verantwoorden deze optie. De spoorweg, die tevens staat 

aangeduid als droge ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang in het Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan, vormt een mesofiel, bloemenrijk milieu (met onder andere relictgroeiplaatsen van 

Gevlekte orchis, Stijve ogentroost, Brem, Hazezegge en verder  gewonere soorten als Grasmuur, 

Reukgras, Knoopkruid, Glanshaver) en kan een geschikt verbindingselement zijn voor vlinders en 

levendbarende hagedissen (die langs de spoorweg voorkomen). Mits aangepast beheer kan in 

Doeveren geschikt leefgebied gecreëerd worden voor kritische soorten als Groentje, een weinig 

mobiele soort, en Aardbeivlinder, die beiden in het Vloethemveld voorkomen. Het graslandencomplex 

rond de “Groene Meers” te Zedelgem bevat soortenrijke relicten van halfnatuurlijke graslanden 

(Kamgras, Reukgras, Scherpe boterbloem, Veldzuring,…) die een nectarbron kunnen vormen voor 

disperserende ongewervelden en zodoende als stapsteen kunnen fungeren.  

 

 

Knelpunten en aandachtspunten 

 

 

De autosnelweg vormt een obstakel voor de vrije migratie van ongewervelden en zoogdieren.  

 

Exoten zijn in beide gedeelten een probleem. Grote delen van Doeveren worden overwoekerd door 

Rododendron, Fijnspar en Amerikaanse eik. Een streven naar een natuurlijker soortensamenstelling is 

hier dringend gewenst.  

 

Recreatie : Zowel in Doeveren als Merkemveld zijn ecologisch zeer waardevolle vegetaties aanwezig, 

meer bepaald vochtige heischrale graslanden. Overmatige recreatie dient op plaatsen waar zeldzame, 

betredingsgevoelige soorten voorkomen vermeden.  
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III. Sint-Andriesveld, Zevenkerke 

 

Ecologische waarden 

 

 

Aan de “Vuile Moere” (een groengebied zonder planologische bescherming, net buiten VEN 1
ste

 fase 

gelegen) komt centraal in een Zwarte denaanplant een erg belangrijk en fraai relict van Atlantische 

heide met Rode dopheide, Veelstengelige waterbies, Tweenervige zegge, Dophei, Struikhei, 

Pijpestrootje, veenmossen, Blauwe zegge, Pilzegge, Sterzegge, Trekrus enz. In dit centrale gedeelte 

zijn indicaties voor een soort licht kalkrijke kwel (med. P. Bogaert). Prioritaire ontwikkeling van 

natuur in de open (heide)sfeer (kaalkap, begrazing) is hier aangewezen, aangezien dit relict botanisch 

hoger scoort dan de andere gekende heiderelicten in de buurt. In deze zone komen ook zeer 

waardevolle historische dreven voor met oa Rode dopheide, Tandjesgras, Borstelgras, Fijn schapegras, 

Zwarte zegge, Paashaver, Reukgras, Pilzegge, Vogelpootje, Muizenoortje, Struikheide. In dezelfde 

omgeving Verder langs de abdijstraat (achterkant abdij, in aanplant achter voetbalveldje met veel 

Tamme kastanje) komt ook veel Dophei, Struikhei en Rode dophei voor. 

 

Op een aantal percelen toebehorend aan de Abdij van Zevenkerke komen heidevegetaties voor en 

vegetaties die een grote potentie hebben om tot heide te evolueren mits een aangepast beheer. Het valt 

te betreuren dat enkele zeer interessante percelen rond de abdij zelf, waar alle heidesoorten nog samen 

voorkomen, werden bebost. De soortenlijst van de geïnventariseerde percelen telt 106 plantensoorten, 

waarvan ongeveer 60% typisch is voor heiden en heischrale graslanden (T. Defoort, A. Zwaenepoel). 

De meest kritische soorten die werden aangetroffen zijn Liggende vleugeltjesbloem, Tweenervige 

zegge en vooral Rode dopheide. De eerste twee staan respectievelijk als kwetsbaar en bedreigd op de 

Rode Lijst (Biesbrouck et al. 2001, 2000), de laatste als zeldzaam. Tweenervige zegge en Rode 

dopheide hebben een beperkt verspreidingspatroon, met twee disjuncte areaaltjes in de Kempen en ten 

zuidoosten van Brugge. De grootste populatie van beide soorten staat in het nabijgelegen 

Vloethemveld. Met de onzekere toekomst van dit gebied voor ogen worden de overige relictpopulaties 

des te belangrijker. Ook in een aantal dicht rond Brugge gelegen reservaten ( Schobbejakshoogte, 

Gulke Putten) ontbreekt Rode dopheide. De populatie rode dopheide in zevenkerken is ook groter dan 

deze in het nabijgelegen Rode Dopheidereservaat.  

 

Het is opvallend dat Zevenkerken vooral hoog scoort wat de drogere heiden en heischrale graslanden 

betreft. Slechts op enkele plaatsen, zoals het vennetje, komen enkele natte hei-indicatoren voor zoals 

Trekrus, Knolrus en Gewone dopheide. Het vennetje is met 22 soorten zeer rijk aan libellen en 

waterjuffers. Zo werden de laatste jaren reeds Metaalglanslibel, Venwitsnuitlibel en Zwervende 

Pantserjuffer waargenomen (naar Defoort, 2001). Vooral de waarneming van Venwitsnuitlibel is 

opmerkelijk. De omgeving van het reservaatsgedeelte heeft potenties voor heideachtige vegetaties. Na 

kapping van naaldbos en berken en oppervlakkig verwijderen van de strooisellaag werd spontane 

kieming van Veelbloemige veldbies en Pilzegge, eveneens typische soorten voor heide en heischraal 

grasland, vastgesteld.  
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Foto 12 : Een tekenend beeld langs de E40 ter hoogte van Beisbroek. Auto’s flitsen voorbij een kleinere 

groeiplaats van Rode dophei Erica cinerea (foto : P. Keirsebilck). 

 

 
 

 

 

In Beisbroek en op de terreinen van de waterwinning (Ter Heide) komen grote oppervlakten droge 

heide van het Atlantische type voor (Rode dopheide, Liggende vleugeltjesbloem, Liggend walstro, 

Tandjesgras) voor. Deze gebiedjes zijn stuk voor stuk botanische hoogstandjes en herbergen tevens 

een rijke invertebratenfauna. In Beisbroek ligt een heideven met spectaculaire libellenpopulatie (onder 

andere Venwitsnuitlibel, Zwarte heidelibel,…). Kleinere fragmenten met Rode dophei zijn aan te 

treffen langs de autosnelweg E40.  

 

 

Knelpunten en aandachtspunten 

 

 

Het heideterreintje aan de Vuile Moere verdient planologische bescherming en een aangepast beheer. 

 

Rond de vallei van de Kerkebeek, eveneens aangeduid als natuurverbindingsgebied in het Provinciaal 

Ruimtelijk Structuurplan, wordt een pilootproject natuurverbinding uitgewerkt (Bogaert, 2002). 

Daarbij wordt een natte natuurverbinding voorgesteld tussen Merkemveld en het vijverkasteel van 

Loppem, met onder andere de bouw van een natuurvriendelijk en landschappelijk geïntegreerd 

wachtbekken (3,5 ha groot). Verder stroomop- en stroomafwaarts bevinden zich nog mogelijkheden 

voor natuurinrichting, zoals ter hoogte van het scoutsterrein (Merkemveld, met groeiplaats van 

Stengelloze sleutelbloem) en de hoeve ter Pierlapont. Aldus zou een natte verbinding tussen het 

Merkemveld en de Tillegem ontstaan met het vijverkasteel als stapsteen, wat de migratie van fauna en 
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flora (Bermpje – populaties in Wijnendaele en de Leiemeersen -, Stengelloze sleutelbloem -

relictpopulatie langs de oevers van de Kerkebeek -, Vinpootsalamander, IJsvogel, Steenuil, 

Hazelworm, Levendbarende hagedis) ten goede moet komen.    

 

Tabel 9 : Samenvattend overzicht van waardevolle fauna en flora, belang van en types natuur in het 
deelgebied bossen, heiden en beekvalleien van het Houtland, westelijk gedeelte. 

 

Flora 

Rode dopheide, Tweenervige zegge, Stekelbrem, Gagel, Blauwe zegge, Kruipbrem, 

Ronde zonnedauw, Liggende vleugeltjesbloem, Dophei, Struikheide, Tweenervige 

zegge, Bleke zegge, Klein glidkruid, Geelgroene zegge, Tandjesgras, 

Heidekartelblad, Gevlekte orchis, Draadgentiaan, Dwergbloem, Dwergvlas, 

Bleekgele droogbloem, Grondster, Veelstengelige waterbies, Teer vederkruid, 

Pilvaren, fonteinkruiden, Vlottende bies, Blauwe knoop, Moeraswespenorchis, 

Stijve ogentroost, Borstelbies, Geelgroene zegge, Veldrus, Trekrus, Bleke zegge, 

Klein glidkruid, Koningsvaren, Waterviolier, Stengelloze sleutelbloem  

Fauna 

Aardbeivlinder, Groentje, Heidesabelsprinkhaan, Gouden sprinkhaan,  

Smaragdlibel, Venwitsnuitlibel, Metaalglanslibel, Kanaaljuffer, Nachtzwaluw, 

Levendbarende hagedis 

Belang 

Zeer waardevolle heischrale vegetaties onder andere dwergbiezenverbond 

Nanocyperion Zeldzaam Atlantisch heidetype 

Zeer hoge faunistische waarde (rodelijst libellen, -sprinkhanen, -vlinders) 

Types 

natuur 

Atlantische heide en heischrale graslanden 

Relicten van droge heide  

Bloemrijke hooilanden 

Beekvalleien met beekbegeleidend bos 

Voedselarme vennen  
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1.3.2.5. Bossen, heiden en beekvalleien van het Houtland – oostelijk deel 

I. Gulke Putten, Sint-Pietersveld, Vagevuur 

 

Algemene omschrijving 

 

 

Dit complex van bos en voormalige wastines met heiderelicten situeert zich op de cuesta tussen 

Hertsberge en Lotenhulle waar de Tertiaire lagen zeer dicht aan het oppervlak komen. De Quartaire 

mantel is hier zeer dun tot lokaal zelfs afwezig. De tertiaire lagen bestaan uit zand met kleilaagjes en 

zandsteenlagen ertussen. Ze geven aanleiding tot bronniveau's en beken. Deze arme zandgronden met 

soms een stuwwatertafel liggen aan de basis van de heidevegetatie in de vroegere veldzone 

Bulskampveld – Sint-Pietersveld.  

 

Tijdens de Middeleeuwen en later (tot de 18e eeuw) was dit gebied een gemeenschappelijke 

graasgrond waar lokaal heidevegetaties, lage struiken en heesters voorkwamen, evenals zgn. 

veldvijvers (= vijvers ontstaan door het afplaggen van de bodem, door uitgraven van zandsteen of door 

afdamming van beken). Rond deze graasgronden lag aanvankelijk een bosgordel. In de 18
de

  en begin 

van de 19
de

 eeuw werd het omringende bos omgezet in landbouwland en de graasgronden in bos. 

Daarbij ging men systematisch te werk volgens een dambordpatroon dat geaccentueerd werd door 

dreven. De dreven in het gehele gebied zorgen voor een begrenzing van de open ruimtes waarbij de 

doorkijk nog mogelijk is. Dit authentieke drevenpatroon is op sommige plaatsen in het gebied nog 

intact gebleven. Het driehoekige Sint-Pietersveld vormt een open akker- en graslandcomplex te 

midden het boscomplex. Meer naar het zuiden worden de bospercelen afgewisseld met open 

landbouwpercelen wat dit landschap een half open karakter geeft.  

 

 

Structuurbepalende elementen en processen 

 

 

De cuesta zorgt voor een unieke gradiënt in bodemtypen en vochttrappen. Op de zuidflank ervan 

liggen verschillende bron- en kwelniveaus. Ze geven oorsprong aan de bovenloopjes van de 

Blauwhuisbeek ter hoogte van de Gulke Putten (in het westen) en oostwaarts aan bovenloopjes van de 

Wantebeek. Deze laatste stroomt stroomafwaarts van de Vorte Bossen verder doorheen een 

kleinschalig beekdallandschap met natte graslanden, sloten en knotbomenrijen richting Poekebeek.  

 

Waar het grondwater nagenoeg jaarrond uittreedt liggen kletsnatte gronden die historisch weinig of 

niet in cultuur konden worden gebracht. Ter hoogte van de Gulke Putten betreft het voormalige 

wastinegronden, met zeer waardevolle relicten van natte heidevegetaties, veen en tot mesotroof 

broekbos verboste gronden. Vooral ter hoogte van de Vorte Bossen en het zuidelijk gedeelte van de 

Slangebossen betreft het historisch permanent, alluviaal (eutroof) broekbos met rijke voorjaarsflora. 

De grote natuurwaarde van deze bossen is mede te danken aan het traditionele hakhoutbeheer.  

 

Waar het grondwater dieper gelegen is of slechts periodiek tot een hoge watertafel aanleiding geeft, 

treffen we op zandbodems drogere heiderelicten en verboste heide aan en periodiek natte, licht tot 

zwaar bemeste landbouwgraslanden op de zwaardere gronden. Waar de landbouw intensiever is, zijn 

vaak nog relicten van natte hooilanden of heide-elementen in de perceelsranden terug te vinden.  

 



       Ontwerp van ecologische gebiedsvisie voor het landinrichtingsproject Brugse Veldzone 
77 

Op lichtrijke paden in de bosdreven komen waardevolle, zeer soortenrijke, mesotrofe 

schraalgraslanden (“heischrale” vegetaties) voor, soms rijk aan orchideeën. Dergelijke vegetaties 

komen in de Gulke Putten in grotere oppervlakte voor in de unieke graslanden rond het 

gebouwencomplex van het Radio Maritiem Zendstation, die reeds decennialang worden gemaaid 

zonder bemesting. Voor de Gulke Putten zijn lange tijdreeksen van peilputmetingen beschikbaar. Uit 

deze gegevens is een recente vernatting af te leiden, na een droogteperiode halfweg de jaren ’90 

(Kuijken, 2001). De vegetaties in de Gulke Putten zijn bijzonder kwetsbaar t.a.v. wijzigingen in de 

waterhuishouding (oppervlakkig uittredend grondwater in bovenloopgebied van de Blauwhuisbeek). 

Op de hoogst gelegen gronden van de cuesta liggen drogere zandbodems met typische zure 

eikenbossen of naaldhoutaanplanten, en  op lichtrijke plaatsen vaak nog heiderelicten.   

 

 

Ecologische waarden 

 

 

De Gulke Putten, een natuurreservaat gelegen op de gronden van het radiozendstation te Wingene, 

zijn een restant van de voormalige “woeste gronden” van het Bulskampveld. Het gebied omvat 

percelen hakhout, droge en natte heide, gedegradeerde heide met Pijpestrootje en heischrale gras-

landen. De Gulke Putten vormen op niveau Vlaanderen een rodelijst -en biodiversiteit hotspot voor 

flora en fauna (Kuijken, 1999).  

 

De plantengemeenschappen van het hakhout behoren, op de vochtiger gedeelten, tot een voedselrijk 

elzenbos aansluitend bij een sterk vervuilde beek en tot de voedselarme 

sporkenhout-wilgenbroekstruwelen met Veenmos in de greppels verderaf van de beek. Op de drogere 

gedeelten groeit een eiken-berkenhakhout. In de struiklaag domineert het Amerikaans krentenboompje. 

Op open plekken groeien Valse salie, Dalkruid, Guldenroede, Bleeksporig bosviooltje en Gewone 

salomonszegel. Uiterst waardevol zijn de grasperken rond de gebouwen en de paden. Hier hebben zich 

ten gevolge van het maaibeheer verschillende vormen van heide en orchideeënrijk heischraal grasland 

ontwikkeld. Typische soorten zijn : Tandjesgras, Struikheide, Tormentil, Pilzegge, Pijpestrootje, 

Borstelgras, Liggende vleugeltjesbloem, Gelobde maanvaren, Blauwe knoop, Gevlekte orchis, diverse 

soorten wasplaten Hygrocybe spp., enz. Op de paden komen heischrale vegetaties voor met Tormentil, 

Geelgroene zegge, Tandjesgras enz. In het drassige perceel 157 groeien veel typische soorten van 

Atlantische natte heide, een heidetype dat verschilt van dat in de Kempen door het voorkomen van 

andere soorten (onder andere Tweenervige zegge) en het iets voedselrijkere karakter. Perceel 157 be-

staat enerzijds uit een soortenrijk schraal hooiland met onder andere Gewone dopheide, Veelbloemige 

veldbies, Veelstengelige waterbies, Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem, veenmossen, Twee-

nervige zegge, slenken met Kleine zonnedauw en Bruine snavelbies en anderzijds uit een bultige 

pijpenstrootjesvegetatie. In het natste gedeelte hiervan groeien onder andere Beenbreek en Veenpluis. 

In de Molinia-zone worden regelmatig oppervlaktes afgeplagd. Op deze plagplekken ontwikkelen zich 

zeer verschillende pioniersvegetaties, de heide regenereert er uitstekend, onder andere Ronde 

zonnedauw, Kleine zonnedauw en Moeraswolfsklauw hebben zich er gevestigd. In het domein komen 

een aantal verruigde stukken voor die gedomineerd worden door Pijpestrootje. De graslanden die door 

een schapenboer gepacht worden, zijn zeer waardevol door het voorkomen van grote oppervlaktes 

vegetaties uit de Nardetea (klasse van veelal halfnatuurlijke vegetaties met Borstelgras). Andere 

soorten van bijzondere betekenis zijn Melkviooltje, Beverneltorkruid, Stijf havikskruid, Melkeppe, 

Welriekende nachtorchis. 

 
Het reservaat is rijk aan kleine zangers. In het hoog en oud struikgewas, eventueel reeds met 

boskarakter komen soorten voor als Roodborst, Merel, Zanglijster, Zwartkop, Tjiftjaf, Pimpelmees en 

Matkopmees, in de lagere struiken Fitis, Tuinfluiter, Heggemus, Winterkoning,.... Aan de rand van het 
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gebied en in de heidegedeelten broeden Geelgors, Kneu, Grasmus, Boompieper (in het zgn. 

“schapenstuk”) en Roodborsttapuit. Het domein vormt een belangrijke overwinteringplaats voor 

Ransuil en fungeert als jachtgebied van o.m. Sperwer, Buizerd en Torenvalk. Een aantal interessante 

soorten kwamen een enkele keer tot territoriumafbakening : Nachtegaal, Wielewaal, Goudvink en 

Barmsijs. Het gebied heeft door zijn openheid goede potenties voor nachtzwaluw, die recent in de 

nabijgelegen Vagevuurbossen zingend werd waargenomen. Zoogdieren komen veel in het domein 

voor : Konijn, Haas en Egel kan men er gemakkelijk waarnemen. De marterachtigen zijn er 

vertegenwoordigd met onder meer Wezel en Bunzing. Van de kleinere zoogdieren komen onder 

andere Dwergmuis, Rosse woelmuis, Bosmuis en Dwergspitsmuis voor. Door de vele poelen en 

slootjes heeft het domein een rijke herpetofauna : Alpen- en Kleine watersalamander, Vinpootsalaman-

der, Bruine en Groene kikker en Gewone pad. Het gebied vormt een belangrijk bastion voor de 

Levendbarende hagedis. In het gebied komen tevens een groot aantal insecten van de Rode Lijst voor. 

Verruiging en vergrassing door stikstofdepositie vormen een reële bedreiging voor de op Vlaams 

niveau bedreigde Aardbeivlinder en voor het kwetsbare, weinig mobiele Groentje. De zeldzame 

Gouden sprinkhaan heeft er een relictpopulatie en is vooral gebaat bij een uitbreiding van het areaal 

extensief beheerde vochtige graslanden. Watersnuffel en Viervlek zijn niet zeldzaam maar hebben hun 

optimum in oligotrofe systemen. In 1994 werd de bedreigde Bruine winterjuffer in het gebied 

waargenomen. 

 

In het woonparkgebied Vorsevijvers te Hertsberge zijn door de natuurlijke reliëfgradiënt en 

bodemkenmerken goede potenties voor natuurontwikkeling in de natte heidesfeer aanwezig. Uit 

historische bronnen blijkt de potentie voor zeldzame vegetatietypes, onder meer aan de zgn. Ronde Put 

waarvan Stieperaere (1964) een lijntransect tekende en er zeldzame venoevervegetaties beschreef met 

Moerassmele, Veelstengelige waterbies, Moerashertshooi, Sikkelmos Drepanocladus, Snavelzegge en 

Draadzegge (Figuur 2). Deze put is nog steeds aanwezig tussen de villa’s en heeft zeker nog potenties 

voor zeldzame plantengemeenschappen, getuige de aanwezigheid van Gagel (med. H. Stieperaere).  

 

Figuur 2 (volgende pagina) : Transectbeschrijving van Leo Vanhecke en Herman Stieperaere van de Ronde Put te 
Hertsberge, opgetekend tijdens een veldbezoek op 24 augustus 1963 (overgenomen met toestemming uit Stieperaere 

1964). Deze veldnotities illustreren de vergane glorie van dit huidig woonparkgebied aan de Oude Blauwhuisbeek én 

de potentie voor zeldzame vegetatietypes, zoals de hier goed ontwikkelde associatie van Veelstengelige waterbies 

Eleocharetum multicaulis. Deze associatie ressorteert onder de zeldzame oeverkruidklasse (Littorelletea), die 

gespecialiseerde, pionierende amfibische plantengemeenschappen in voedselarme, matig gebufferde wateren omvat. 

Heel wat plantensoorten uit deze gemeenschappen, zoals Moerassmele, zijn momenteel op Vlaams niveau bedreigd. 
Andere, zoals het uitbundig bloeiende Moerashertshooi zijn zeer zeldzaam geworden geworden. Op andere plaatsen 

in de omgeving van de oude veldgebieden Bulskampveld en Sint-Pietersveld kwamen recent bij plag- en 

ruimingswerken andere plantensoorten uit deze gemeenschappen tot kieming : Stijve moerasweegbree, 

Ondergedoken moerasscherm, Vlottende bies. In de Aanwijsputten komt de zeer zeldzame Witte waterranonkel nog 

voor. 

   



Figuur transect 
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Op het einde van de Hazeweg komt een heiderelict voor dat werd bebouwd, opgehoogd en 

met dennen bebost. De Levendbarende hagedis is er algemeen, in de lichtrijke perceelsranden 

komen Gagel, Geelgroene zegge, Hazezegge, Dopheide, Tormentil en Struikheide voor. In de 

ontwateringgreppels zijn veenmossen en Duizendknoopfonteikruid aan te treffen. Waternavel 

en Knolrus wijzen lokaal op de aanvoer van zure kwel, maar de vegetatie is verruigd. 

Klokjesgentiaan, zonnedauw en Heidesabelsprinkhaan zijn uitgestorven (databank 

sprinkhanenwerkgroep Saltabel).  

 

De bermen langs de Hazelnotendreef zijn nog waardevol wegens het voorkomen van een 

aantal soorten uit het heischrale spectrum (Tormentil, Gagel, Dophei, Struikhei, 

Pijpestrootje,…). In de berm langs de Hazeweg komt nog het delicate Tandjesgras voor, een 

soort die net als de Gagel in Vlaanderen significant achteruitgaat (Register Flora Vlaanderen). 

 

Naar de loop van de Blauwhuisbeek treedt diffuus kwel uit. Deze kwelplekken zijn ecologisch 

uitermate interessant. Langs de hazelnotendreef, aan de overkant van de natte heidepercelen 

aan de Hazeweg, gedijt een grote populatie Geelgroene zegge op een dergelijke kwelplek. 

Ook in de nabijgelegen naaldbossen, met een ondergroei van hoofdzakelijk braam en 

Pijpestrootje, dienen de potenties voor heideachtige vegetaties onderzocht.  

 

Langs de Poversbeek en de Ringbeek in de omgeving van Hertsberge (bv. langs de Ringbeek 

in de omgeving van het Kraaiveld) komt beekbegeleidend bos met zeldzame flora voor, met 

onder andere Slanke sleutelbloem en Gulden boterbloem.  

 

De Blauwhuisbossen, ten zuiden hiervan, zijn biologisch zeer waardevol (zuur eikenbos en 

eikenberkenbos) en hebben grote potenties voor heide en heischrale begroeiingen. Na 

kaalkap, zoals enkele percelen in de bocht van de Oude Blauwhuisbeek, verschijnen allerlei 

heidesoorten : Gewone dophei, Trekrus, Fraai hertshooi. Op vochtige, lichtrijke paden groeien 

onder andere Struikhei, Tweenervige zegge, Geelgroene zegge, Bochtige smele, Trekrus, 

Waterpostelein en Borstelgras. Levendbarende hagedis komt er nog verspreid voor (Palmaerts 

& Hermy, in voorbereiding).  

 

De Predikherenbossen, tussen Galattasbossen en Gulke Putten, hebben een hoge 

natuurwaarde en potentie. Bij recente onderhoudswerken aan een beek kiemde massaal het 

bedreigde Ondergedoken moerasscherm, een kensoort van het Hydrocotylo-baldellion. Dit 

zeldzame verbond komt voor in oligotrofe tot mesotrofe omstandigheden in de invloedssfeer 

van matig gebufferde wateren. De groeiplaats in de Predikherenbossen behoort mogelijks 

eerder tot het verbond met vlotgras (Sparganio-glycerion) dat in matig voedselrijke, smalle 

waterlopen voorkomt (Vandenbussche et al., 2002b). In de dreefkanten zijn elementen van 

intermediair Atlantische heide (cf. Gulke Putten) en droge heide te vinden met onder andere 

Gaspeldoorn, Struikheide, Borstelgras, Fijn Schapegras,… Dit gebied ligt bijna volledig in 

habitatrichtlijn, maar ook het gedeelte erbuiten heeft duidelijk potenties voor interessante 

heideachtige en heischrale vegetaties, onder andere uit de Nardetea wegens het voorkomen 

van Borstelgras.  

 

De Vagevuurbossen vormen landschappelijk een geheel met het Bulskampveld. Het betreft 

vooral aanplanten met Grove den en naaldhout met ondergroei van struiken en bomen. 

Sporadisch komen inplantingen van zuur eikenbos voor. De bossen zijn overwegend ontstaan 

tussen 1775 en 1850 en na 1850 (De Keersmaeker, 2001). Langs de dreven zijn sporen van 

gedegradeerde heide te vinden : Tweenervige zegge, Pilzegge, Hazezegge, Dophei, Struikhei, 

Geelgroene zegge, Tandjesgras en Pijpestrootje komen voor. In sommige percelen gebeurt om 
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de twee jaar een kaalkap. Op twee plaatsen komt ook nog Gagel voor, en in het noordelijk 

gedeelte werd tijdens de inventarisatie voor de ecosysteemvisie (Palmaerts & Hermy, in 

voorbereiding) Veelstengelige waterbies gevonden.  

 

De Vagevuurbossen zijn vooral avifaunistisch zeer waardevol (med. P. Lust). Matkop is er 

algemeen, verder zijn er regelmatige broedgevallen bekend van Kruisbek (ook in het zuidelijk 

deel van Bulskampveld), Zwarte specht (1 koppel), Buizerd (2-3 koppels), Havik (1 zeker 

broedgeval), Sperwer (4-5 kp) en Bosuil. Op de kaalkap aan de zuidwestelijke kant houdt 

sinds 1993 een koppel Nachtzwaluw stand, dat de laatste 5 jaar zou verdwenen zijn wegens te 

sterk verbost (De Torenvalk, 2001). Deze soort werd met maximaal 3 broedkoppels genoteerd 

in de omgeving (Vagevuur, Gulke Putten en Bulskampveld). In 2002 werd opnieuw een 

zingende Nachtzwaluw waargenomen. De Wespendief broedt afwisselend in Bulskampveld 

en de Vagevuurbossen. Langs de rand van het Sint-Pietersveld komt een kolonie Geelgorzen 

voor (tot 8 koppels). Occasioneel worden Keep en Orpheusspotvogel waargenomen. 

Waarnemingen van Boommarter en Ree zijn bekend uit de Vagevuurbossen. De 

Vagevuurbossen zijn van grote betekenis voor vleermuizen. De beukendreven herbergen grote 

dichtheden kolonies boombewonende Grootoorvleermuizen (1 op 3 beuken zou bewoond 

zijn) en ondanks de pertinente afwezigheid van water en de relatief vleermuisarme omgeving 

werd er Franjestaart waargenomen (med. Bob Vandendriessche). 

 

Tabel 10 : Samenvattend overzicht van waardevolle fauna en flora, belang van en types natuur in het 
deelgebied Gulke Putten, Sint-Pietersveld en Vagevuur. 

 

Flora 

Ondergedoken moerasscherm, Veelstengelige waterbies, Gelobde maanvaren, 

Tandjesgras, Borstelgras, Liggende vleugeltjesbloem, Gevlekte orchis, wasplaten 

Hygrocybe spp Gewone dopheide, Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem, 

Tweenervige zegge, Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies, Ronde zonnedauw, 

Moeraswolfsklauw, Gagel, Melkviooltje, Beverneltorkruid, Stijf havikskruid, 

Welriekende nachtorchis 

Fauna 

Aardbeivlinder, Groentje, Oranjetip, Gouden sprinkhaan,  Nachtzwaluw, 

Nachtegaal, Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Wielewaal, Goudvink, 

Barmsijs, Havik, Boompieper, Zwarte specht, Dodaars, Geelgors, Roodborsttapuit, 

Vinpootsalamander, Kleine groene kikker, Levendbarende hagedis 

Belang 

Zeer waardevolle natte en droge heidevegetaties onder andere Nardetea, 

Hydrocotylo-baldellion 

Zeer hoge faunistische waarde  

Belangrijk broedgebied voor roofvogels en bosvogels 

Types 

natuur 

Atlantische heide en heischrale graslanden 

Relicten van droge en natte heide 

Bloemrijke hooilanden 

Waardevolle bossen op zandgrond 

Voedselarme vennen  
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Natuurstreefbeeld 

 

 

Het behoud en ecologisch herstel van de typerende vegetaties van dit gradiëntrijke landschap 

wordt nagestreefd  :  

 

� Wastines met afwisseling van natte en drogere heide, soortenrijke schraalgraslanden, 

mesotroof broekbos, eikenberkenbos en zuur eikenbos in de hoogst gelegen gronden 

en bovenstroomse delen van de beken. Voor een aandachtssoort als de Nachtzwaluw 

is het behoud van voldoende openheid (kapvlaktes) in de bossen (bv. in de 

Vagevuurbossen) een aandachtspunt. Heidesoorten kunnen profiteren van behoud en 

ontwikkeling van lichtrijke dreven. Op termijn zou in dit gebied (bv. omgeving Gulke 

Putten-Predikherenbossen-Sint-Pietersveld) kunnen gedacht worden aan grote 

begrazingsblokken waar jaarrond grazende kudden rondlopen, in goede banen geleid 

door wildrasters (“cattle grids”). 

 

� Alluviaal, voedselrijker broekbos in de benedenstroomse delen, afgewisseld met 

kleinschalige,  natte hooilanden en graasweiden. 

 

Belangrijke streefdoelen zijn daarnaast de aaneenschakeling van de verschillende 

natuurkernen tot één samenhangend geheel (ontsnippering) en doordacht uitwendig beheer 

met buffering van het natuursysteem tegen negatieve invloeden van buitenaf (waterkwaliteit, 

ammoniakdepositie, visuele verstoring).  

 

Ecologisch inpasbare bosuitbreiding in het gebied via bebossing van akkers en soortenarme 

graslanden in het kader van verbinding van versnipperde boscomplexen en buffering van 

bestaande boscomplexen. Geleidelijke omvorming van de bestanden naar natuurlijke 

bostypes.  

 

De Vagevuurbossen vervullen een belangrijke corridorfunctie tussen de vochtige 

heidegebieden en heischrale graslanden van de Eendenputten (= Aanwijsputten) en de Gulke 

Putten, gebieden die absolute prioriteit moeten krijgen voor natuurontwikkeling in de open 

sfeer. Landschappelijk sluiten de Vagevuurbossen aan bij het Provinciaal Domein 

Bulskampveld, de dreven lopen door ondanks de versnijding van beide delen door de N370, 

hoewel de bossen in het Vagevuur grotendeels uit naaldhout bestaan en er meer 

landbouwpercelen tussen de bospercelen voorkomen dan in het provinciaal domein. 

 

Om deze beide gebieden ecologisch verantwoord met elkaar te verbinden biedt een 

boscomplex met enkele open terreinen (stapstenen) en open interne randen (corridors) 

uitstekende mogelijkheden. Beide hierboven genoemde gebieden situeren zich voornamelijk 

in de vochtige heide.  

 

Het gebied van de Vagevuurbossen is droger en biedt belangrijke herstelmogelijkheden voor 

droge heide (De Torenvalk, 2001). Deze open terreinen in het bos moeten evenwel voldoende 

groot zijn zodat zich daar leefbare populaties van organismen van droge heide 

(Levendbarende hagedis, Gouden sprinkhaan, Groentje, Aardbeivlinder) kunnen ontwikkelen. 

Hierbij wordt best vertrokken van de bestaande meest kansrijke situaties. Vooral recent 

heropgeplante kaalslagen bieden goede mogelijkheden. Een aantal kritische vogelsoorten 

(Nachtzwaluw, Boompieper, Boomleeuwerik) konden zich tot zeer recent handhaven op 

dergelijke kapvlaktes. In plaats van te kiezen voor een teruggrijpen naar het kaalslagsysteem, 
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zouden een aantal van deze kaalslagen verder als permanent open terrein kunnen beheerd 

worden. Dit houdt dus in dat - plaatselijk - bos plaats zou maken voor heide en heischrale 

vegetaties.  

 

Sommige open terreinen kunnen over een termijn van 20 jaar of meer worden gerealiseerd 

(bijvoorbeeld bij commerciële kapbaarheid van het aanwezige bosbestand). Gezien de zeer 

kritische toestand van heidebiotopen in het gebied is het echter noodzakelijk dat een aantal 

zones zo snel mogelijk worden ingericht in de open sfeer (naar de discussienota van de 

Torenvalk vzw, 2001) :  

 

� Zone 1 : Aanwijsputten : absoluut prioritair gebied waarvan de verbossing een kritisch 

stadium heeft bereikt. Binnen de drie jaar te realiseren. 

 

� Zone 2 : Jonge naaldhoutaanplantingen (Lork, Fijnspar) op kaalslagen uit begin de 

jaren ‘80. Na de kaalslagen ontwikkelde zich hier een zeer gevarieerd heidelandschap 

met een vaste broedpopulatie Nachtzwaluw, die echter de laatste 5 jaar is verdwenen 

wegens te sterk verbost. Herstel van heidevegetatie zeer snel, binnen de eerste 3 jaar.  

 

� Zone 3 : Zeer recente kaalslag van naaldhout, heropgeplant met onder andere 

Amerikaanse eik en Beuk. Tot vorig jaar nog een zeer vitale vegetatie van Struikheide 

en lokaal ook Dopheide aanwezig. Waarnemingen van nachtzwaluw in het 

broedseizoen 2000. Voorstel : op korte termijn verwijderen van aanplant Amerikaanse 

eik, Lork en Beuk. Beheren als open heidegebied (maaien of begrazen). Op langere 

termijn eventueel uit te breiden naar een deel van de lorkenaanplant ten noorden 

hiervan.  

 

Op langere termijn te realiseren :  

 

� Zone 4 : Inrichting van een mesotrofe veldvijver. Na afloop van de pacht eenvoudig in 

te richten als veldvijver of “vijver” tout-court, via beperkte vergraving en het 

afdammen van de beek. Het aangrenzende lorkenbestand kan bij kaprijpheid worden 

kaalgekapt, waarbij een graduele overgang van open heide (langs de weg) naar 

gesloten bos kan worden ontwikkeld.  

 

� Zone 5 : Middeloude lorken en Douglas op landduin : zeer interessante mogelijkheden 

voor herstel van een gradiënt van natte heide tot droge heide en kale bodem. Kan 

evenwel op langere termijn, bij kaprijpheid van de naaldbomen gerealiseerd worden.  

 

Recreatief medegebruik : 

 

Het gebied heeft goede potenties voor recreatief medegebruik (met uitzondering van de 

ontoegankelijke Gulke Putten). Verschillende recreatieve fietspaden lopen door deze zone, 

onder andere het recreatief fietspad Breughel-molen-route. Bij grondverzet (zoals bij de 

aanleg van fietspaden) dient erop gelet de vergraven grond niet op de dreefbermen te werpen. 

Deze zijn vaak zeer waardevol, vooral voor paddestoelen (De Torenvalk, 2001). 

 

Een aantal zones in het gebied dienen “recreatieluw” gemaakt en ingericht als rustzones voor 

fauna en flora. Dit betekent dat een aantal strategische paden en dreven worden afgesloten 

voor het publiek. Om die rustzones te realiseren is slechts het afsluiten van enkele paden, die 
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voorlopig nog niet zoveel door het publiek worden gebruikt, vereist. Indien dit niet haalbaar 

is, is het aanbevolen geen bewegwijzerde wandelingen door deze gebieden te leiden.  

 

 

Knelpunten en aandachtspunten : 

 

 

Prioriteitenatlas ontsnippering (Peymen et al., 2000) : >60% van het deelgebied is prioritair 

aandachtsgebied voor ontsnippering. Door te ontsnipperen en te verbinden kan in dit gedeelte 

van het Houtland een groene ader worden gerealiseerd van grote natuurcomplexen gekoppeld 

aan het cuesta-landschap (cuesta Herstberge-Lotenhulle) : complex Gulke Putten-Vallei 

Wantebeek in het zuiden en het complex van de voormalige veldgebieden Bulskampveld en 

Warande en de valleien en valleiranden van de Zuidleie, Hertsberge-, Rivier-, Blauwhuis- en 

Bornebeek in het noorden. Dit laatste complex vindt op zijn beurt aansluiting (via het 

Beverhoutsveld) met het meersengebied en de Bergbeekvallei. De nederzettingen van 

Kruiskerke en Doomkerke vormen een hindernis om het complex Slangebossen-Vorte Bossen 

te verbinden met de bosbestanden rond het Sint-Pietersveld en de Gulke Putten. Verdere 

uitbreidingen en lintbebouwing dienen vermeden. 

 

Aanrijking (vergrassing, verzuring, verruiging) door stikstofdepositie (metingen VMM) vormt 

een reële bedreiging voor de ecologische waarden en hypothekeert de duurzaamheid van 

heiderestauratieprojecten waarvoor een ecologische milieukwaliteit vereist is. Daling van de 

ammoniakemissie  is wenselijk voor het ganse gebied.  

 

Vanuit Sint-Pietersveld zorgt de intensieve landbouw en groenteteelt voor de aanvoer van 

nitraatrijk grondwater dat een bedreiging vormt voor de heischrale vegetaties en natte 

Atlantische heidevegetaties in het natuurreservaat Gulke Putten. Dit vormt een ecologische 

tijdbom voor deze vegetaties aangezien vroeg of laat doorslag van fosfaten mogelijk is en 

deze vegetaties fosforgelimiteerd zijn. Vooral de teelten van het nabijgelegen Penitentiair 

Landbouw Centrum (schorseneren, wortels, bieten) leggen een grote druk op de schraallanden 

in de Gulke Putten. 

 

De groene gewestplanbestemmingen zijn versnipperd en laten niet toe om een aanééngesloten 

natuurgebied te vormen. De zones met agrarisch gebruik zijn grotendeels bestemd als 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied, een deel (in de vallei van de Wantebeek) als 

agrarisch gebied met ecologisch belang. Een gebied met deze laatste bestemming kan volgens 

het Natuurdecreet aangeduid worden als VEN, op planologisch vlak is een hoofdfunctie 

natuur evenwel niet gegarandeerd. Doorheen de vallei van één van de bovenlopen van de 

Wantebeek ligt een strook lintbebouwing met als bestemming woongebied met landelijk 

karakter (nog niet volledig bebouwd). 

 

Saneren van de bovenlopen van de Blauwhuisbeek is prioritair om de ecologische waarden in 

het gebied te vrijwaren. Deze waterloop is sterk verontreinigd door lozing van huishoudelijk 

afvalwater. Enkele storende lozingspunten zijn :  

 

� De wijk Vorsevijvers te Hertsberge - geen rioleringen. Particuliere eigenaars zouden 

hier verplicht moeten worden kleinschalige waterzuivering uit te voeren, zoals in het 

geval van het heiderelict op het kruispunt Hazeweg-Hazelnotedreef. 
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� Enkele kleinere lozingspunten in de buurt van de percelen 156 en 157 in de Gulke 

Putten die rechtstreeks vervuild water aanvoeren in het reservaat vanuit de bebouwing 

langs de Predikherenstraat en de horeca op het kruispunt met de Brugsesteenweg. De 

aanleg van een dubbel riolenstelsel met persleiding en afvoer naar een kleinschalig 

waterzuiveringsstation ter hoogte van het Sint-Pietersveld in het kader van een GNOP-

project van de gemeente Wingene is in dat opzicht een lovenswaardig project. Gezien 

het delicate hydrologische evenwicht in het reservaat zijn de aanleg van collector en 

leiding dwars doorheen de Gulke Putten af te raden en genieten alternatieve trajecten 

de voorkeur.  

 

De aanwezigheid van zonevreemde aanbouw in het reservaatsgedeelte langs de 

Predikherenstraat is storend. 

 

Behandeling van bermen in de Blauwhuisbossen met herbiciden dient omwille van de grote 

potenties en hoge ecologische waarde vermeden. Om dezelfde reden zijn aanplantingen met 

beuken en rododendrons te ontmoedigen. 

 

Langs de Predikherenstraat op perceel 156 komt een aarden wal met poel voor, die volledig is 

dichtgeslibd  en overgroeid met Kroosvaren (exoot). Uitbaggeren van deze poel kan het 

historisch karakter van de wal ten goede komen en kansen bieden aan salamanders. 

 

Vaak werken recente uitbreidingen van landbouwbedrijven storend in op het landschap en de 

ecologische waarden. Eén bedrijf in de Vagevuurbossen, met atypische bebouwing, is slecht 

ingeplant te midden het boscomplex.  

 

Het drevenpatroon is uitermate bepalend voor het landschap in dit ganse gebied en moet goed 

onderhouden worden. Behoud van oude beuken in de dreven in en rond het Vagevuurbos is 

aangewezen gezien de aanwezigheid van boombewonende vleermuizen (onder andere 

Grootoorvleermuis). 

 

In het zuiden sluit het provinciaal domein Bulskampveld landschappelijk aan bij het 

woonpark rond Hertsberge, maar dit is reeds te bebouwd. Verder rukt vanuit Maria-Aalter de 

lintbebouwing verder op richting Sint-Pietersveld wat vermeden dient te worden. 

 

Recreatie : zones in het gebied met bijzondere waarden recreatieluw maken en inrichten als 

rustzones voor fauna en flora. Volgens vzw De Torenvalk is de omleiding van een ruiterpad 

in een zone waar onder andere nog Dopheide, Struikhei en Duizendguldenkruid voorkomen 

noodzakelijk (De Torenvalk, 2001). Het alternatieve pad is hoger gelegen en droger, dus 

gunstiger voor ruiters. 
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II. Vallei van de Wantebeek met beekbegeleidend bos en natte graslanden 

 

Algemene omschrijving 

 

 

Vallei van de Wantebeek met alluviaal eutroof broekbos met rijke voorjaarsflora en natte 

graslanden. Ruiseledeveld, Galattasbossen, Vorte bossen en Slangebossen. 

 

 

Structuurbepalende elementen en processen 

 

 

Langs de zuidelijke steile helling van de cuesta van Lotenhulle naar Hertsberge ontspringen 

de Wantebeek en talrijke kleinere zijbeken door de geologische gesteldheid. De bronniveaus 

ontstaan rond de grenslijn tussen het Lid van Vlierzele (fijn zand  ; formatie van Gent) en het 

lid van Pittem (formatie van Gent  ; kleiig zand). Deze bronniveaus ontstaan doordat de 

kleiige laag de infiltratie van water bemoeilijkt en omdat de quartaire laag zeer dun is op de 

helling van het cuestafront. Deze beekjes staan veelal loodrecht op de Wantebeek zelf die van 

west naar oost stroomt. Rond de brongebieden staat vaak bos zoals de bossen rond 

Doomkerke, de Vorte Bossen en de Schoonbergbossen, die bestaan uit loof-, naald- en 

gemengde boscomplexen en een diversiteit van hoog-, middel- tot hakhout met enkele zeer 

oude hakhoutstobben.  

 

Vanaf de kam van de cuesta tot in de beekvallei van de Wantebeek veranderen de 

bodemcondities en de vochtigheidsgraad gradueel wat ook een graduele florale verandering 

met zich meebrengt. De florale rijkdom is bijgevolg groot langs de helling. De bossen zelf 

herbergen vaak een rijke vochtminnende flora waarbij de Vorte Bossen en de Slangebossen 

een zeer rijke voorjaarsflora hebben. Daar zijn ook grote delen onder hakhoutbeheer. De 

aanwezige heideflora getuigt van de nabijheid van het voormalig veldgebied met 

heidebegroeiing. De bossen op de helling worden omringd door een mozaïek van akker- en 

weilanden. De Wantebeek zelf (tenzij rond haar brongebied) heeft meestal aan beide oevers 

weiland omringd door grachten met rietvegetatie en op sommige plaatsen zeer gave 

perceelsrandbegroeiing van knotbomen. Bomen en struiken accentueren de loop van de 

Wantebeek in het landschap. 

 

 

Ecologische waarden 

 

 

De Vorte Bossen vormen een 50 ha aaneengesloten groot historisch boscomplex tussen 

Doomkerke en Kruiskerke, gelegen in N-gebied en omgeven door landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied en agrarisch gebied met ecologisch belang. De bodems in de Vorte bossen 

zijn overwegend zandig (noordelijke helft, hoger gelegen) of zandig-kleiig (zuidelijke helft). 

Deze maritieme Tertiaire afzettingen behoren tot het zand-klei complex van het Panesiliaan. 

Door herhaalde overstromingen in het verleden is een complex gelaagd sediment ontstaan. 

Het terrein behoort tot een complex van beekbegeleidende bossen in het komgebied van de 

Pachtebeek en de Wantebeek, die behoren tot het stelsel van de Poekebeek die uitmondt in het 

Schipdonkkanaal. In het hele complex zijn relatief ongestoorde gradiënten van komgronden 
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(plateau, dakwand,…) en oeverwalsituaties aanwezig. Een belangrijk microreliëf is aanwezig 

in de vorm van de oude begreppeling en rabattenstructuur (verhoogd 

stuk grond met aan weerskanten afwateringsgreppels) (Van Uytvanck, 1992, 1997).  

 

De vegetatie in de Vorte bossen is gevarieerd : Violo-Quercetum roboris op de drogere 

stukken en Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) (behorend tot het Elzen-Vogelkersverbond) 

op de nattere, beekbegeleidende stukken langs de Pachtebeek en de Wantebeek (cf. opnames 

M. Hermy, 1978). In dit laatste bostype werd een slotenpatroon aangelegd. De drogere 

zandgronden zijn bedekt met naald- en loofhout. Langsheen de paden in het dekzandgebied 

getuigen Pijpestrootje, Struikheide, Tormentil en Pilzegge van het voormalige heidegebied. 

Bijzondere padenvegetaties met Stippelvaren, Bleke zegge, Fraai hertshooi en Echte 

guldenroede komen hier voor. 

 

De boomlaag van de als middelhout beheerde percelen bestaat uit Zomereik, soms geleidelijk 

overgaand naar Canadapopulier met Gewone es. De hakhoutlaag bestaat uit lep, Gewone es, 

Zwarte els, Hazelaar. De kruidlaag is er dicht en vooral in het voorjaar spectaculair met 

soorten als Slanke sleutelbloem, Speenkruid, Muskuskruid, Eenbes, Gele dovenetel, Kleine 

maagdenpalm, Engelwortel, Ruwe smele, Boszegge, Elzezegge, IJle zegge, Hemelsleutel, 

Donkersporig bosviooltje en in mindere mate Bosanemoon en Vogelmelk. Boswederik komt 

nog voor op de vochtige paden. Een soort van bijzondere betekenis die in dit beekbegeleidend 

bos te vinden is, is de Steeliep (Ulmus laevis) die in Vlaanderen slechts op enkele plaatsen 

voorkomt. De gevonden exemplaren zouden tot 300 jaar oud zijn. Ook van de Ruwe iep 

worden hier erg oude stoven gevonden. In de grachtjes zijn Dotterbloem, Waterviolier, 

Pijptorkruid en Gele lis aan te treffen. In de zomer domineert Grote brandnetel. Ruw 

beemdgras, Moerasspirea en Moesdistel bepalen mee het aspect van de hoog uitgegroeide 

kruidlaag. In de moslaag domineert Fijn laddermos. In het oostelijk gedeelte is het aantal 

canadapopulieren veel groter en is de hakhoutlaag minder goed ontwikkeld. 

 

Op de overgang van de beekvalleien naar de droge zandige gronden komen oa. Dalkruid, 

Veelbloemige salomonszegel en Witte klaverzuring voor. Het noordelijk gedeelte van het 

Violo-Quercetum is vervangen door een naaldhoutbos (vooral Grove den en Lork). De 

zuidelijke helft bestaat uit Zomereik en Amerikaanse eik. Opvallend voor deze stukken is dat 

het hele jaar door een vrij dik strooiselpakket aanwezig is. De hakhoutlaag omvat hier 

voornamelijk Hazelaar, Zachte berk en lep, met Braam en Adelaarsvaren in de lage struiklaag. 

De kruidlaag verschilt in structuur gedeeltelijk van die van het vorige beschreven bosgedeelte, 

doordat ze ijler is en een vlekkerig patroon vertoont. De voornaamste soorten zijn Gele 

dovenetel, Bosanemoon, Ruwe smele en Kleine maagdenpalm. Verder komen ook Valse salie 

en Rankende helmbloem voor. De moslaag wordt hier vooral gedomineerd door Rimpelmos 

en in mindere mate door Fijn laddermos. Een aantal hiervan zijn epifytische soorten. De 

meeste interessante mossen lijken een voorkeur te hebben voor oude, zeer grote 

hakhoutstobben van Gewone es en Gewone iep. Vooral de oude essenstoven zijn ecologisch 

bijzonder waardevol en behoren qua ouderdomsstructuur tot het best ontwikkelde type in 

laag-België. Enkele voor Vlaanderen zeldzame mossen zijn Tuitmos, Schijfjesmos (twee 

levermossen), Spatelmos en Struikmos (twee bladmossen).  

 

De terreinen liggen al meer dan 200 jaar onder bos en vormen een zogenaamd “oudbos” 

(permanent bebost sinds 1775) (De Keersmaeker  et al., 2001). Er vindt sinds een paar 

eeuwen hakhoutuitbating als middelhoutbos plaats. De structuurvariatie is dientengevolge 

groot. De rust en de ligging van het gebied t.o.v. andere grote boscomplexen maken de Vorte 

Bossen faunistisch tot de meest waardevolle van de streek. Tot de broedvogels behoren 
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Buizerd, Sperwer, Boomvalk, Zwarte specht en Groene specht. Verder broed(d)en in het bos 

ook Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Gekraagde roodstaart, Boomvalk, Wielewaal, 

Kuifmezen, Goudhaantjes, en andere kleine zangvogeltjes. Nachtegaal, Sijs en Kruisbek zijn 

onregelmatige broedvogels. Tot de regelmatig waargenomen vogelsoorten behoren onder 

andere ook IJsvogel, Nachtegaal, Wielewaal en Houtsnip (broedvogelinventarisatie D. 

Werbrouck en P. Lust). De Vos maakt ieder jaar zijn burcht in de Vorte Bossen en ook 

Eekhoorn, Bunzing, Hermelijn en Wezel werden er al gezien. De open paden (met boeiaspect 

van Slanke sleutelbloem, Pinksterbloem, Boswederik en plaatselijk fraaie ruigtes) zijn 

belangrijk voor dagvlinders als Oranjetipje en Icarusblauwtje en zweefvliegen als Paragus 

haemorrhous, die foerageert op Tormentil (zweefvliegeninventarisatie I. Hoste). 

 

De Galattasbossen ten oosten van Doomkerke bestaan voor het overgrote deel uit alluviaal 

essen-olmenbos en zuur eikenbos en zijn ecologisch zeer waardevol. Het betreft oudbos met 

een soortensamensteling die vergelijkbaar is met die van de Vorte Bossen. De Galattasbossen 

zijn ook mycologisch erg interessant, met unieke soorten als Roodgerande houtzwam 

Formitopsis pinicola (Vandekerkhove & Depauw, 2002). 

 

De Slangebossen (= Schoonbergbos) ten zuidoosten van Kruiskerke bestaan uit oud, 

biologisch zeer waardevol essen-olmenbos (Ulmo-Fraxinetum), zuur eikenbos en een eutrofe 

plas met een wilgenrij, omgeven door complexen van biologisch waardevolle en minder 

waardevolle elementen. Het betreft zandige akkers met waardevolle dreven (eiken, beuken, 

populieren, wilgen). In de Slangebossen, gelegen op het cuestafront, is microreliëf aanwezig 

onder de vorm van een boswal met een hoge waarde wegens zijn zeer gave bewaring 

(Hofkens & Roossens, 2001). Deze wal werd waarschijnlijk voor de 12
de

 eeuw aangelegd als 

veekering. Hij getuigt van de vroegere occupatiegeschiedenis van de streek en had tot voor 

kort een zeer waardevolle flora. Goed bewaarde boswallen zijn zeldzaam in Vlaanderen 

omdat ze door het latere grondgebruik vaak zijn afgegraven. Rond de Eendenkooi, ten oosten 

van de Schoonberghoeve, lag vroeger een vijver die verland is. Op die plaats komt momenteel 

stuwwater voor. Het Schoonbergbos vormt door het gave drevenpatroon een entiteit op zich 

en een gaaf voorbeeld van het 18
de

 en 19
de

 -eeuwse landschap. Het gebied van de 

Slangebossen telt 14 vlindersoorten. Floristisch gelijken de Slangebossen op de 

Galattasbossen en de Vorte bossen. Er komt ook Gulden Boterbloem voor, een soort die niet 

werd gevonden in de Vorte Bossen. 

 

Verder langs de vallei van de Wantebeek bevinden zich nog biologisch waardevolle en zeer 

waardevolle elementen : aan de eendenkooihoeve (zuur eikenbos, nitrofiel alluviaal elzenbos). 

Ter hoogte van Zandvlugge komt mesotroof een elzenbos met zeggen voor. Ten noordwesten 

van Doomkerke (Kamphuis, ten noordoosten van Wingeneveld) komt een complex van 

waardevolle naaldaanplanten en zuur eikenbos op zandgrond voor. 

 

Het Ruiseledeveld, ten noorden van de Vorte Bossen en ten zuiden van de Brugse Heerweg, 

vormt een aaneengesloten zandig gebied met naaldhoutaanplanten (vooral Grove den) met 

ondergroei van bramen en varens. Deze aanplanten komen ter hoogte van het “Kruiske” (meer 

naar het westen van deze veldzone) versnipperd voor tussen de bebouwing. Op de 

ecosysteemkwetsbaarheidskaart (Peymen et al., 2000) staat dit gebied als “kwetsbaar” 

geboekstaafd. 
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Tabel 11 : Samenvattend overzicht van waardevolle fauna en flora, belang van en types natuur in het 

deelgebied vallei van de Wantebeek met beekbegeleidend bos en natte graslanden. 

 

Flora 

Steeliep, Gulden boterbloem, Slanke sleutelbloem, Muskuskruid, Eenbes, Kleine 

maagdenpalm, Boszegge, Elzezegge, Hemelsleutel, Donkersporig bosviooltje, 

Bosanemoon, Vogelmelk, Tuitmos, Schijfjesmos, Spatelmos, Struikmos, 

Stippelvaren, Bleke zegge, Fraai hertshooi, Echte guldenroede, Zeegroene muur 

Fauna Zwarte specht, Gekraagde roodstaart, Boomvalk, Wielewaal, Nachtegaal, Kruisbek 

Belang 

Waardevolle voorjaarsflora 

Waardevolle mosflora en mycoflora 

Belangrijk broedgebied voor bosvogels en roofvogels 

Types 

natuur 

Beekbegeleidende bossen 

Bossen op zandgrond 

Waardevolle graslanden 

Relicten van heischrale vegetaties 
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Foto 13 : Beeld van beekbegeleidend bos in de Vorte bossen (foto : P. Keirsebilck). 
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Natuurstreefbeeld 

 

 

Creëren van een verbindingsas Galattasbossen-Vorte Bossen-Slangebossen via de vallei van 

de Wantebeek, bestaande uit halfopen landschap met brede beboste corridors is wenselijk. 

Een verdere verbinding van Galattasbossen naar de Gulke Putten, via het Predikherenbos is 

logisch. Het kasteelpark in Doomkerke kan daarbij als stapsteen fungeren. 

 

In de Vorte Bossen wordt momenteel gekozen voor natuurontwikkeling in de bossfeer. 

Langsheen de paden (met Tormentil, Struikheide,…) is geopteerd voor het instandhouden van 

heischrale vegetaties. Een groot deel van de Vorte Bossen kent een omvormingsbeheer naar 

niets doen. In de Vorte Bossen wordt echter ook duidelijk gekozen voor middelhoutherstel 

omdat de belangrijkste natuurwaarden gebonden zijn aan deze beheersvorm. Grootschalig 

heideherstel is in de Vorte bossen dan ook weinig relevant. Voor heischrale vegetaties zijn 

mogelijkheden in lichtrijke dreven. Bij verdere bosuitbreiding kan gedacht worden aan brede 

mantelzomen. 

 

Uitbreiding van het bosgebied en verbinding met omliggende boscomplexen. Daarbij zijn 

hogergelegen gronden (met zandbodems en dus infiltratie) niet uit te sluiten omdat zij door de 

hydrologische situatie invloed hebben op de dynamiek van de lagergelegen systemen. 

 

Recreatief medegebruik :  

 

In het noordelijk deel van het reservaat zijn een aantal dreven opengesteld voor wandelaars. 

Deze vrij toegankelijke dreven zijn geïntegreerd in een provinciaal bewegwijzerd wandelpad 

dat start aan het kerkje van Doomkerke. Dit "Parochieveldpad" (ca. 8 km) ontsluit eveneens 

het nabijgelegen gemeentebos "Parochieveld" en passeert langs het natuurreservaat " Gulke 

Putten" en door de Predikherenbossen. 

 

 

Knelpunten en aandachtspunten 

 

 

Lintbebouwing en de talrijke verspreide bebouwing leiden tot versnippering van de open 

ruimte in deze zone en dreigen de landschappelijke waarden van het gebied te versnijden. 

Uitbreiding dient vermeden. Doomkerke en Kruiskerke zijn gehuchten die bij verdere 

uitbreiding tot een verhoging van de harde fysische barrières in het gebied zullen leiden.  

 

De niet-grondgebonden landbouwbedrijven en recente grote  landbouwbedrijven zijn zeer 

storend door hun niet passend karakter binnen het landschap en de historisch lage 

bebouwingsdichtheid van het gebied. Buffering van deze bedrijven is noodzakelijk.  

 

Sanering van de bovenlopen van de Wantebeek (diffuse verontreiniging door verspreide 

bebouwing) is gewenst. 

 

In de vallei van de Wantebeek zijn heel wat knotbomen verdwenen, met negatieve gevolgen 

op de populatie Steenuil. 

 

Tot voor enkele tientallen jaren kenden de laaggelegen komgronden in de Vorte Bossen nog 

bijna jaarlijks overstromingen. Door de doorgedreven waterbeheerspolitiek (ontwatering door 
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drainage, rechttrekking, drastische ruimingen waardoor een kunstmatige “oeverwal” ontstond) 

en een algemene grondwaterdaling, treden de beken zelden of niet meer buiten hun oevers. 

Indien wordt gestreefd naar herstel van de natuurlijke dynamiek van de Wantebeek en de 

Pachtebeek moeten drastische ruimingen worden vermeden en moet herstel van door 

baggerslib verstoorde oeverwalsituaties worden nagestreefd. 

 

Behoud en ontwikkeling van ecologisch en cultuurhistorisch waardevolle eiken- en 

beukendreven op zandgronden. De drevenstructuur en de verschillen in landgebruik tussen 

helling en vallei dienen maximaal behouden te blijven om vrijwaring van de ecologische 

waarden in het gebied te garanderen. 
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III. Voormalige veldgebieden Bulskampveld, Lindeveld en Hulstlo, Warande  

 

Algemene omschrijving 

 

 

Hoger gelegen Pleistocene gronden, in het noorden en oosten samenhangend met het 

Bulskampveld respectievelijk de Warande, voormalige wastines met actueel bossen en 

heiderelicten waarbij de landschappelijke structuren van de ontginning van dit veldgebied nog 

zeer goed herkenbaar en aanwezig zijn (overal benadrukken dreven de ontginningsstructuur 

van het gebied). Dit boscomplex, met af en toe open landbouwpercelen ertussen, maakt deel 

uit van de complexen van bossen, heiderelicten en beekvalleivegetaties in het Houtland – 

oostelijk deel. In het zuiden is er via de Vagevuurbossen aansluiting met het vervolg van de 

cuesta Herstberge-Lotenhulle (Gulke Putten - Vallei van de Wantebeek). 

 

 

Structuurbepalende elementen en processen 

 

 

In het Bulskampveld, een uitgestrekt, voormalige wastinegebied op de zandbodems van de 

cuesta tussen Hertsberge en Lotenhulle en een belangrijk infiltratiegebied, ontspringt de 

Bornebeek. Na ontginning is dit gebied geëvolueerd naar een gevarieerd boscomplex met 

karakteristiek drevenpatroon en op open plaatsen talrijke heiderelicten, zowel in de droge als 

de natte sfeer.  

 

Aan de voet van de cuesta en in depressies komt een stuwwatertafel voor die het ontstaan 

geeft aan kleine waterloopjes die de bovenloop van de Bornebeek en ten dele ook de 

Blauwhuisbeek voeden. Door historische vergravingen zijn in het gebied ook een aantal 

vennen ontstaan met zeer waardevolle fauna en flora. De Bornebeek watert af in het kanaal 

Brugge-Gent, uitgegraven vanaf de 13
e
 eeuw in de vallei van de Zuidleie. De Bornebeek geldt 

als een kleinere versie van de hoogdynamische beeksystemen Rivierbeek en Hertsbergebeek, 

vertoont eveneens gave structuurkenmerken en heeft een betere waterkwaliteit. Ter hoogte 

van de midden- en benedenloop treden bij hoge waterafvoer periodiek overstromingen op.  

 

Het complex Lindeveld-Hulstlobos ligt in het Houtland, in de zandstreek van Binnen-

Vlaanderen, meer bepaald op de noordkant van het veldgebied van Aalter. De afwatering 

gebeurt in noordelijke-noordoostelijke richting (ten noorden van de E40 richting Miseriebeek, 

Galgeveldbeek en zo naar het kanaal Brugge-Oostende) doordat de regio zwak heuvelt (+15m 

rond de autosnelweg E40, tot +25m enkele km ten zuiden daarvan). Het gebied ligt 

landschappelijk ingeprangd tussen de depressies van de Blauwhuisbeek, de Miseriebeek en de 

depressie van Schuurlo.  

 

Door de lokale afwezigheid van beken (slechts drie kleinere grachten in het gebied) in 

combinatie met een plaatselijk slechte doorlaatbaarheid van de bodem en het voedselarm 

karakter van het opgehouden water, komen in het noordelijk deel oppervlakkig natte zones 

voor met een specifieke natuurwaarde (hooiland, natte bospaden). Het lemig zand houdt hier 

beter water vast dan zand (hooiland) en dikwijls zijn deze zones onderaan hellingen 

(colluvium) gelegen zodat regenwater en oppervlakkig grondwater zich hier verzamelen. Het 

quartaire dek is boven +15m dun (maximale dikte van de quartiare deklaag 2,5m). Uit 
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handboringen blijkt dat het tertiaire, typisch gekleurde glauconiethoudende zand, vaak op 

minder dan een meter diepte wordt aangetroffen, wat mede de grote potentie voor heischrale 

vegetaties verklaart. Echte podzolbodems zijn typisch voor gebieden waar zeer lang heide 

gestaan heeft maar komen hier slechts beperkt voor op echte zandbodems (Dochy & Feryn, 

2000). 

 

Foto 14 : Op de zandige bodems in de Warande ontwikkelen verlaten akkers zich tot interessante wastines 

met schraalgraslanden en struikopslag.  Uit grasland is deze ontwikkeling moeilijker te verkrijgen omdat 
de graszode door de bemesting te voedselrijk en concurrentiekrachtig is. Het is aan te bevelen hier eerst te 

plaggen. 

 

 

 
 

 

Ecologische waarden 

 

 

De grote oppervlakte van de boscomplexen in de oostelijke Brugse veldzone trekken (zeker 

voor de streek) heel wat bijzondere dieren aan zoals Ree, Wespendief, Bonte vliegenvanger, 

Bosuil, Havik, Zwarte specht en Goudvink. Al deze soorten zijn vaste broedvogels in het 

Bulskampveld. De Aanwijsputten zijn ecologisch gezien zeer waardevol en moeten absolute 

prioriteit krijgen voor natuurontwikkeling in de open sfeer.  

 

Het gaat hier om een mozaïek van droge, natte en verstruikte heide met een aantal oligotrofe 

vennen (“Eendeputten”), met hoge natuurwaarde. Zeldzame terrestrische en amfibische 
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vegetaties met Moeraswolfsklauw, Waternavel, Trekrus, Moerashertshooi, Witte 

waterranonkel, Vlottende bies, Klein glidkruid, Kleine en Ronde zonnedauw, Gewone en 

Liggende vleugeltjesbloem, Muizenoortje, Zachte witbol, Fraai hertshooi, Zandblauwtje, 

Gagel, Borstelgras, Grote tijm, Blauwe knoop, Gaspeldoorn, Hondsviooltje komen er voor. 

De zeldzame Kleine groene kikker Rana lessonae is een typische soort van voedselarme 

vennen en komt elders in de streek enkel nog voor op de overgang van Pleistoceen zand naar 

polders ter hoogte van de Stadswallen van Damme (buiten het studiegebied gelegen). De 

Aanwijsputten herbergen belangrijke libellenpopulaties. Watersnuffel, Viervlek (erg grote 

populatie) en Zwarte heidelibel zijn soorten met een optimum in oligotrofe omstandigheden. 

Steenrode heidelibel is zeldzaam op West-Vlaams niveau. Verder komen ook Gewone 

pantserjuffer, Houtpantserjuffer en Vuurjuffer voor. Het gebied heeft potenties voor soorten 

als Plasrombout (die voorkomt in de nabijgelegen plassen op het domein Driekoningen) en 

Smaragdlibel.  

 

Foto 15 : Plagwerkzaamheden in een voormalige bemeste weide langs de Bornebeek in het provinciaal 

domein Bulskampveld.  Door het verwijderen van de voedselrijke zode wordt een voedselarme, 
veenachtige laag bloot gelegd die nog kiemkrachtige zaden bevat van de vroegere vegetaties van natte 

heide, zwak zure vennen en nat schraalgrasland.  Overstroming met voedselrijk water van de Bornebeek 

hypotheceert de toekomstkansen van deze pioniervegetaties.  Een afkoppeling van huishoudelijk 

afvalwater en mestinvloeden ter hoogte van de bron van de Bornebeek is urgent.  Een herlocatie van het 

biologisch akkerbouwbedrijf van Loca Labora buiten dit voor natuur uitzonderlijk waardevolle gebied is 
wenselijk. 
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Langs de Bornebeek zijn potenties voor het ontwikkelen van amfibische vegetaties van zwak 

gebufferde systemen. Bij een machinaal plagexperiment (foto 15) op terreinen langs de 

Bornebeek kiemden onder andere Vlottende bies, Stijve moerasweegbree (foto 17), Sterzegge, 

Egelboterbloem, Waternavel, Borstelbies en Geelgroene/Dwergzegge.  

 

Nog langs de Bornebeek is een droog heideterrein in beheer bij Natuurpunt vzw, met hoge 

botanische en faunistische waarde. In de ontwateringgreppels tussen de grote oppervlaktes 

Struikhei komen veenmossen en Sterzegge voor, Liggende vleugeltjesbloem enz. In de 

Bornebeek zelf bloeit massaal Duizendknoopfonteinkruid (foto 19). In het gebied werd ook 

een schitterend ondiep ven gegraven voor libellen en aquatische vegetaties. Het werd op één 

jaar tijd gekoloniseerd door de zeldzame Poelkikker (= Kleine groene kikker), die ook in de 

Aanwijsputten al voorkwam (med. P. Bogaert). Dit gebied herbergt belangrijke populaties 

Levendbarende hagedis en Gouden sprinkhaan. Deze laatste wordt ook gevonden in ruigere, 

natte bermen en beekkanten op andere plaatsen in het Bulskampveld.  
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Foto 16 : Een machinaal plagexperiment langs de Bornebeek in het Bulskampveld leverde 

spectaculaire resultaten op. In het vochtige pioniersmilieu kwamen Sterzegge, Egelboterbloem, 
Waternavel, Borstelbies en Dwergzegge massaal tot kieming. Vlottende bies en Stijve 

moerasweegbree (onder) zijn, in vergelijking met soortn van natte heide, planten met hoge pH-eisen. 

Ze komen enkel voor in zwak zure systemen (pH 5-6,5). Het lijkt zeer waarschijnlijk dat deze soorten 

binnen afzienbare tijd door verzuring en vermestig ten onder zullen gaan aan 

concurrentiekrachtiger soorten zoals vlotgrassen en Knolrus. Het verbeteren van de milieukwaliteit 

is dan ook een eerste vereiste voor het welslagen van dergelijke natuurontwikkelinginitiatieven (foto : 
O. Dochy). 
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In de omgeving van Hulstlo en Lindeveld, ten zuiden van de E40 en ten oosten van de N370, 

zijn duidelijk potenties aanwezig voor droge (heischrale vegetaties) en natte (hooilanden) 

schraallanden. Het betreft hier een landschap met een redelijk gesloten en bebost karakter, in 

een wastine-mozaïek van heiderelicten, voedselarme graslanden en bossen. Sommige percelen 

zuur eikenbos (Qs) zijn te beschouwen als “oudbos” (bos op Ferraris) (De Keersmaecker, 

2001). Rond 1870 werd veel naaldhout ingeplant, voornamelijk Grove den. In 1860 werden 

fijnsparren geplant. Het huidig bosbeheer streeft naar een natuurlijker soortensamenstelling.  

 

Voor het bos van Hulstlo is de schermfunctie ten behoeve van de waterwinning prioritair (Bos 

& Groen, beheersplan Hulstlobos). Biologisch waardevol zijn vooral de oudere bestanden 

zuur eikenbos (Qs), zuur beukenbos (Fs, met ondergroei van Dalkruid) en eikenberkenbos 

(Qb), de laatste vaak met Struikheide in de ondergroei. Op kapvlaktes ontstaan voor vlinders 

en vogels interessante ruigtes, struwelen of heiderelicten (op een kapvlakte langs de E40 komt 

onder andere nog de zeer zeldzame Koningsvaren voor).  

 

Het gebied is in beheersovereenkomst met de Afdeling Natuur voor wat betreft de 

natuurwaarden in de graslandsfeer. De VMW verpacht het jachtrecht tot 1 juli 2004 onder 

strenge voorwaarden (enkel konijn en houtduif mogen vrij bejaagd worden). De open ruimtes 

in het gebied zitten in hooilandbeheer. De percelen worden één à twee keer per jaar gehooid 

door een landbouwer uit de streek, onder de voorwaarde dat er niet bemest wordt. Deze 

voorwaarde wordt niet op alle percelen nageleefd. Op de vegetatiekaarten van Dochy & Feryn 

(2000) komen de natuurwaarden en potenties in de graslandsfeer duidelijk naar voor. 

Voedselrijke, productieve cultuurgraslanden (Hp) worden er afgewisseld met grassenmix en 

matig bloemenrijke droge tot matig vochtige voedselarme graslanden (Reukgras, 

Veldbeemdgras, Gewoon struisgras, Rood zwenkgras, Sint-Janskruid, Liggend hertshooi, 

Veelbloemige veldbies, Schermhavikskruid).  

 

Veel van deze graslanden hebben op zijn minst potentie voor de ontwikkeling van 

interessante mesofiele hooilanden. Daarnaast komen op opengehouden paden en op de 

zandige bermen rond de bezinkingsbekkens een aantal goed ontwikkelde zeer waardevolle 

struisgrasvegetaties op droge bodem (Ha) voor met onder andere Tandjesgras, Vogelpootje, 

Struikheide, Echt duizendguldenkruid, Tormentil, Schermhavikskruid, Tijmereprijs, 

Zandblauwtje, Veelbloemige veldbies enz. Deze vegetaties hebben mits aangepast beheer 

potenties voor specialisten als Borstelgras, Kruipbrem, Zandhaarmos, Zilverhaver, Stijve 

ogentroost, Fraai hertshooi, Liggende vleugeltjesbloem enz. In de lager gelegen delen komen 

waardevolle bloemenrijke, vochtige en matig voedselrijke graslanden (dottergrasland, Hc), 

zonder Dotterbloem maar wel met Moeraswalstro, Vierzadige wikke, Zomprus, Kale jonker, 

Veldzuring, Biezenknoppen enz.  

 

De grootste botanische waarde van het gebied is terug te vinden op een nat zeer voedselarm 

(heischraal) grasland in het oostelijk gedeelte, maar over een heel beperkte oppervlakte. Op 

dit pad komen een aantal zeldzaamheden voor : Klein glidkruid (abundant), Waterpostelein, 

Pilzegge, Late zegge, Moerasbasterdwederik, Gesteeld sterrenkroos, Geelgroene zegge, 

Tandjesgras, Hondsviooltje, Tormentil, Zompzegge, Moerasstruisgras, typisch voor een type 

blauwgrasland (Molinion) dat zeer bedreigd is op Vlaams niveau. Veel van de schrale 

graslanden zijn enorm op de retour en hebben in vergelijking met 20 jaar geleden sterk aan 

waarde ingeboet (Vandekerkhove & Depauw, 2002). Mycologisch behoort Hulstlo eveneens 

tot de toppers. Ook faunistisch is het gebied van Hulstlo-Lindeveld zeer waardevol : Rode 

bosmier, Eikenpage, het kwartet schrale graslandvlinders (Icarusblauwtje, Hooibeestje, 
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Vuurvlindertje, Bruin blauwtje), Groene kikker, Levendbarende hagedis, Hazelworm en een 

zeer hoge avifaunistische waarde. Buizerd, Havik, Wespendief, Bosuil, Houtsnip, Sperwer, 

Boomvalk, Zwarte specht, Wielewaal, Fluiter, Gekraagde roodstaart, Bonte vliegenvanger, 

Kleine barmsijs, Goudvink zijn slechts enkele van de interessantere regelmatige broedvogels 

(broedvogelkartering P. Lust, 1996-1997).  

 

Rondom het bos komen vooral maïsakkers en productieve graslanden voor. De natuurwaarden 

zijn hier momenteel vooral in de dreefkanten en beken aanwezig : Reukgras, 

Schermhavikskruid, Grasmuur, Valse salie, Tormentil, Hazezegge en Waternavel in natte 

depressies langs perceelskanten. De Gouden sprinkhaan komt er nog voor tussen de 

maïsakkers (Adriaens, 2002) en in de dreven komen nog nesten van rode bosmieren voor.  

 

De Warande te Oostkamp bestaat uit een complex van droge en natte bossen, doorsneden 

met dreven en verspreide akkers en graslanden.  Soorten van heiden, heischrale graslanden en 

zure graslanden komen voor op kapvlakten, in dreven en perceelsranden en braakliggende 

zandige akkers : Tormentil, Mannetjesereprijs, Muizenoortje, Zandblauwtje, Pijpestrootje, 

Struikhei, Waternavel, Brem, Liggend hertshooi, Hazezegge, Veelbloemige veldbies, 

Biezeknoppen enz. In de bossen broeden onder andere Boomvalk, Buizerd, Bosuil en 

Goudvink.  Sommige bospercelen zijn gekenmerkt door een zeer mooie structuur met 

eeuwenoude beuken en zomereiken. 

 

 

Natuurstreefbeeld 

 

 

De verschillende deelgebieden dienen ontwikkeld tot één aaneengesloten grote eenheid 

natuur, mede in relatie tot de aangrenzende natuurgebieden.  

 

Op kapvlakten en op schrale akkers en graslanden kunnen de zeldzame schrale 

levensgemeenschappen geassocieerd met wastinelandschappen door gerichte maatregelen 

terug over een grotere oppervlakte ontwikkeld worden, getuige daarvan verschillende 

kleinschalige experimenten op terreinen aan de Bornebeek waar na recente plagwerken onder 

andere Vlottende bies, Stijve moerasweegbree, Sterzegge, Borstelbies en Geelgroene 

zegge/Dwergzegge kiemden. Ook zaadbankstudies getuigen van de enorme potenties in het 

gebied. Indien voor dergelijke vormen van natuurontwikkeling geopteerd wordt, is grondige 

voorafgaandelijke studie naar de randvoorwaarden voor het behoud van deze vegetaties 

noodzakelijk. Een uitstekende, ecologische milieukwaliteit is vereist willen deze vegetaties 

duurzaam behouden blijven, zoniet valt te verwachten dat na verruiging snel 

rompgemeenschappen zullen optreden met Pitrus, vlotgrassen en Moerasrolklaver. Ook in 

Hulstlo, op het domein van de waterwinning werd een kleinschalig plagexperiment uitgevoerd 

dat opvolging verdient. Dit gebied heeft potenties voor een bosrijke wastine.Voor een 

gedetailleerde uitwerking van dit concept zij verwezen naar Dochy & Feryn (2000). 

 

Snelle heideontwikkeling lukt het best op echte podzolbodems. De humuslaag is daar volledig 

uitgeloogd en de uitgangssituatie zeer voedselarm. Op voormalige akkerbodems (zonder 

ontwikkeld bodemprofiel) kan beter gestreefd worden naar heischraal grasland. Aangezien het 

gebied Lindeveld-Hulstlo een van nature gesloten karakter heeft en er weinig echte podzol 

voorkomt is deze laatste optie te verkiezen. Bij verdergaande verschraling is 

heideontwikkeling evenwel spontaan te verwachten (Dochy & Feryn, 2000). 
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Bij spontane verbossing worden deze open, schrale vegetatietypen vervangen door zuur 

eikenbos, plaatselijk met veel Ruwe berk of Beuk. Ook werden in het verleden grote delen 

met naaldhout ingeplant, waarbij tegenwoordig meer en meer gestreefd wordt naar 

omvorming tot inheems loofbos met oog voor potenties voor heide en schrale 

graslandvegetaties. In de bovenloop van de Bornebeek en het Bulskampveld zijn belangrijke 

potenties aanwezig voor herstel en ontwikkeling van heidevegetaties, heischrale graslanden, 

vennen, mesotrofe veldvijvers en natuurlijke bostypes in vervanging van de huidige 

aanplanten van naaldhout of niet inheems loofhout en enclaves met intensieve landbouw. 

Wanneer grotere eenheden extensief begraasd worden, kan hier een gevarieerd 

wastinelandschap hersteld  worden. Dit laatste is ook het geval voor de Warande.  

 

In de benedenloop van de Bornebeek wordt gestreefd naar de inrichting van brede moeras- en 

bosbufferstroken (ca. 50 m aan beide zijden van de beek), waarbinnen de beek vrij kan 

meanderen. In alle beekvalleien gaat grote aandacht naar het herstel van een goede 

waterkwaliteit, een natuurlijke hydrologie en beekgeomorfologie  en het verhogen van het 

kombergend vermogen. 

 

Foto 17 : Mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie zijn ondermeer benut in het natuurreservaat 
Warandeputten, waar vogelkijkhutten en knuppelpaden door het moeras werden gebouwd. 

 

 

 
 

Recreatief medegebruik : door de aanwezigheid van een grote oppervlakte bos en 

aangrenzende natuurgebieden zijn er uitstekende mogelijkheden voor de uitbouw van een 

nevenfunctie recreatie. Rustgebieden zijn evenwel noodzakelijk, onder andere ter hoogte van 
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de Aanwijsputten (toekomstig bosreservaat) en de heidepercelen langs de Bornebeek. Het 

Hulstlobos, een openbaar bos, blijft ontoegankelijk voor het publiek door de randvoorwaarden 

gesteld aan de waterwinning. In deze omgeving zijn de mogelijkheden voor de uitbouw van 

recreatieve fietsroutes echter legio. De ligging vlak bij de Brugse agglomeratie en langs 

Vlaanderen Fietsroute maakt ook de Warande interessant voor de ontwikkeling van een 

gevarieerd bos- en wastinelandschap met uitstekende mogelijkheden voor zachte recreatie.  

De akkergronden die in de Warande het dichtst grenzen aan de bebouwing komen in 

aanmerking voor een bosuitbreidingsproject en vormen meteen een buffer tegen oprukkende 

bebouwing voor de bescherming van de groene gordel rond Brugge. 
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Foto 18 : Duizendknoopfonteinkruid, typisch aanwezig in sloten en beekjes onder de invloedssfeer 

van ijzerrijke kwel. Een beeld uit de Aanwijsputten te Beernem (foto : P. Keirsebilck). 
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Knelpunten en aandachtspunten 

 

 

In het infiltratiegebied Bulskampveld wordt grondwater weggepompt voor 

drinkwaterproductie en het is niet duidelijk tot hoe ver de pompkegel reikt. Deze 

grondwaterwinning werd in 1971 gestart. Een vergunning werd verkregen voor een debiet van 

7000 m3 per dag uit 100 batterijputten. Deze is geldig tot 2005. De batterijputten winnen 

grondwater uit tertiaire Paniseliaanzanden. Er bestaat geen juiste afbakening van het 

infiltratiegebied, de VMW vermoedt dat deze zich bevindt binnen de beschermingszone III 

die werd bepaald op basis van de 10 jaar verblijftijd in de aquifer (watervoerende geologische 

laag) bij een debiet van 4500 m
3
 per dag. De laatste 25 jaar werd tussen de 1.100.000 m

3
 en 

1.200.000 m
3
 per jaar opgepompt. Dit wordt in de toekomst nog opgedreven. In het kader van 

de hervergunning voor de verhoging van het debiet worden afpompingskegel en 

infiltratiegebied nauwkeurig bepaald (VMW, 2001). Tot nu toe werden nog geen 

modelberekeningen van die aard uitgevoerd, zodat er geen zicht is op de potentiële verdroging 

veroorzaakt door deze ondiepe winning van grondwater. Het vormt ook een belangrijke 

kennislacune voor het inschatten van natuurpotenties. In zoverre onderzoek ecologisch 

nadelige effecten van de huidige grondwaterwinning in het infiltratiegebied “Bulskampveld” 

zou aantonen, zijn mitigerende maatregelen wenselijk. 

 

Het hooilandbeheer dat in Hulstlo gebeurt in overeenkomst met lokale landbouwers kampt 

met een aantal problemen : ondanks de duidelijke voorwaarde van nulbemesting werd 

sporadische bemesting op sommige percelen vastgesteld (vooral noordoost in het gebied) ; 

verder wordt soms doorgezaaid met productieve soorten (Engels raaigras, Timotheegras). 

Deze praktijken vormen een bedreiging voor de typische resterende natuurwaarden in de 

hooilandsfeer. De verlenging van het jachtrecht is niet noodzakelijk voor het natuurbeheer op 

het domein. De jacht op houtduiven die landbouwers schade berokkenen moet in de 

landbouwgebieden zelf geschieden. De jacht bij valavond in de bossen zorgt voor onnodige 

overlast voor de andere bosfauna (Dochy & Feryn, 2000). 

 

Het industriegebied “Kampveld”, de woonparkzone van Hertsberge en de verkaveling in 

recreatiegebied langs de Blauwhuisbeek te Wingene, die aan de rand van het gebied 

voorkomen, zijn historisch totaal fout ingeplant en hebben voor drastische, onomkeerbare 

natuurverliezen en een grote milieudruk gezorgd. Onderzoek moet uitwijzen welke 

mitigerende maatregelen hier nog mogelijk zijn. 

 

In het ganse gebied van de Bornebeek zijn indicaties voor - ten minste diffuse – 

verontreiniging. De oorzaak hiervan is vooralsnog onbekend. Een grondige studie van het 

ganse systeem en inventarisatie van lozingspunten kan hier nuttig zijn. Voor de horeca achter 

het kasteel is kleinschalige waterzuivering gewenst. 

 

De biologische landbouw in het gebied Bulskampveld maakt aanspraak op de open ruimte, 

een uitdovingbeheer is hier wenselijk. Drainage, ploegen en bemesting hebben een negatieve 

invloed op het abiotisch milieu ter plaatse,  in de omgevende percelen en in de Bornebeek. 

 

De natuurwaarden in de Warande hebben sterk te lijden onder intensivering van 

landbouwactiviteiten (bemesting, ontwatering, scheuren van grasland in akker) en een slecht 

beheer van de bossen en dreven.  Momenteel worden de waardevolle oude eiken- en beuken-

bestanden gekapt en heraangeplant met banale soorten als Esdoorn, Wilde Robinia, Populier 

en Chamaecyparis. Bosexploitatie gebeurt met grootschalige middelen en leidt steevast tot 
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grote ecologische schade. Struwelen en bermvegetaties worden doodgespoten of verhakseld 

of degraderen geleidelijk door gebrek aan een gepast beheer. Het goedgekeurde, uitgebreid 

bosbeheersplan is gedateerd, want het houdt geen rekening met natuurwaarden en voldoet 

daardoor absoluut niet aan de instandhoudingsdoelstellingen van de Habitatrichtlijn.  Een deel 

van de mooiste bospercelen die nog gaaf bewaard zijn gebleven hebben een bestemming 

agrarisch gebied op het gewestplan.   
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Foto 19 : De structuurrijke, zure eiken- en beukenbossen van de Warande, met heel veel oude 

bomen, zijn accuut bedreigd door gebrek aan een geschikt planologisch statuut (deels 
parkgebied of agrarisch gebied) en een bosbeheersplan dat totaal geen rekening houdt met de 

enorme natuurwaarden die door de Habitatrichtlijn beschermd zijn.  Op open plaatsen in het 

bos zijn wastine-achtige vegetaties met heide-elementen en struwelen te vinden. 
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IV Valleien van de Zuidleie, Hertsbergebeek en Rivierbeek 

 

Algemene omschrijving 

 

 

Stelsel van beekvalleien met beekbegeleidende bossen, natte graslanden en laagveenrelicten 

en hun overgangen naar hoger gelegen Pleistocene gronden, in het noorden en oosten 

samenhangend met het Bulskampveld respectievelijk de Warande, voormalige wastines met 

actueel bossen en heiderelicten (zie hoger).  

 

Dit complex maakt deel uit van de complexen van bossen, heiderelicten en 

beekvalleivegetaties in het Houtland. Grote delen van de vallei van de Rivier- en 

Herstbergebeek lopen naadloos over in kasteelparken en bosgebieden met sporadische 

heiderelicten zodat een samenhangend geheel van belangrijke natuurgebieden gevormd wordt. 

In het zuiden is er aansluiting, via de Vagevuurbossen, met het vervolg van de cuesta 

Herstberge-Lotenhulle en in het noorden loopt het gebied via het Beverhoutsveld over in het 

Meersengebied en de Bergbeekvallei. Samen vormen deze de oostelijke groene assen van het 

Houtland. 

 

 

Structuurbepalende elementen en processen 

 

 

De beken (Zuidleie, Rivierbeek, Hertsbergebeek) wateren naar het noorden af naar het kanaal 

Brugge-Gent, uitgegraven vanaf de 13
e
 eeuw in de vallei van de Zuidleie. Van deze laatste 

beek zijn langsheen het flauw kronkelend en landschappelijk en ecologisch waardevol kanaal 

enkel de afgesneden meanders nog in meer of mindere mate bewaard gebleven. De 

Rivierbeek en Hertsbergebeek zijn hoogdynamische beeksystemen en uniek door hun uiterst 

gave structuurkenmerken en erosie- en sedimentatieprocessen.  Ter hoogte van de midden- en 

benedenloop treden bij hoge waterafvoer periodiek overstromingen op.  Ook het kanaal 

Brugge-Gent treedt plaatselijk buiten zijn oevers in de historische vallei van de Zuidleie en 

het aangrenzende Beverhoutsveld (zie deelgebied Meersengebied en Bergbeekvallei).  
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Foto 20 : Aan beide zijden van het kanaal Gent-Brugge liggen nog op verschillende plaatsen intacte 

meanders van de historische Zuidleie, meestal in gedeeltelijk verlande of opgevulde toestand.  Deze 
historische relicten zijn ruim 700-800 jaar oud en hebben grote natuurpotentie.  Hier een oude meander 

ter hoogte van de archeologische site “Hoeve Blijde Gedachte”. 

 

 

 
 

 

Alle valleien hebben een belangrijke kombergingsfunctie en bestaan hoofdzakelijk uit natte 

graslanden, dooraderd met sloten en knotbomenrijen en verspreide, oude beekbegeleidende 

bossen met doorgaans waardevolle voorjaarsflora. Door de relatief grote reliëfverschillen 

treedt op verschillende plaatsen kwel aan de oppervlakte. Het belangrijkste kwelgebied 

bevindt zich in de vallei van de Zuidleie (natuurreservaat “De Leiemeersen”), een 

laagveengebied met uitzonderlijk soortenrijke natte graslanden, moeras en mesotroof open 

water. De Pleistocene dekzandrug “Stuivenberge” in het interfluvium tussen Rivierbeek en 

Zuidleie vormt het infiltratiegebied voor het kwel- en stuwwater in de Leiemeersen. Helaas is 

deze zone voor een belangrijk gedeelte door bebouwing en intensieve landbouw ingenomen.  
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Foto 21 : De Bornebeek is nog één van de minst verontreinigde waterlopen in de 

Brugse Veldzone.  Bijzondere waterorganismen komen er nog voor zoals Bermpje, 
Kopvoorn en Beekloper.  Waar de beek niet meer jaarlijks geruimd wordt (foto ter 

hoogte van het natuurreservaat Leiemeersen) ontwikkelt zich een structuurrijk 

beekecosysteem. In perioden van hoge waterafvoer zijn pool-riffle patronen en 

soortenrijke waterplantenvegetaties op de bodem zichtbaar. In perioden van weinig 

waterafvoer verslechtert de waterkwaliteit en worden bodem en waterplanten met 

een laagje slib bedekt. De inrichting van bufferstroken en de afkoppeling van alle 
huishoudelijke afvalwater zijn gewenste maatregelen. 

 

 
 



       Ontwerp van ecologische gebiedsvisie voor het landinrichtingsproject Brugse Veldzone 
109 

Alle valleien vertonen in dwarssectie een belangrijke gradiënt in bodemtypes en vochtgehalte.  

Deze ecologisch zeer kansrijke overgangen komen momenteel slechts ten dele tot uiting in de 

vegetatie tengevolge van de inname door intensieve landbouw. 

 

Ter hoogte van de monding van de Rivierbeek in de Zuidleie (kanaal) ligt een ander 

voormalig wastinegebied, de Warande, gekenmerkt door complexe bodem- en 

vochtgradiënten, delen oud bos, kwelgebieden en relicten van heiden en heischrale 

graslanden. In een, tengevolge van kanaalverbreding, opgehoogd gedeelte van de Warande 

ligt het natuurreservaat Warandeputten met ondermeer waardevolle moeras- en 

watervegetaties.  

 

 

Ecologische waarden 

 

 

In de valleien komen natte graslanden, dooraderd met grachten en bomenrijen voor, naast 

beekbegeleidende bossen met waardevolle voorjaarsflora (onder andere met Bosanemoon, 

Slanke sleutelbloem, Bosgeelster, Keverorchis, Eenbes). De belangrijkste voorjaarsbossen 

situeren zich ter hoogte van het stroomopwaarts gelegen gedeelte van de Hertsbergebeek, 

Rooiveld, de monding van Hertsberge- en Rivierbeek, De Celle, Gruuthuse en delen van de 

Warande.  

 

Plaatselijk treedt kwelwater aan de oppervlakte. De meeste graslanden in het stelsel van de 

Rivier- en Hertsbergebeek zijn eerder soortenarm door de intensieve landbouw en de 

regelmatige overstroming met voedselrijk water. Het belangrijkste kwelgebied en de meest 

waardevolle valleigraslanden bevinden zich in de vallei van de Zuidleie (het bekende 

natuurreservaat “Leiemeersen”), dat zich uitstrekt aan beide zijden van het kanaal Gent-

Brugge.  De naam van het reservaat herinnert nog aan de Zuidleie, waarin naderhand de 

bedding van het kanaal Brugge-Gent is gegraven. Een afgesnoerde loop van die Zuidleie is 

in het reservaat bewaard gebleven. 
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Foto 22 : Kleinschalig experiment voor hermeandering door overdimensionering en aanleg van 

moerasbufferstroken langs kleine beken (Bornebeek ter hoogte van natuurreservaat Leiemeersen).  
Ingrepen zoals deze verhogen de komberging, verbeteren de structuurkenmerken en het zelfreinigend 

vermogen van de waterloop.  Door de overdimensionering gaat de beek spontaan terug meanderen, hoeft 

er niet meer jaarlijks geruimd/gereit te worden en onstaat een waardevol beekecosysteem. Op de oever 

ontwikkelt zich spontaan moerasvegetatie met opslag van Zwarte els en wilgensoorten. Waar nog 

waardevolle structuurkenmerken aanwezig zijn, zijn deze ingrepen minder gewenst. 

 
 

 

Delen van de Leiemeersen hebben laagveenallures met uitzonderlijk rijke natte graslanden, 

moeras en open water met tal van rodelijst soorten onder de planten (oa. Waterdrieblad, Brede 

orchis, Grote watereppe, Waterkruiskruid, Moeraskartelblad, Loos blaasjeskruid, Glanzig en 

Drijvend fonteinkruid, Krabbescheer) en dieren (onder andere Waterral, Rietgors, Vetje, 

Bermpje, Bittervoorn,  Moerassprinkhaan, Slobeend, IJsvogel, Watersnip). Recent werd ook 

de zeldzame Kopvoorn er op de Bornebeek gevangen. In het gebied komen zo’n 300 

plantensoorten en 22 soorten libellen voor. De zeer grote natuurwaarde heeft dit gebied te 

danken aan de venige bodem en de licht kalkrijke kwel, onder andere vanuit de aangrenzende 

dekzandrug "Stuyvenberge" die als infiltratiegebied fungeert.  Het gebied wordt ontsierd door 

een huisvuilstort. 

 

Aan beide zijden van het kanaal is de oorspronkelijke oude loop van de Zuidleie nog terug te 

vinden, zij het in grotendeels verlande of gedeeltelijk opgevulde toestand. Waar de 

mogelijkheid zich voordoet om gronden in reservaatbeheer te verwerven wordt deze oude 

rivierloop terug open gemaakt. Uit de zaadvoorraad kiemen nog verschillende zeer zeldzame 

oever- en waterplanten (bv. Glanzig en Drijvend fonteinkruid, Mattenbies,…). Lokaal is 

recent nog een kleine populatie Kikkerbeet en Zwanebloem ontdekt. Op verschillende 
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plaatsen zijn belangrijke potenties aanwezig voor waardevolle natte graslanden, hooiland en 

moeras (onder andere in de omgeving van Hoeve “Blijde Gedachte” en tegenover Hoeve 

“Grote Linde”). Sommige zijn reeds in herstelbeheer.  

 

Ook de zijbeken van de vroegere Zuidleie (onder andere Lijsterbeek, Merlebeek, 

Geuzebeek) zijn ecologisch waardevol en herbergen belangrijke relicten van beek- en 

valleifauna en -flora. De afgesneden kanaalarm aan de Gevaerts heeft een betere 

waterkwaliteit dan het kanaal en water- en oeverplantenvegetaties hebben zich gevestigd. De 

Fuut komt er tot broeden. 

 

Een voormalig opgespoten terrein langs het kanaal ter hoogte van Moerbruggebrug, de 

Warandeputten, is uitgegroeid tot een interessant moeras. In het open water komen 

verschillende kranswiersoorten voor, naast soorten als Aarvederkruid, 

Duizendknoopfonteinkruid, Grote waterranonkel, Puntkroos en Zannichellia. De 

oevervegetatie bestaat uit Riet, Kleine en Grote lisdodde en interessante soorten als 

Mattenbies en Heen. Dodaars, Kuifeend, Tafeleend, Bergeend, Sprinkhaanzanger en 

Nachtegaal komen er tot broeden. In de winter en doortrekperiode pleisteren vele soorten 

water- en moerasvogels in het gebied. De libellenfauna is zich volop aan het ontwikkelen. 

Pioniers als Platbuik, Gewone oeverlibel, Zwervende pantserjuffer, Vuurlibel en de zeldzame 

Plasrombout zijn er reeds vrij algemeen. De kruidenrijke graslanden zijn zeer vlinderrijk met 

Icarusblauwtje, Hooibeestje, Bruin blauwtje en zijn één van de weinige vindplaatsen van 

Geelsprietdikkopje in de streek. Nog in deze omgeving komen zure eikenbossen voor met 

waardevol voorjaarsaspect van Bosanemoon. 

 

In de omgeving van de Listebeek en de hoeve “Blijde Gedachte” zijn potenties voor 

waardevolle natte graslanden, hooiland en moeras.  

 

De kanaalbermen in de Vallei van de zuidleie zijn ecologisch zeer waardevol.  Waar de 

grond weinig verstoord is, dagzoomt licht kalkrijk lemig zand met nog typische soorten als 

Kattedoorn, Gewone en Welriekende agrimonie, Dubbelkelk, Glad walstro en Gewone 

margriet. Dank zij het gerichte natuurbeheer breiden soorten van het Glanshaververbond zich 

sterk uit. Bunkers met een gepast microklimaat herbergen overwinterende vleermuizen. Waar 

het kanaal de zandrug van Beernem doorsnijdt, dagzomen zandige bodems. In de bermen 

(onder andere het natuurreservaat “Miseriebocht”) komen waardevolle zandige 

schraalgraslanden voor, aangevuld met struwelen van Brem en Gaspeldoorn en met nog een 

flinke populatie van de Hazelworm. Vooral de gaspeldoornstruwelen zijn op Vlaams niveau 

zeldzaam en dus van grote waarde. Gaspeldoorn is een Atlantische plant en is bij ons 

vorstgevoelig. Ze wordt door mieren verspreid. Volgens Zwaenpoel (1998a) is ze van alle 

bermplanten misschien wel het meest gebonden aan zuidgeëxposeerde hellingen. Ze komt in 

de regio verder nog voor in enkele bossen (bv. PredikherenbossenHet ganse gebied doet erg 

wastine-achtig aan. Op het gebied van Gevaerts-Noord (foto 24), onderdeel van het 

natuurreservaat “vallei van de Zuidleie” komen Liggend walstro, Vlottende bies, 

Gaspeldoorn, Grote bremraap, Hooibeestje en Gouden sprinkhaan voor. 
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Foto 23 : Beelden van het wastine-achtig landschap op voormalige zandige akkers aan Gevaerts-

Noord (Vallei van de Zuidleie). Droge schraalgraslanden wisselen er af met 
Gaspeldoornstruweel. In de beschutting van dit doornstruweel kunnen boompjes kiemen 

(boven). Het geheel kan perfect beheerd worden met enkele grote grazers (onder).  
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Natuurstreefbeeld 

 

 

Alle valleien vertonen in dwarssectie belangrijke overgangen in bodemtypes en vochtgehalte. 

Als streefdoel geldt dat voor deze grote variatie aan milieutypen en gradiënten de van nature 

bijhorende levensgemeenschappen worden behouden of hersteld. 

 

De verschillende deelgebieden dienen ontwikkeld tot één aaneengesloten natuurgebied, mede 

in relatie tot aangrenzende natuurgebieden. De ecologische doelstellingen voor de 

beekvalleien liggen in grote lijnen bij het herstel van vochtige, tot natte, halfnatuurlijke 

graslanden, met overgangen tot drogere graslanden in de randen. Bij deze optie is er 

mogelijkheid voor agrarisch medegebruik. Vooral in de valleien van de Rivier-, 

Hertsbergebeek en Zuidleie zijn er goede kansen voor ontwikkeling van een meer natuurlijk, 

ongeperceleerd, halfopen valleilandschap met een mozaïek van nat tot vochtig grasland, 

moeras en spontane ontwikkeling van diverse bostypen, beheerd door middel van extensieve 

begrazing. Op verschillende plaatsen zijn er nog unieke mogelijkheden om deze gradiënten 

zelfs uit te breiden tot en met wastines op de hoger gelegen, meer zandige gronden. 

 

Foto 24 : Ter hoogte van de monding is de Rivierbeek recht getrokken, aanzienlijk verbreed en zijn de 
oevers met betonplaten verstevigd.  Binnen het betonnen “keurslijf” neemt de beek terug een meanderend 

patroon en zijn oorspronkelijke breedte aan en zet zandbanken op verschillende plaatsen af.  Bij spontane 

ontwikkeling zou hier terug een min of meer waardevol beeksysteem met opslag van wilgen- en 

elzenbroek op de hogere delen kunnen ontstaan.  Deze ontwikkeling krijgt echter geen kans zolang de 

sedimenten die de beek afzet uit de waterloop worden verwijderd. 
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In het infiltratiegebied “Stuivenberge” dienen prioritair maatregelen genomen om de fluxen 

en kwaliteit van kwel- en stuwwater naar het laagveengebied “Leiemeersen” te herstellen, 

alsook de natuurwaarden op de unieke ecologische gradiënt tussen (lemig) zand en veen.   

 

Recreatief medegebruik : door de uitgestrektheid van het gehele gebied en de aanwezigheid 

van een grote oppervlakte aangrenzende natuurgebieden zijn er uitstekende mogelijkheden 

voor de uitbouw van een nevenfunctie recreatie. 

 

Knelpunten en aandachtspunten 

 

 

a. Knelpunten rond ruimtelijke ordening 
 

 

Het Gewestplan laat niet toe om de interne samenhang en de natuurfunctie van het gebied te 

realiseren. Grote delen zijn agrarisch gebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 

doorsneden met clusters groengebied. Ook in de groengebieden is her en der nog intensieve 

landbouw aanwezig. De natuurwaarden zijn hierdoor in meer of mindere mate versnipperd. 

 

Te Moerbrugge is nog een woonuitbreidingsgebied aanwezig dat best wordt omgezet in 

natuurgebied, vooraleer op deze plaats (onder andere deels overstroombaar valleigebied) 

woningen zouden verschijnen. 

 

Het noordelijk gedeelte van de Warande sluit direct aan bij KMO-zone aan de rand van de 

agglomeratie van Brugge en staat onder grote druk. Dit gebied is volledig ingesloten tussen de 

spoorweg en het kanaal en om een kwaliteitsvolle open ruimte, met mogelijkheden voor 

zachte recreatie,  te vrijwaren is een herbestemming naar natuur prioritair. Ook het erkende 

natuurreservaat “Leiemeersen” en de nog niet erkende percelen in de vallei van de Zuidleie 

ondervinden bij de gewenste en logische uitbreiding tot een grote eenheid natuur hinder van 

het gebrek aan een geschikt planologisch statuut. Dit is een prioritaire zone voor 

planologische correcties en de inzet van het instrument “grondbank”. 

 

 
b. Knelpunten rond milieukwaliteit 
 

 

De intensieve landbouw en bebouwing zorgen voor een overmatige toevoer van nutriënten in 

het systeem.  

 

Het infiltratiegebied “Stuivenberge” wordt gebruikt voor private waterwinning en de flanken 

naar het laagveengebied “Leiemeersen” worden intensief gedraineerd, bemest en bespoten. 

Dit zorgt voor een verminderde kwelinvloed en frequentere overstroming van de mesotrofe 

levensgemeenschappen met eutroof water. Herstelmaatregelen zijn wenselijk. 

 

In de Leiemeersen ligt ook een 1 ha groot, oud huisvuilstort dat voor 

grondwaterverontreiniging zorgt. Onderzoek naar de eventuele noodzaak voor sanering is 

wenselijk. Indien sanering niet wenselijk blijkt, is een betere afdekking van het stort 

noodzakelijk.  Momenteel loopt een bouwvergunningsaanvraag om het gedeelte van het stort 
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dat bijna tot aan de oever van de Bornebeek komt, af te graven en het stort hiermee op te 

hogen, maar het project kampt met financiële problemen.  

 

Langs de Rivierbeek en Hertsbergebeek zijn enorme potenties voor beekbegeleidend bos, 

natte graslanden en moeras. Hoewel op vele plaatsen schanskorven in de bochten aangelegd 

zijn, kent de Rivierbeek nog hoofdzakelijk haar natuurlijke loop. Ze loopt over grote lengte 

dwars door concentraties aan varkenshouderijen en door het industriegebied Kampveld. De 

oeverstroken zijn veelal in landbouwgebruik en op vele plaatsen ontvangt de beek nog 

huishoudelijk afvalwater of riooloverstorten. Het water is derhalve van zeer slechte kwaliteit. 

Het beekstelsel van de Rivierbeek wordt bovendien doorsneden door grote verkeersassen (zie 

maatregelen “structurele ontsnippering”). Op de Rivierbeek zelf werden bij een recente 

bemonstering geen vissoorten aangetroffen (Van Thuyne et al. 2002)! Het industriegebied 

Kampveld ligt midden in het natuurlijke overstromingsgebied. Streven naar een goede 

waterkwaliteit, herstel van overstromingsgebieden en bevorderen van structuurrijkdom van 

deze waterlopen is vooreerst noodzakelijk. Een prioritaire zone voor het terug verwijderen 

van schanskorven betreft het bosreservaat “Rooiveld”.   

 

Ter hoogte van de monding van de Rivierbeek is onderzoek wenselijk naar de haalbaarheid 

om de betonnen oevers terug te verwijderen en spontane processen van (her)meandering 

opnieuw te tolereren (gezien de overdimensionering kan hermeandering eventueel ook binnen 

de betonnen oevers worden overwogen). Ook overstromingen vanuit het kanaal Gent-

Brugge, dat vervuild Leiewater aanvoert, zorgen voor een vermestingeffect in de 

aangrenzende gebieden. De waterkwaliteit van de Listebeek in de Warande is slecht en de 

oevers zijn gebetonneerd. De spontane moerasvegetatie in de Listebeek, die voor een 

verbetering van de waterkwaliteit zou kunnen zorgen, wordt jaarlijks verwijderd.  Onderzoek 

is wenselijk naar de mogelijkheid om de betonnen oevers weg te nemen en, mits de inrichting 

van moerasbufferzones, de waterkwaliteit te verbeteren.  De waterkwaliteit van de Bornebeek 

is matig tot goed.  Resterende knelpunten voor waterkwaliteit (bv. riooloverstort 

Gevaertsestraat) dienen opgelost.  Plaatselijk zijn er goede mogelijkheden om de komberging 

te verhogen en natuurlijke processen voor (her)meandering te stimuleren (bv. stroomafwaarts 

Gevaertsestraat; tussen Hazelaarstraat en spoorweg). Op die manier kan de beek een status 

van referentiebeek voor het studiegebied verwerven.   

 

 

c. Knelpunten rond waterkwantititeit 
 

 

Het waterbeheer is in de meeste beeksystemen nog te veel gericht op een zo snel mogelijke 

afvoer (verdroging), waarbij de natuur- en kombergingsfunctie onvoldoende wordt 

gerespecteerd.  Herwaardering van grachtenstelsels en de natuurlijke overstromingsfunctie 

van valleigebieden en het creëren van extra komberging door inrichting van 

moerasbufferzones langs waterlopen (behalve waar de structuurkwaliteit zou aangetast 

worden) zijn prioritaire maatregelen.  Een goede waterkwaliteit is een randvoorwaarde voor 

het toelaten van overstroming van natuurreservaten. 

 

Ter hoogte van de monding van de Geuzebeek wordt een uitwateringsconstructie voorzien 

door AWZ, die bij hoge peilen in het kanaal met een schuif zal worden afgesloten. Hierdoor 

verliezen delen van het Beverhoutsveld en de Assebroekse Meersen hun natuurlijke 

overstromingsfunctie en kan worden gevreesd voor secundaire, negatieve effecten op de 

aanwezige natuurwaarden (verdroging, omzetting grasland in akker). 
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Foto 25 : Tussen Waardamme en Moerbrugge slingert de Rivierbeek zich met talloze bochten door een 

vallei, gekenmerkt door bosgebieden en voedselrijke graslanden met veel lijnvormige 
landschapselementen.  Elk jaar komen delen van de vallei (bv. ter hoogte van de Waterstraat) onder water 

te staan in perioden van veel neerslag.  Het gebied heeft grote potenties voor ontwikkeling van 

beekbegeleidende bossen. 

 

 

 
 

 

De laatste jaren is er een geleidelijke verhoging waarneembaar in het gemiddeld waterpeil van 

het kanaal Gent-Brugge.  Dit bemoeilijkt de gravitaire afwatering van het natuurreservaat 

Leiemeersen, waardoor de grondwaterinvloed geleidelijk vervangen wordt door 

regenwaterinvloeden.  Dit weerspiegelt zich in het verdwijnen van grondwaterafhankelijke 

vegetaties en een verschuiving van de zeldzame natte, orchideeënrijke 

schraalgraslandvegetaties naar vegetaties gedomineerd door grote zeggen en riet.  Tevens 

wordt het maaibeheer in aanzienlijke mate belemmerd door de hoge waterpeilen.  Het 

plaatsen van een klein pompgemaaltje zou aan dit cruciale knelpunt kunnen verhelpen.   

 

 

d. Knelpunten rond beheer 
 

 

De natuurwaarden in de Warande hebben sterk te lijden onder intensivering van 

landbouwactiviteiten (bemesting, ontwatering, scheuren van grasland in akker) en een slecht 

beheer van de bossen en dreven.  Momenteel worden de waardevolle oude eiken- en beuken-

bestanden gekapt en heraangeplant met banale soorten als Esdoorn, Wilde Robinia, Populier 

en Chamaecyparis. Bosexploitatie gebeurt met grootschalige middelen en leidt steevast tot 

grote ecologische schade. Struwelen en bermvegetaties worden doodgespoten of verhakseld 

of degraderen geleidelijk door gebrek aan een gepast beheer. De voorjaarsflora in de 

onderlaag heeft eveneens te lijden onder deze drastische onderhoudswerken (rooiing, 

bestorting met steenpuin). Dergelijke zaken zijn ontoelaatbaar in een Habitatrichtlijngebied. 

Het goedgekeurde, uitgebreid bosbeheersplan is gedateerd, want het houdt geen rekening met 

natuurwaarden en voldoet daardoor absoluut niet aan de instandhoudingsdoelstellingen (art. 

6) van de Habitatrichtlijn. Een deel van de mooiste bospercelen die nog gaaf bewaard zijn 

gebleven hebben een bestemming agrarisch gebied op het gewestplan.   

 

AWZ is eigenaar van een aantal gronden langs het kanaal die nog niet in natuurbeheer zijn. 

Dit biedt perspectieven voor toekomstige intiatieven inzake natuurontwikkeling, met 

mogelijkheden voor een recreatieve nevenfunctie.  
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Door ruimings- en reitingswerken aan grachten, sloten en beken wordt op veel plaatsen de 

natuurkwaliteit geschaad (bv. Warandeputten, Coupurebeek, Bornebeek,…). 

 

 

e. Knelpunten rond versnippering 

 
 

Ter hoogte van de Keersluis te Beernem is het wenselijk dat bepaalde delen van het jaagpad 

worden onthard :  

 

- rechteroever : tussen Gevaerts-Noordstraat en het natuurreservaat 

- linkeroever : tussen het containerpark van Beernem en de oude kanaalarm 

Gevaerts (de Vlaanderen Fietsroute kan geherlokaliseerd worden op de grens van 

de AWZ-eigendom en rond de Fortsite). 

 

Deze maatregelen leiden tot een verkeerskundig meer optimale situatie, ontsnippering, 

natuurherstel en mogelijkheden voor recreatief medegebruik.   

 

 
f. Knelpunten rond recreatie :  

 

 

Er dient over gewaakt dat recreatieve ontwikkelingen langs het kanaal de ecologische 

draagkracht niet overschrijden.  Eén zijde van het kanaal is ingericht voor fietsrecreatie 

(Vlaanderen Fietsroute); de overzijde is nog grotendeels onverhard, maar er is een 

toenemende druk van mountinebikers en ruiters. 
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Foto 26 : Het jaagpad op de rechteroever van het kanaal Gent-Brugge is biologisch zeer waardevol en 

toegankelijk voor natuurgerichte recreatie.  Jammer genoeg zijn in het verleden delen van de rechteroever 
onnodig verhard.  Ontharding is hier wenselijk. 

 

 

 
 

 

In de “Warandeputten”, gelegen langs Vlaanderen Fietsroute, zijn er opportuniteiten voor 

voltooiing van de natuurrecreatieve inrichting (foto 18) met knuppelpaden door het moeras, 

wandelpaden en kijkwanden. 

 

 

 

 

 

 

 



       Ontwerp van ecologische gebiedsvisie voor het landinrichtingsproject Brugse Veldzone 
119 

1.3.2.6. Bossen en beekvalleien rond het Plateau van Wijnendaele 

 

Algemene omschrijving 

 

 

Dit complex maakt deel uit van de bossen en beekvalleien van het Houtland, maar wordt 

omwille van het overzicht en de samenhang met het plateaulandschap afzonderlijk behandeld.  

 

Grote delen van de hierna volgende beschrijving hebben betrekking op het Wijnendalebos, 

dat net buiten de perimeter van het landinrichtingsproject valt. Dit gebied vormt echter 

dermate een eenheid met de omgeving en is ecologisch dermate belangrijk (grote 

bronpopulaties van organismen) dat het mee wordt beschreven met de rest van het deelgebied. 

Het deelgebied behelst een uitgestrekt bosgebied met het westelijk aansluitend deel van de 

zuidflank van het Plateau van Wijnendaele (Eremietshoek – Ruidenberg), de vallei van de 

Waterhoenbeek (met relicten van halfnatuurlijke, natte graslanden) en Edewallebos.  

 

Verder omvat dit deelgebied het veldgebied rond Aartrijke, dat een concentratiegebied van 

intensieve varkenshouderij vormt. Tegelijk wordt het doorkruist door biologisch en 

landschappelijk waardevolle beekvalleien (bv. Plaatsebeek) en vormt het het brongebied voor 

ecologisch interessante beekvalleien (bv. Moubeek). 

 

 

Structuurbepalende elementen en processen 

 

 

Het Wijnendalebos (buiten de perimeter van het landinrichtingsproject) vormt het grootste 

nog resterende complex “oud bos” (vrijwel permanent bebost sinds de opmaak van de 

Ferrariskaart (±1775)). Het is gelegen op de zuidelijke steilrand van het Plateau van 

Wijnendaele. Verscheidene beken, die de steilrand plaatselijk diep insnijden door hun 

terugschrijdende erosie, ontspringen in dit bos. De Waterhoenbeek ontspringt westelijk van 

het bos, eveneens op de zuidflank van het Plateau. Er zijn goede indicaties voor kwel in de 

lagergelegen delen van de beekvalleien. De afwatering in Groenhovebos gebeurt aan de 

zuidkant van het bos via de Regenbeek, de meest zuidwestelijke bovenloop van de Rivierbeek 

(VBV, 2000). Onmiddellijk ten noorden van dit bos ligt een steilere helling. 

 

 

Ecologische waarden 

 

 

Het bos van Wijnendaele (buiten de perimeter van het landinrichtingsproject) vormt een 

groot complex van aaneengesloten bos (ecologische beschrijving naar Zwaenepoel et al., 

2000). Ook het Konijnebos en het kasteelpark van Wijnendaele worden hierbij gerekend. 

Loofhoutbestanden vormen het merendeel van het Wijnendalebos. Daarnaast zijn er een 

aantal naaldhoutaanplanten. De belangrijkste naaldboomsoorten zijn Fijne spar, Gewone 

douglasspar, Europese lork en Zwarte (Corsicaanse) den, in beperkte mate Grove den, Japanse 

lork, Weymouthden en Californische cipres. De boomlaag is meestal eenvormig terwijl de 

struik- en kruidlaag beperkt blijft tot Adelaarsvaren en bramen, soms is er wat opslag van 

Ruwe berk en Gewone vlier.  
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Het loofbos is grotendeels de rijkere vorm van het eikenberkenbos op de drogere, armere 

gronden en eiken-haagbeukenbos op vochtiger en rijkere bodem. Plaatselijk (vooral in het 

private gedeelte van het bos) komt ook de armere vorm van het eikenberkenbos voor, met 

Pijpenstrootje, Struikhei, Valse salie, Tandjesgras e.d. in de ondergroei. In het westen liggen 

enkele populieren- en recente beuken- en eikenaanplanten op voormalig cultuurland. Langs de 

Waterbeek, in de zuidwestelijke hoek, komt er nitrofiel alluviaal elzenbos voor. De soms vrij 

ijle boomlaag bestaat uit populier. In de hakhoutlaag is er naast de alomtegenwoordige 

Gewone esdoorn ook Zwarte els, Witte els, Gewone iep, Hazelaar en Gewone vlier 

aangetroffen. De ondergroei wordt gevormd door Gele dovenetel, Groot heksenkruid, Grote 

brandnetel, Kale jonker, Bitterzoet, Wolfspoot, Moerasspirea, Kruipend zenegroen, 

Bosandoorn, Gewone engelwortel, Pinksterbloem en enkele voorjaarssoorten : Speenkruid, 

Muskuskruid en zeer plaatselijk Dotterbloem. Andere voorjaarssoorten zoals Slanke 

sleutelbloem, Gevlekte aronskelk en Daslook ontbreken er. Deze alluviale bossen zijn dus niet 

erg typisch ontwikkeld. In de depressies en poelen komt wel Waterviolier voor.  

 

De weinig uitgesproken ontwikkeling geldt eveneens voor het eiken-haagbeukenbos in het 

Wijnendaledomein. Hier werd in de boomlaag naast Zomereik ook dikwijls populier 

aangeplant. De hakhout- of struiklaag wordt gevormd door Gewone esdoorn, Gewone vlier, 

Hazelaar, Ruwe berk, Wilde lijsterbes, Zomereik, Gladde iep en Tamme kastanje. In de 

ondergroei is, net zoals bij de zure eikenbossen, braam dikwijls de dominante soort. De 

volgende soorten (die vooral op de lichtrijkere plaatsen te vinden zijn) wijzen echter op een 

rijker eiken-haagbeukenbostype : Witte klaverzuring, Gele dovenetel, Kale jonker, Geel 

nagelkruid, Kruipend zenegroen, Groot heksenkruid, Knopig helmkruid, Ruwe smele en 

Kleine maagdenpalm. Het eiken-haagbeukenbos dat op de overgang naar Zandlemig Binnen-

Vlaanderen is aangetroffen, wordt beschouwd als een voorloper naar het eigenlijke type.  

 

Belangrijk voor de ecologische waarden in het Wijnendaledomein zijn de talrijke bronnen. 

Langs de Fonteinbeek, de Kasteelbeek en de Waterbeek komt er zelfs plaatselijk bronbos 

voor. Het gaat hier echter steeds om fragmenten. Een typische soort voor dergelijke bossen is 

het Paarbladig goudveil. Het Wijnendalebos is voor deze soort een van de weinige 

vindplaatsen in West-Vlaanderen. Een sterk verwante soort is het Verspreidbladig goudveil, 

ook een bronbossoort. Deze komt op een enkele plaats voor langs de Waterbeek. De 

vochtigheid van de bosdelen met goudveil is erg kwetsbaar. Het water en de structur van de 

Kasteelbeek zijn goed. De beek herbergt nog een populatie Bermpje. 

 

Uit een studie van Van der gucht (1987) blijkt dat het Wijnendalebos rijk is aan epifytische 

boombegroeiingen. Minder algemene soorten zoals Helmroestmos (een levermos) en 

verschillende korstmossen werden er gevonden. Verschillende beken, die de steilrand 

plaatselijk diep insnijden, ontspringen in dit bos. De Waterhoenbeek ontspringt westelijk van 

het bos, op de zuidflank van het plateau. Het is een geschikt leefgebied voor de zeldzame 

Bittervoorn (een soort die op de annex II van de Habitatrichtlijn voorkomt). Opmerkelijke 

plantensoorten zijn Paarbladig en Verspreidbladig goudveil, Akkerandoorn, Welriekende 

agrimonie en Boswederik.  

 

De kleine poelen in de elzenbroeken fungeren als voortplantingsplaats voor amfibieën : 

Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander, Bruine kikker, Gewone pad en 

Vinpootsalamander. De fonseca (1980) vermeldt ook nog Levendbarende hagedis voor 

Wijnendalebos. Die was in 1998 nog minstens op één plaats in het Wijnendalebos aanwezig, 
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in een dreef en een ruig graslandje. In de buurt van het bosreservaat werd reeds Hazelworm 

waargenomen.  

 

Als broedvogels werden o.m. Boomklever, Boomkruiper, Boompieper, Boomvalk, Buizerd, 

Fazant, Fitis, Fluiter, Geelgors, Gekraagde roodstaart, Goudvink, Grauwe vliegenvanger, 

Grote bonte specht, Grasmus, Groene specht, Grote bonte specht, Grote lijster, Heggemus, 

Holenduif, Houtduif, Kleine bonte specht, Koekoek, Kneu, Matkopmees, Merel, Nachtegaal, 

Putter, Ransuil, Ringmus, Roodborst, Sperwer, Spotvogel, Spreeuw, Staartmees, Tjiftjaf, 

Torenvalk, Tortel, Tuinfluiter, Vink, Vlaamse gaai, Waterhoen, Wespendief, Wielewaal, 

Wilde eend, Winterkoning, Zanglijster, Zwarte specht  en Zwartkop en in de 

naaldhoutaanplanten Goudhaantje, Kuifmees, Vuurgoudhaantje en Zwarte mees waarge-

nomen. Doortrekkers of wintergasten zijn Wintertaling (in de moerasbossen), Sperwer, 

Buizerd, Wespendief, Houtsnip, Keep, Sijs, Kruisbek en Ransuil. Houtsnip is trouwens ook 

een mogelijke broedvogel, gezien de territoria die in de bossen van Beernem, Hertsberge en 

Wingene zijn aangetroffen (Opstaele, 1998) (Zwaenepoel et al., 2000).  

 

De zoogdierfauna van Wijnendaele is slecht gekend.  De aanwezigheid van Wezel, Hermelijn 

en Bunzing is sinds geruime tijd bekend (Opstaele, 1998). In de onmiddellijke omgeving van 

het bos werd ook Steenmarter waargenomen.  Gezien de recente westelijke uitbreiding van 

deze soort is het te verwachten dat de soort zich ook in de buurt van het bos zal vestigen. Uit 

braakbalanalyses van Ransuilen blijkt dat er heel wat muizen- en spitsmuizensoorten in en 

rond het bos voorkomen : Aardmuis, Veldmuis, Bosmuis, Huismuis, Bruine rat en 

Bosspitsmuis. Egel en Mol zijn algemeen. De Eekhoorn heeft Wijnendaele pas gekoloniseerd 

in de jaren ’90. Er is momenteel een populatie van een twintigtal individuen. In 1998 werden 

met een batdetector Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis waargenomen 

(Opstaele, 1998).  

 

Ongewervelden : De databank van de Vlaamse Vlinderwerkgroep vermeldt Atalanta, 

Argusvlinder, Bont zandoogje, Bruin blauwtje, Bruin zandoogje, Citroenvlinder, 

Dagpauwoog, Distelvlinder, Gehakkelde aurelia, Groot koolwitje, Heivlinder, Hooibeestje, 

Kleine vos, Kleine vuurvlinder, Klein geaderd witje, Klein koolwitje, Koevinkje, Landkaartje, 

Oranje zandoogje en Oranjetipje voor het Wijnendalebos. Bruin blauwtje en Heivlinder zijn 

rodelijst soorten uit de categorie “kwetsbaar”. Bruin blauwtje is echter een pionier. 

Oranjetipje is verder de bijzonderste waarneming voor deze omgeving. Libellen zijn met een 

beperkt aantal algemenere soorten vertegenwoordigd : Houtpantserjuffer, Azuurwaterjuffer, 

Watersnuffel, Lantaarntje, Paardenbijter, Platbuik, Gewone oeverlibel, Bloedrode heidelibel 

en Steenrode heidelibel (OPSTAELE, 1998). In de graslandjes langs de Buitendreef en de 

Sinaevedreef werden Boomsprinkhaan, Grote groene sabelsprinkhaan, Bramensprinkhaan, 

Gewoon doorntje en Krasser aangetroffen (OPSTAELE, 1998). In de beken en het elzenbroek 

van het Wijnendalebos werden in 1985 roeipootkreeftjes, watervlooien, mosselkreeftjes, 

vlokreeftjes en waterpissebedden  bemonsterd. Twee soorten, met name Cypris pubera (een 

mosselkreeftje) en Bryocamptus pygmeus (een roeipootkreeftje), zijn relatief zeldzaam in 

België. 

 

Het Groenhovebos is een complex van zuur eikenbeukenbos en naaldhoutaanplanten. In de 

loofbossen is er plaatselijk zeer veel inplant van Fijnspar en Europese lork, naast Zilverspar. 

De ondergroei bestaat uit hakhout van Gewone esdoorn, Adelaarsvaren en plaatselijk 

Wijfjesvaren, Gewone brunel, Grote wederik, Valse salie en Brede wespenorchis. Op twee 

kapvlakten heeft zich massaal berkenopslag gevestigd, op een ervan plaatselijk ook 

Struikhei. In de buurt kwamen ook nog wat relictpopulaties van Rode dophei voor. Deze 
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zeldzame mediterraan-Atlantische soort staat hier aan de noordgrens van zijn areaal. Hoewel 

dit boscomplex sterk antropogeen beïnvloed is, is het toch belangrijk in deze overigens vrij 

bosarme streek.  

 

De voormalige ‘veld’relicten zijn botanisch waardevoller dan de echte bossoorten. Uit de 

verschuivingen in de aantallen heidesoorten onder de hogere planten kan, enerzijds de 

degradatie van Groenhove gezien worden, anderzijds toch ook geconcludeerd worden dat, 

mits een gericht natuurbeheer, wellicht nog heel wat kan gered worden uit de zaadvoorraad 

in de bodem. In de periode 1941-1960 werd hier nog Gewone eikvaren, Kruipwilg, 

Melkeppe, Rode dopheide, Stijve ogentroost, Grote bremraap, Zandblauwtje, Borstelgras, 

Tandjesgras en Zilverhaver waargenomen. In de periode 1961-1980 was er melding van 

Stekelbrem, Kruipbrem, Blauwe knoop  en Gevlekte orchis. In de periode 1981-1990 werden 

Tormentil, Gaspeldoorn, Liggende vleugeltjesbloem, Struikhei, Blauwe bosbes, Zaagblad, 

Muizenoor, Veldrus, Hazezegge, Geelgroene zegge en Pilzegge aangetroffen (Van Uytvanck, 

1995).  

 

Rode dophei, Stijve ogentroost, Grote bremraap, Kruipbrem, Gevlekte orchis, Liggende 

vleugeltjesbloem en Zaagblad zijn rodelijst soorten, waarvan er nu dus vermoedelijk nog 

slechts twee resteren. Maar ook Blauwe bosbes, in Vlaanderen een achteruitgaande bosplant, 

komt in West-Vlaanderen vermoedelijk nog slechts op een tweetal plaatsen voor. Dit zijn 

goede redenen om op zijn minst de heideachtige relicten terdege te beschermen en opnieuw 

in te richten. Meer in de bossfeer zijn vooral Bosanemoon, Witte klaverzuring, Bleeksporig 

bosviooltje, Dalkruid, Groot heksenkruid, Fraai hertshooi, Valse salie en Gewone 

salomonszegel het vermelden waard. In de natte sfeer zijn Gewone dotterbloem, 

Moerasrolklaver en Waterviolier het meest in het oog springend.  

 

Fauna  : Op het heideveldje komt Levendbarende hagedis voor. Boomvalk, Wielewaal, 

Ransuil en Staartmees zijn jaarlijkse broedvogels (ANECA et al. 1994). De databank van de 

Vlaamse Vlinderwerkgroep vermeldt Atalanta, Bont zandoogje, Gehakkelde aurelia, Gele 

luzernevlinder, Groot dikkopje, Groot koolwitje, Hooibeestje, Klein geaderd witje, Klein 

koolwitje, Kleine vos, Kleine vuurvlinder, Landkaartje, Oranje luzernevlinder en Oranje 

zandoogje. Pollet (1985) beschrijft de loopkeverfauna van Groenhove met speciale aandacht 

voor het heideveldje, een ruderaal terrein en een moerasje. Er werden 48 soorten gevangen. 

Gezien de korte vangstperiode is dit ongetwijfeld maar een fractie van het totale aantal. 

Dromius linearis, Bradycellus harpalinus en Pterostichus versicolor zijn de meest typische 

duin- en/of heidesoorten, hoewel voor de streek niet echt zeldzaam. Bembidion unicolor is de 

meest speciale waarneming in het heideveldje omwille van zijn zeldzaamheid. In het ruderaal 

terrein werden 28 soorten gevangen met Acupalpus brunnipes als meest speciale (Rode Lijst 

: kwetsbaar). Het moerasje (met oligotroof water!) leverde 11 soorten op met Bembidion 

doris en Bembidion octomaculatum  als zeldzaamste. 
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Tabel 12 : Samenvattend overzicht van waardevolle fauna en flora, belang van en types natuur in het 

deelgebied bossen en beekvalleien rond het Plateau van Wijnendaele. 

 

Flora 

Muskuskruid, Dotterbloem, Waterviolier, Paarbladig goudveil, Verspreidbladig 

goudveil, Akkerandoorn, Boswederik, Dalkruid, Blauwe bosbes, Rode dophei, 

Blauwe bosbes  

Fauna 

Oranjetipje, Bittervoorn, Vinpootsalamander, Boomklever, Boompieper, 

Boomvalk, ,Fluiter, Geelgors, Gekraagde roodstaart, Goudvink, Nachtegaal, 

Wespendief, Wielewaal, Zwarte specht, Vinpootsalamander, Levendbarende 

hagedis, Bittervoorn  

Belang 

Waardevolle voorjaarsflora 

Zeldzame bronbosflora 

Belangrijk broedgebied voor bosvogels en roofvogels 

Faunasoort van de Habitatrichtlijn 

Types 

natuur 

Beekbegeleidende bossen, bronbossen 

Bossen op zandgrond 

Relicten van heischrale vegetaties 

 

 

 

Natuurstreefbeeld 

 

 

Creatie van een groot aaneengesloten bos met natuurfunctie, waarbij de samenhang tussen 

de centrale aaneengesloten boskern, het westelijke Edewallebos en het noordelijke 

Konijnebos versterkt wordt. Bosuitbreiding voor de verbinding van deze bossen en de 

ecologische herwaardering van het bos door een natuurgericht beheer (laten liggen van 

dood hout, stimuleren van mantel-zoom-overgangen,…) en het streven naar een natuurlijke 

bossamenstelling (weren van exoten) zijn daartoe de belangrijkste instrumenten. De optie 

voor bosuitbreiding impliceert de afbouw van de landbouw binnen dit gebied. 

 

Lokaal vormt het herstel en/of de ontwikkeling van halfnatuurlijke, natte graslanden de 

doelstelling. Agrarisch medegebruik behoort hier tot de mogelijkheden, voor zover dit past in 

het natuurbeheer. 

 

Het behoud en waar nodig het herstel van de natuurlijke hydrologie is een belangrijke factor 

voor het behoud van de natuurwaarden. Met name de versterking van de invloed van stuw-, 

bron-, kwel- en/of grondwater staat daarbij voorop. De fysisch-chemische kwaliteit van dat 

water dient bewaakt en indien nodig verbeterd. Maatregelen in de infiltratiegebieden kunnen 

daartoe noodzakelijk zijn. 

 

Recreatief medegebruik : zachte, natuurgerichte recreatie (wandelen) is mogelijk binnen de 

randvoorwaarden gesteld door de natuurfunctie. 
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Knelpunten en aandachtspunten 

 

 

Enkel het bos en een deel van de vallei van de Waterhoenbeek hebben een groene 

bestemming op het Gewestplan. Het afgebakende gebied wordt verder ingenomen door 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op een randzone woongebied met landelijk 

karakter na. 

 

Omwille van het intensief grondgebruik vormt landbouw het grootste knelpunt buiten de 

actuele bossen. Een (illegale) grondwateronttrekking voor landbouwdoeleinden leidt tot 

verdroging in de zuidwesthoek van het bos. De hoge nitraatgehalten in het bronwater worden 

in grote mate door de landbouw veroorzaakt. 

 

Het westelijk bos van Edewalle en het noordelijk Konijnebos zijn ruimtelijk en ecologisch 

gescheiden van de grote centrale boskern door een landbouwzone. De locatie van een grote 

tuin bij een villa tussen Edewalle- en Wijnendalebos hypothekeert de vorming van een 

aaneengesloten bos- en natuurgeheel. 

 

Het interne bosbeheer in Wijnendalebos, met name in de privé-gedeelten, en o.m. het 

voorkomen van naaldhoutpercelen en exoten, vormen knelpunten voor een natuurlijke 

bosontwikkeling. 

 

Het Groenhovebos is gedeeltelijk natuurgebied, gedeeltelijk parkgebied. Op een paar plaatsen 

is verblijfsrecreatie toegelaten, met als gevolg dat verschillende weekendverblijven werden 

opgetrokken op stukjes privé-bos, ook buiten het recreatiegebied. Het Groenhovedomein is 

sterk beïnvloed door de mens : enerzijds door inplanting van weekendverblijven met aanplant 

van streekvreemde soorten, door veranderingen in de waterhuishouding door drainering van 

de omliggende cultuurlanden en wateronttrekking voor drinkwatervoorziening, inwaaien van 

kunstmest en bestrijdingsmiddelen en anderzijds door de louter op productie gerichte 

bosbouw. Door hun sterke isolering dreigen de erin aanwezige heiderelicten te verdwijnen. 

Toch zijn deze bossen zeer waardevol in een bosarme provincie als West-Vlaanderen 

(Zwaenepoel et al., 2000). 

 

Het veldgebied rond Aartrijke vormt een concentratiegebied van intensieve varkenshouderij. 

De bovenloop van de Moubeek, gelegen in deze zone, is sterk vervuild. Waterzuivering dringt 

zich op wil deze beekvallei ecologisch en landschappelijk geherwaardeerd worden. Dit gebied 

vertoont tevens een hoge graad van versnippering (autosnelweg, spoorweg, autowegen).  
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1.3.2.7. Intensief landbouwgebied rond Wingene 

 

Algemene omschrijving 

 

 

Intensief landbouwgebied (hoge concentratie aan varkenshouderijen, intensieve veeteelt en 

tuinbouwbedrijven) ten noordoosten van Wingene. Landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied en agrarisch gebied volgens het gewestplan, met enkele N-gebieden : 

naaldhoutaanplant met ondergroei en zuur eikenbos ten zuiden van Hoeve Degruytere en een 

nitrofiel alluviaal elzenbosje (Macrophorbio-Alnetum) in de vallei van de Klaphullebeek.  

 

 

Structuurbepalende elementen en processen 

 

 

Dit deelgebied behoort tot het “vlak lemig gebied” (Demarest, 1987). De bodem vormt een 

mozaïek van lemig zand, zandleem en zand. Het gebied wordt doorsneden door enkele 

waterlopen. De Poversbeek en de Ringbeek (2
de

 categorie) en hun bijriviertjes 

(Klaphullebeek, Speibeek, Kloosterbeek) maken deel uit van het stelsel van de Rivierbeek. 

Rond deze waterlopen is de bodem kleiig.  

 

In dit deelgebied  ontspringt ook de Pachtebeek, die samen met de Wantebeek de 

hydrodynamiek stuurt in de Vorte bossen (zie “Vallei van de Wantebeek met beekbegeleidend 

bos en natte graslanden”) . 

 

 

Ecologische waarden 

 

 

Slechts enkele gebieden in deze zone worden op de biologische waarderingskaart weerhouden 

als biologisch (zeer) waardevol : een bosje ten zuiden van Wildenburg ter hoogte van Hoeve 

Degruytere met een naaldhoutaanplant (biologisch waardevol) en een zuur eikenbos 

(biologisch zeer waardevol), een populierenaanplant aan de Platte Beurze ten zuiden van het 

Wingeneveld (biologisch waardevol), enkele biologisch waardevolle graslanden met 

knotwilgenrijen ten zuiden van Doomkerke die aansluiten op de Krommekeer en de 

Galattasbossen, biologisch waardevolle graslanden met bomenrijen (populier, wilg) in de 

vallei van de Klaphullebeek, een mesotroof elzenbosje en een zeer waardevol nitrofiel 

alluviaal elzenbosje (Macrophorbio-Alnetum) in dezelfde omgeving. Rond de Hof van 

Wingene zijn potenties voor elzenbroekbos aanwezig (De Keersmaecker et al., 2001). 

 

 

Natuurstreefbeeld 

 

 

Aangezien de belangrijkste natuurwaarden in dit vlak gebied (maar ook in andere 

deelgebieden) gekoppeld zijn aan het waternetwerk in dit gebied, dient minstens gestreefd 

naar een basismilieukwaliteit voor de aanwezige waterlopen. Ondermeer de aanwezigheid van 
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het brongebied van de Rivierbeek, die van zeer slechte kwaliteit is maar nog grotendeels een 

natuurlijk verloop kent, maakt hiervan een belangrijk punt. 

 

De Ringbeek wordt in het bindend gedeelte van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

vooropgesteld als natuurverbindingsgebied. 

 

Versterking en uitbouw complexen kleine landschapselementen, zowel lineaire als 

puntvormige.  

 

 

Knelpunten en aandachtspunten 

 

 

De verspreide bebouwing zorgt voor problemen met waterzuivering. 

 

In dit vlakke leemgebied zijn de meest intensieve landbouwvormen (bv. groententeelt) terug 

te vinden. De groene gewestplanbestemmingen zijn schaars en erg versnipperd. 
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2. Streefbeelden voor natuur 
 

 

2.1 Abiotische randvoorwaarden voor natuurstreefbeelden 

2.2.1 Methodiek voor de aflijning van randvoorwaarden 

 

Abiotische randvoorwaarden voor natuurstreefbeelden zijn gebaseerd op Wamelink & 

Runhaar (2000). Deze studie geeft per abiotische factor ranges weer waarbinnen een 

natuurdoeltype kan voorkomen. De auteurs baseerden zich op indicatorsoortenboekjes (oa 

Jalink & Jansen 1995), Ellenberg indicatorwaarden (Ellenberg 1991), literatuurgegevens (oa 

Aggenbach 1998 ; Schaminée et al. 1995, 1996, 1998 ; Stortelder et al. 1999) 
1
 en 

veldgegevens uit de KENNAT-database die gegevens bevat over de relatie tussen abiotiek en 

vegetatieopnames (Sanders et al. 2000), bijgeschaafd met expertkennis van specialisten. 

Aquatische vegetaties - en dus ook aquatische natuurdoeltypes - werden in deze studie buiten 

beschouwing gelaten. De abiotische variabelen waarover gegevens werden verzameld zijn :  

 

- Vocht (grondwaterstandfluctuatie, overvoedingfrequentie) 

- zuurtegraad 

- nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem 

- zoutgehalte (chloriniteit)  in de bodem 

- bodemtype  

 

Een vertaalsleutel werd gehanteerd om de nieuwste Nederlandse natuurdoeltypes (Bal et al. 

2001) om te vormen naar een aan de Brugse Veldzone aangepaste situatie (tabel 13). 

Natuurdoeltypes (en hun randvoorwaarden) werden gedefinieerd op het niveau van 

plantenassociaties. Hetzelfde geldt voor de Vlaamse Natuurtypes (Durwael et al. 2000 ; 

Vandenbussche et al. 2002a-d ; Zwaenepoel et al. 2002). De vertaalsleutel is dan ook 

gebaseerd op overeenkomsten tussen types op associatieniveau.  

 

Zodoende werd gepoogd voor de regio relevante (voorkomende of potentieel voorkomende) 

natuurtypes (of rompgemeenschappen daarvan) toe te kennen aan de Nederlandse 

natuurdoeltypes van Bal et al. (2001). De selectie van (potentieel) voorkomende natuurtypes 

in de regio is gebaseerd op de hoofdstukken “voorkomen en verspreiding” en de 

verspreidingskaarten van de vegetatieopnames uit de systematiek van de natuurtypes 

(Durwael et al. 2000 ; Vandenbussche et al. 2002a-d ; Zwaenepoel et al. 2002).  

 

Voor de struwelen en aanverwante types natuur zijn op het moment van deze studie nog geen 

afzonderlijke natuurtypes voorhanden. Gaspeldoornstruweel en bremstruweel worden echter 

wel ten dele beschreven in de natuurtypes voor de heide (Vandenbussche et al. 2002b) en 

worden dan ook tekstueel bij de beshrijving van de relevante natuurstreefbeelden opgenomen. 

 

                                                 
1
 Deze opsomming is niet-exhaustief, enkel voor de Brugse Veldzone relevante referenties werden weerhouden.  
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Tabel 13 : Vertaalsleutel voor de Natuurdoeltypes van Bal et al. (2001) naar natuurstreefbeelden voor de 

Brugse Veldzone. De middelste kolom geeft een vertaling van de natuurdoeltypes naar de Vlaamse 
natuurtypes relevant voor de Brugse Veldzone (Durwael et al. 2000 ; Vandenbussche et al. 2002a-d ; 

Zwaenepoel et al. 2002).  

 

Naam en nummer van 

natuurdoeltypes 

volgens Bal et al. 2001 

Overeenkomende Natuurtypes in de 

Brugse Veldzone 

Streefbeeld voor 

natuur in de Brugse 

Veldzone 

Moeras (3.24a,c,d,e) 

• Gemeenschappen van smalle 

voedselrijke waterlopen en poelen 

met Groot moerasscherm en Stomp 

vlotgras 

• Gemeenschappen van smalle 

voedselrijke waterlopen en poelen 

met Watertorkruid en Zwanebloem 

• Rietmoerassen 

• Grote zeggengemeenschappen met 

Scherpe zegge en Oeverzegge 

Natte strooiselruigte 

(3.25) 
• Dotterbloemgrasland 

(rompgemeenschappen) 

Nat Schraalgrasland 

(3.29b,c) 

• Vochtige venige graslanden met 

Biezenknoppen en Pijpestrootje : 

blauwgraslanden en Veldrus-

associatie 

• Heischraal grasland (ov 

draadgentiaanassociatie) 

Dotterbloemgrasland van 

Beekdalen (3.30) 

• Vochtige venige graslanden met 

Biezenknoppen en Pijpestrootje : 

Veldrus-associatie 

• Dotterbloemgrasland 

Dotterbloemgrasland van 

veen en klei (3.31) 
• Dotterbloemgrasland 

Mozaïek van nat 

hooiland en moeras 

Nat, matig voedselrijk 

Grasland (3.32a,c) 

• Zilverschoonverbond 

• Periodiek onder water staande 

graslanden : het verbond van Grote 

vossenstaart 

Bloemrijk grasland van 

het zand- en veengebied 

(3.38a,b,c) 

• Glanshaververbond 

• Kamgrasland 

• Periodiek onder water staande 

graslanden, verbond van Grote 

vossenstaart 

Binnendijks zilt grasland 

(3.41) 
• Zilverschoonverbond (ov associatie 

Aardbeiklaver en Fioringras) 

Grasland met periodieke 

overstromingen in het 

winterhalfjaar 

 

 

 

 

 Graslanden met 

potenties voor 

weidevogels 
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Naam en nummer van 

natuurdoeltypes 

volgens Bal et al. 2001 

Overeenkomende Natuurtypes in de 

Brugse Veldzone 

Streefbeeld voor 

natuur in de Brugse 

Veldzone 

Droge Heide (3.45) 

• Stuifzandbegroeiingen van 

landduinen, buntgrasverbond  

• Droge heide met Struikhei en 

droge-vochtige heide met Rode 

dophei 

• Gedegradeerde droge heide 

gedomineerd door grassen 

• Heischraal grasland (ov associatie 

Liggend walstro en Schapegras) 

• Bremstruweel 

Droog schraalgrasland 

van de hogere gronden 

(3.33b) 

• Begroeiingen van min of meer 

vastgelegde landduinen, 

dwerghaververbond 

• Heischraal grasland (ov associatie 

liggend walstro-schapegras) 

• Verbond van gewoon struisgras 

(rompgemeenschappen) 

Zandverstuivingen (3.47) 

• Stuifzandbegroeiingen van 

landduinen, buntgrasverbond 

(associatie Buntgras en 

Heidespurrie) 

Zwakgebufferd ven 

(3.22) 

Zwakgebufferde sloot 

(3.21) 

• Amfibische vegetaties in 

voedselarm, zwak gebufferd water 

met Moerashertshooi en Vlottende 

bies (verbond van Waternavel en 

Stijve moerasweegbree) 

• Vennen van matig zure, 

voedselarme standplaatsen met 

Naaldwaterbies en Gesteeld 

glaskroos 

• Verarmde vengemeenschappen 

gedomineerd door Knolrus, Geoord 

veenmos/Waterveenmos of 

Vensikkelmos 

Zuur ven (3.23) 
• Heischraal grasland (ov associatie 

moeraswolfsklauw en Snavelbies) 

Natte heide (3.42a,b) 

• Natte heide met Gewone dophei 

• Gagelstruweel 

• Verarmde natte heide gedomineerd 

door Pijpestrootje 

Natte strooiselruigte 

(3.25) 
• Dotterbloemgrasland 

(rompgemeenschappen) 

Wastine 
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Naam en nummer van 

natuurdoeltypes 

volgens Bal et al. 2001 

Overeenkomende Natuurtypes in de 

Brugse Veldzone 
Streefbeeld voor natuur 

in de Brugse Veldzone 

Bos van arme 

zandgronden (3.64b) 

Eiken- en beukenbos van 

lemige zandgronden 

(3.65) 

• Zomereiken-berkenbos (bostype 1) 

• Droog wintereiken-beukenbostype 

(bostype 2) 

 

Akkers van 

basenrijke/basenarme 

gronden (3.50 en 3.51) 
• Geen overeenkomend natuurtype 

Landschap 

(akkers/graslanden) van 

belang als leefgebied 

voor akkervogels 

Bos van arme 

zandgronden (3.64b) 

 

• Zomereiken-berkenbos (bostype 1) 
Geen natuurtypes voor naaldbossen op 

zandgrond 

Eiken- en beukenbos van 

lemige zandgronden 

(3.65) 

• Droog wintereiken-beukenbostype 

(bostype 2) 
Geen natuurtypes voor naaldbossen op 

zandgrond 

Zure bossen 

 

Bos van bron en beek 

(3.67b) 

Elzen-essenhakhout en –

middenbos (3.57) 

 

• Ruigt elzenbos (bostype 10) 

• Elzen-essenbos (bostype 9) 

• Droge iepenrijk-essenbos (bostype 

11) 

• Essenbronbos (bostype 8) 

Bos van voedselrijke, 

vochtige gronden (3.66) 
• Gewoon elzenbroek (bostype 12) 

Bron- en 

beekbegeleidend bos 

 

 

 

Op deze manier konden op een verantwoorde manier abiotische randvoorwaarden aan 

natuurstreefbeelden gekoppeld worden met de gegevens van Wamelink & Runhaar (2000). 

Deze worden voor het overzicht beschreven bij de streefbeelden (zie verder). Tevens werden 

de Vlaamse natuurtypes geraadpleegd om anomalieën te vermijden. Deze omweg lijkt ons 

noodzakelijk omdat de Vlaamse natuurtypes een bruikbare typologie voorstellen maar de 

abiotische onderbouwing ervan hiaten vertoont (Vandenbussche 2002a). Voor de in 

Wamelink & Runhaar (2000) niet behandelde aquatische gemeenschappen werden 

randvoorwaarden evenwel toch afgeleid uit de natuurtypenbeschrijving. Hierbij dient 

opgemerkt dat de hier gepresenteerde klassenindeling gebaseerd is op een relatief beperkte set 

vegetatieopnames die ruimtelijk onvoldoende gespreid zijn. Ze werden dan ook ruim 

geïnterpreteerd om de implementatie in brede categorieën natuurstreefbeelden mogelijk te 

maken. Om deze analyse ten gronde uit te voeren, dient voorafgaandelijk een grondige 

fytosociologische studie van de plantengemeenschappen in de Brugse Veldzone uitgevoerd 

volgens de methodiek van de natuurtypen (Vandenbussche 2002a). Daarna zouden 

randvoorwaarden voor het voorkomen van de onderscheiden plantengemeenschappen 

vastgelegd moeten worden, geënt op de Vlaamse situatie. Dit behelst de opstelling van een 

database vergelijkbaar aan het KENNAT systeem (Sanders et al. 2000) en aan de database 

randvoorwaarden bij het nieuwe handboek Natuurdoeltypes (Wamelink & Runhaar 2000). 
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2.2.2 Eenheden voor ranges van randvoorwaarden (naar Wamelink & Runhaar 
2000) 

  

 Hieronder worden vocht, zuurtegraad, voedselrijkdom en bodemtype als belangrijkste 

milieufactoren weerhouden en besproken. Zoutgehalte is omwille van de toxiciteit van Cl
-
 en 

Na
+
 tevens een belangrijke factor maar van terrestrische systemen zijn veel minder 

meetgegevens van het chloridengehalte van bodemvocht of grondwater beschikbaar zodat we 

deze variabele buiten beschouwing laten. Men moet in gedachten houden dat veel abiotische 

factoren met elkaar interageren. Zo zijn pH en voedselrijkdom met elkaar gecorreleerd.  

 

Hierbij willen we opmerken dat naast de milieuomstandigheden ook het gekozen beheer van 

zeer grote invloed is op de aard en de verschijningsvormen van natuur. Een overzicht hiervan 

valt buiten het bestek van de studie, wel kan hiervoor verwezen worden naar de uitgebreide 

beschrijvingen in de Vlaamse natuurtypes. 

 

a. Vochtregime 

 

Vochttoestand behelst een complex van factoren die samenhangen met de aanwezigheid 

dan wel het ontbreken van water. In terrestrische systemen beïnvloedt de aanwezigheid 

van water de planten direct via aëratie en vochtleverantie. Aëratie is daarnaast ook indirect 

van invloed op de plantengroei via afbraak van organisch materiaal.  

 

Binnen dit project is een indeling naar vochttoestand op basis van aëratie en 

vochtleverantie gebruikt. De gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG : 

gemiddelde grondwaterstand in de periode maart-april) en het aantal dagen droogtestress 

(aantal dagen dat een drukhoogte van 12.000 cm in de wortelzone wordt onderschreden) 

worden gebruikt als indelingskenmerken.  

 

Belangrijke grenzen zijn een GVG van 25 cm onder maaiveld (25 – mv) omdat die de 

grens tussen door hygrofyten en door meso- en xerofyten gedomineerde systemen 

markeert. Een droogtestress van 32 dagen markeert de grens tussen door mesofyten en 

door xerofyten gedomineerde systemen.  

 

De gemiddelde grondwaterstand alleen is niet voldoende als variabele omdat het juist de 

hoogste grondwaterstanden, en dan met name de voorjaarsgrondwaterstand, van belang 

zijn voor het al dan niet voorkomen van hygrofytengemeenschappen. Specifiek voor natte 

systemen wordt m.b.v. gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) aangeven hoe diep 

de grondwaterstand in de zomerperiode uitzakt. Dit is met name voor veenvormende 

systemen van belang, omdat de lengte van de aërobe periode, die samenhangt met de 

GLG, bepalend is voor het evenwicht tussen opbouw en afbraak van organisch materiaal.  

 

Daarnaast bepaalt de lengte van de aërobe periode ook in hoeverre er plaats is voor 

facultatieve hygrofyten, soorten die hun ontwikkeling pas later in het groeiseizoen 

beginnen en daardoor minder gevoelig zijn voor anaërobe omstandigheden aan het begin 

van het groeiseizoen. Andere watergebonden factoren zoals overvoedingfrequentie en 

grondwaterfluctuatie worden tekstueel beschreven indien relevant voor een streefbeeld. 
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Tabel 14 : Indeling naar kenmerkklassen voor vochtregime (naar Runhaar et al. 

1999) 

 

 gvg glg droogtestress 

Permanent water >20 + mv < 0  

Zeer nat 0 - 20 cm + mv   

Nat 0 - 25 cm - mv   

Matig nat 25 - 40 cm -mv   

Vochtig > 40 cm - mv  < 13 dgn 

Matig droog > 40 cm - mv  13 - 32 dgn 

Droog > 40 cm - mv  > 32 dgn 

 

 

b. Zuurtegraad  

 

De zuurgraad is vooral indirect van invloed op de plantengroei. Deels loopt dit via 

macronutriënten (stikstof, fosfor, kalium) waarvan de omzettingen en de oplosbaarheid 

sterk wordt beïnvloed door de pH. Deze werking van de pH loopt echter via de 

standplaatsfactor voedselrijkdom (zie verder).  

 

Daarnaast heeft de pH invloed op de oplosbaarheid van metalen, die ofwel toxisch zijn 

ofwel nodig zijn als micronutriënt. Bij een pH <4,5 gaat het voor de meeste planten giftige 

aluminium in oplossing (cf.  verzuringproblematiek van sommige bossen). Alleen soorten 

die zijn aangepast aan zure standplaatsen, doordat ze bijvoorbeeld in staat zijn het 

aluminium te immobiliseren, kunnen hier overleven.  

 

In meer basische milieus vormt juist de geringere oplosbaarheid van bv. ijzer een 

probleem. Planten die zijn aangepast aan zure milieus, met hoge gehaltes aan opgeloste 

zware metalen, krijgen op basische standplaatsen last van gebrekverschijnselen. 

Fysiologisch relevante grenzen zijn dus een pH van 4,5, de grens waarbij vrij aluminium 

in oplossing gaat, en een pH van 6,5 die overeenkomt met de grens tussen systemen met 

en zonder vrije kalk (calciumcarbonaat).  
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Tabel 15 : Indeling naar 

kenmerkklassen voor zuurtegraad. 

 

 pH-H2O 

Zuur 3,5-4,5 

Matig zuur 4,5-5,5 

Zwak zuur  5,5-6,5 

Neutraal  6,5-7,5 

Basisch >7,5 

 

c. Voedselrijkdom 

 

Het begrip voedselrijkdom kan op verschillende manieren worden gebruikt. Het geldt als 

maat voor de voedselrijkdom van het substraat en daarmee de potentiële productie. 

Daarnaast is het ook een maat voor de hoeveelheid voedingsstoffen opgenomen in de 

voedselkringloop van het ecosysteem, bepalend voor de actuele productie.  

 

Bij de tweede benadering is de “voedselrijkdom” niet alleen afhankelijk van 

substraateigenschappen maar ook van het successiestadium. In pionierstadia is de 

biomassa en de productiviteit immers lager dan in latere successiestadia. Een derde 

benadering is die waarbij voedselrijkdom en zuurgraad vanwege de nauwe onderlinge 

relatie die tussen beide factoren bestaan, tezamen als één complexe standplaatsfactor 

worden beschouwd.  

 

Hier verstaan we onder voedselrijkdom de beschikbaarheid aan nutriënten in de 

wortelzone. Daarbij worden successiereeksen op eenzelfde substraat tot eenzelfde 

voedselrijkdomklasse gerekend, ook al neemt de productiviteit van de systemen 

gedurende de successie toe. Zo worden de op arme zandgrond voorkomende 

pioniervegetaties met Buntgras en mossen, heidevegetaties en eikenberkenbos alle 

ingedeeld in de klasse “voedselarm”, ook al is de productiviteit van het bos vele malen 

groter dan die van een open pioniervegetatie.  

 

Als maat voor de voedselrijkdom wordt uitgegaan van de (potentiële) productie of van de 

N-beschikbaarheid (tabel 16). 
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Tabel 16 : Indeling naar voedselrijkdom volgens (naar Blokland et al. 1997). 

 

 NO3 

(mg/l) 

PO4  

(mg P/l) 
C/N C/P N-min 

Ellenberg-

waarde N 

Productie 

(ton/ha) 

Voedselarm < 1 < 0.04 > 35 > 750 < 60 1-4 < 4 

Matig 

voedselarm 

1-2 0.04-0.10 20-35 300-700 60-180 5-6 4-8 

Voedselrijk 2-3 0.10-0.14 <20 <300 > 180 7-8 >8 

Zeer voedselrijk > 3 > 0.14  << 20 > 180 9 >> 8 

 

d. Bodemtype 

 

Per streefbeeld wordt aangegeven wat de belangrijkste bodemtypen zijn waarop het type 

voorkomt. Onderscheiden worden: 

 

- zand  

- lemig zand 

- lichte zandleem  

- zandleem 

- leem (inclusief oude tertiaire klei)  

- klei  

- veen  
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2.2.3 Gevoeligheid van natuurstreefbeelden en soortengroepen ten aanzien van 
milieufactoren 

 

Inzicht in de abiotische randvoorwaarden is noodzakelijk voor het inschatten van 

natuurpotenties van gebieden. Van alle milieufactoren die op deze randvoorwaarden 

ingrijpen, zijn verzuring, vermesting en verdroging (de drie “V’s) vanuit natuurperspectief 

veruit het meest problematisch (Kuijken 1999 ; Roos et al. 2000). Deze milieufactoren en hun 

impact op de natuur in Vlaanderen worden verder uitvoerig toegelicht in de hoofdstukken 

“verstoring- en herstelprocessen” in het natuurrapport 2001 (Kuijken et al. 2001).  

 

In de praktijk werken deze processen vaak op elkaar in zodat het zeer moeilijk is de invloed 

ervan te onderscheiden. Daarnaast vormen ook versnippering, biotoopvernietiging, ongunstig 

beheer, verstoring, broeikaseffect, vergiftiging, wegvangst en kanalisatie en peilbeheersing 

mogelijke milieuknelpunten. 

 

Bij de beschrijving van een na te streven type natuur en de randvoorwaarden daarvoor hoort 

een inschatting van de gevoeligheid van dit type natuur ten aanzien van deze milieufactoren. 

Gezien de graad van veralgemening die gehanteerd werd bij de opstelling en benoeming van 

natuurstreefbeelden is het onmogelijk voor elk natuurstreefbeeld globaal een uitspraak te doen 

over de gevoeligheid ervan ten aanzien van milieufactoren. Ook de gevoeligheid van 

verschillende taxonomische groepen zou hierdoor genegeerd worden. 

 

Daarom werd zoveel mogelijk teruggegrepen naar beschikbare informatie over de 

gevoeligheid van de Vlaamse Natuurtypes (Durwael et al. 2000 ; Vandenbussche et al. 

2002a-d ; Zwaenepoel et al. 2002) die in het natuurstreefbeeld vervat zitten (tabel 13), 

aangevuld met informatie uit de natuurrapporten (Kuijken 1999 ; Kuijken et al. 2001) en 

relevante literatuurgegevens (bv. Roos et al. 2000). Deze informatie wordt vermeld onder de 

hoofdstukken “randvoorwaarden en knelpunten” bij de beschrijving van de streefbeelden voor 

natuur. 

 

De gevoeligheid van zure loofbossen ten aanzien van verzuring, vermesting en verdroging in 

vergelijking met andere bostypes wordt weergegeven in kruistabel 24 (zie de beschrijving van 

zure bossen 2.2.6).  
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Foto 27 : Typisch, soortenarm naaldhoutbestand in de Brugse Veldzone. Door kappen 

en plaggen kan herstel optreden van natte en droge heiden, heischrale graslanden en 
zure graslanden. Het voorkomen van nog een aantal doelsoorten in de randen of op 

open plaatsen is meestal een goede indicatie voor herstelpotenties zoals hier in 

Doeveren (boven) en Zorgvliet (onder). Via spontane ontwikkeling kan ook gestreefd 

worden naar een meer natuurlijk eikenberkenbos, typerend voor dergelijke 

standplaatsen. De verbraming is een indicatie voor de hoge ammoniakdepositie in de 

streek.  
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Kruistabel 17 geeft het relatief belang weer van de oorzaken van achteruitgang van rodelijst 

soorten van enkele soortengroepen zodat globaal de gevoeligheid van deze groepen voor 

milieufactoren kan ingeschat worden (naar rode lijsten voor Vlaanderen, IKC-rapporten 

“Bedreigde en kwetsbare soorten in Nederland” en Roos et al. 2000).  

 

 

Tabel 17 : Relatief belang van de oorzaken van achteruitgang van rodelijst soorten van enkele 

soortengroepen. Zeer groot belang +++, Groot belang +, Beperkt belang +/-, moeilijk in te 
schatten ? 
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Hogere planten ++ ++ ++ +/- ++ ++ ? +/- ? +/- +/- 

Paddestoelen ++ ++ ++ +/- ++ ++ ? ? ? ? ? 

Korstmossen ++ ++ +/- ? ++ + +/- ? ? ? ? 

Vogels +/- ? +/- ? ++ ++ ++ +/- +/- ? +/- 

Sprinkhanen + ++ +/- +/- ++ ++ +/- ? ? ? ++ 

Libellen + ++ ++ +/- ++ ? +/- ++ ? ? + 

Vlinders + ++ ++ + ++ + ? ? ? + ? 

Reptielen en amfibieën + + ++ +/- ++ +/- ? ? ? + ++ 

Vissen +/- ++ +/- ? ++ ? ? ++ + ? + 
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2.2 Natuurstreefbeelden voor de Brugse Veldzone 
 

 

In dit hoofdstuk wordt een ecologische omschrijving gegeven van elk 

natuurstreefbeeld voor de regio, met nadruk op de voorkomende levensgemeenschappen en 

het belang ervan. Daarbij werd zowel van de Vlaamse natuurtypes (Durwael et al. 2000 ; 

Vandenbussche et al. 2002a-d ; Zwaenepoel et al. 2002) en de Nederlandse natuurdoeltypes 

en hun achtergrondrapporten (Schaminée & Jansen 1998 ; Arts 2000 ; Jaarsma & 

Verdonschot 2000 ; Nijboer 2000 ; Schaminée & Jansen 2000 ; Verdonschot 2000a,b ; Bal et 

al. 2001) uitgegaan (tabel 13), aangevuld met relevante literatuur.  

 

Een uitzondering vormen de akkers en naaldbossen, waarvoor voorlopig geen natuurtype 

bestaat, echter wel een natuurdoeltype. Een niet-exhaustieve lijst van opvallende, voor de 

Brugse veldzone relevante fauna- en floradoelsoorten wordt voorgesteld bij elk streefbeeld 

(tabellen 19–26).  

 

Randvoorwaarden worden weergegeven volgens de methode beschreven in het vorige 

hoofdstuk in een samenvattende figuur (figuren 3-9). Deze informatie wordt aangevuld met 

literatuurgegevens.  

 

Ten slotte wordt het voorkomen en de potenties voor elk streefbeeld in de Brugse veldzone 

besproken. Streefbeelden worden met iconen (tabel 18) weergegeven op kaart 8.  

 

Kaart 8 : Ruimtelijke positionering van natuurstreefbeelden voor de Brugse Veldzone. Streefbeelden 

worden weergegeven met iconen (tabel 18).  
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Tabel 18 : Icoonlegende voor de afgebakende natuurstreefbeelden in de Brugse Veldzone. 
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2.2.1 Mozaïek van nat hooiland met moeras (natte bloemrijke schraallanden) 

 

Algemene ecologische omschrijving 

 

 

Dit streefbeeld omvat enerzijds voedselrijke systemen : moerassen, waterlopen en 

poelen, grote zeggenvegetaties. Anderzijds behelst het ook natuur van mesotrofe 

omstandigheden : natte bloemrijke schraallanden (dotterbloemgrasland, venig kruidenrijk 

grasland). Al deze natuurtypes komen vaak in interessante mozaïeken voor.  

 

Dotterbloemgrasland kan voorkomen op veen en klei, onder matig voedselrijke 

omstandigheden, op plaatsen waar in de winter en het voorjaar vaak hoge grondwaterstanden 

heersen. Dottergrasland komt ook vaak voor in beekdalen. Deze graslanden zijn in de winter 

dan ook vaak overstroomd maar in de zomer is doorluchting van de bodem nodig meer dan 

voor grote zeggenvegetaties (die vaak aan dotterbloemgrasland grenzen). Overstroming is wel 

minder uitgesproken dan bij vossenstaartgraslanden (zie de volgende twee streefbeelden). 

(Basenrijk) kwelwater kan al dan niet aanwezig zijn (Zwaenepoel et al. 2002). In de regel 

worden dergelijke graslanden één of twee keer gehooid met nabeweiding (Bal et al. 2001). 

Blijft dit achterwege, dan treedt verruiging op.  

 

Hoe extensiever het beheer, hoe meer gradiënten en overgangen naar ruigere situaties 

voorkomen. Deze overgangen zijn voor fauna belangrijk. Hoogopschietende kruiden als 

Heelblaadjes, Moerasspirea, Echte Valeriaan en Koninginnekruid fungeren als nectarbron 

voor vlinders. Door de lokale minder natte omstandigheden ontstaat een strooisellaag waarin 

overwinterende vlinderpoppen, spinnen en andere ongewervelden een stek vinden. Deze 

ongewervelden vormen op hun beurt een belangrijke voedselbron voor Blauwborst, 

Sprinkhaanzanger, Kleine karrekiet, Bosrietzanger, Rietgors, Gekraagde roodstaart, 

Waterspitsmuis enz. Ook floristisch zijn dergelijke overgangen zeer soortenrijk.  

 

Op matig voedselrijke, matig tot zwak zure zand- en veengrond kunnen natte 

schraalgraslanden voorkomen met laagblijvende mos-, zeggen-, en kruidenrijke vegetaties. 

Vaak zijn deze situaties uitgesproken orchideeënrijk. De oppervlakte aan dit type natuur 

(“Blauwgrasland”) is zeer beperkt in de regio en meestal betreft het een slecht ontwikkelde 

vorm ervan in bermen, op paden enz. Toevoer van basenrijke, niet-eutrofe kwel en een 

maaibeheer zijn vereist voor de instandhouding ervan. Pionierssituaties in dergelijke 

omgeving kunnen de specialisten van het dwergbiezenverbond (Nanocyperion) herbergen 

(Draadgentiaan, Dwergvlas, Dwergbloem), dat nu enkel nog in het Vloethemveld in vochtig 

heischrale graslandomgeving voorkomt. Vegetaties met Veldrus en Klein glidkruid horen ook 

in deze omgeving thuis (Zwaenepoel et al. 2002). 

 

Op permanent onder water staande plaatsen die in de zomer kort droogvallen, komen onder 

voedselrijkere omstandigheden moeraszones voor. Riet en biezen bepalen hier het aspect. 

Vaak komen kleine fragmenten voor op de overgang van zeer nat naar droog als onderdeel 

van een amfibische verlandingszone in poelen, langs waterlopen enz. Deze omstandigheden 

zijn geschikt voor Groot moerasscherm, Rode waterereprijs, Lidsteng, Zwanebloem, 

Beekpunge, Pijptorkruid enz. Naarmate de verslibbing toeneemt (ten dele door de planten 

zelf) en de periode van droogval verlengt, neemt het aantal grote zegges toe, zodat uiteindelijk 

grote zeggenmoeras (Scherpe zegge, Oeverzegge) kan ontstaan. De dikke tapijtvormende 

moslaag en de strooisellaag in deze hoogproductieve gemeenschappen (Vandenbussche et al. 
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2002) is interessant voor ongewervelden (zie hoger). Zangvogels (bv. Blauwborst, 

Sprinkhaanzanger, Kleine karrekiet, Bosrietzanger, Rietgors), rallen (bv. Waterral), eenden 

(Slobeend, Wintertaling, Zomertaling) vinden in dergelijke dichte vegetaties beschutting, 

voedsel en nestgelegenheid. Dwergmuis is ervan afhankelijk als nestelplaats. Mits geschikt 

beheer (zomermaaibeurt) kan men in deze relatief dichte vegetaties lage kruiden een kans 

geven, zodat een ijl, bloemrijk (orchideeën, ratelaar) type rietland ontstaat. 
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Foto 28 : Het hooiland in de Gemene Weiden te Assebroek na enkele jaren volgehouden 

maaibeheer midden de jaren 1980 (foto : P. Keirsebilck). 
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Foto 29 : Op de rechteroever van het kanaal Gent-Brugge komen in de Vallei van de 

Zuidleie nog waardevolle natte graslanden voor, met dezelfde potenties als in het 
natuurreservaat Leiemeersen.  In de percelen die nu reeds in reservaatbeheer zijn, zijn de 

eerste tekenen van verschraling vast te stellen aan de hand van de toegenomen 

bloemenrijkdom en geringere productie.  Het zal nog een jarenlang volgehouden maaibeheer 

vereisen om ze terug te herstellen in de oorspronkelijke natte schraalgraslanden. 
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Tabel 19 : Enkele doelsoorten horend bij het natuurstreefbeeld “Mozaïek van nat hooiland met moeras 

(natte bloemrijke schraallanden)” 

 

 

Fauna : Watersnip, Paapje, Moerassprinkhaan, Oranjetip, Waterspitsmuis. 

 

Flora : Dotterbloem, Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem, Tweerijige zegge, Poelruit, Brede 

orchis, Trosdravik, Waterkruiskruid, Heelblaadjes, Wilde bertram, Blauwe knoop, Blauwe 

zegge, Zeegroene zegge, Tandjesgras, Zaagblad, Klein glidkruid, Zwanebloem, Lidsteng.  

 

 

 

Randvoorwaarden (figuur  3) en mogelijke knelpunten 

 

 

Deze gemeenschappen verdragen geen langdurig (meerdere jaren) aanhoudende droogte.  

 

Dottergraslanden zijn waarschijnlijk gevoelig voor atmosferische deposities in verdroogde 

situaties, dit geldt zeker voor natte schraalgraslanden (“blauwgraslanden”) (Bal et al. 2001). 

Soortenrijkere dotterverbonden komen voor onder nulbemesting. Bij stikstofhoeveelheden 

van meer dan 100kg/ha verdwijnen ook verbondskensoorten als Echte koekoeksbloem, 

Dotterbloem en Tweerijige zegge (Zwaenepoel et al., 2002).  

 

 

Figuur 3 : Visuele voorstelling van de abiotische  randvoorwaarden waaronder het 

natuurstreefbeeld “Mozaïek van nat hooiland met moeras (natte bloemrijke schraallanden)” kan 

voorkomen. 

Vocht permanent water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurtegraad zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Bodemtype zand lemig zand leem klei veen 

 

 

 

Verspreiding en potenties in de Brugse veldzone 

 

Deelgebied “overgang van polders naar zandstreek” (bv. Kwetshage, Gemene weiden 

Ettelgem), Meersengebied (Assebroekse meersen, Gemene weiden, Chatreusemeersen), 

Sijseleveld (Doolhof), Vallei van de Bergbeek, Vallei van de Zuidleie (nu depressie van het 

kanaal Gent-Brugge), Beverhoutsveld 
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Foto 30 : Koe omsingeld door Scherpe Boterbloem in de Assebroekse meersen : vooral visueel 

aantrekkelijk (boven). Onder : dankzij een rigoureus verschralingsbeheer verschenen de eerste Brede 
orchissen in de Gemene- en Loweiden (foto : P. Keirsebilck). 
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2.2.2 Graslanden met potenties voor weidevogels 

 

Algemene ecologische omschrijving 

 

 

Dit streefbeeld is algemeen te omschrijven als permanente graslanden met microreliëf, 

slootjes en halfhoge vegetatie met potenties voor interessante gemeenschappen weidevogels. 

Het gaat om kruidenrijk grasland op natte tot matig natte, zwak zure tot neutrale, zwak tot 

matig eutrofe gronden.  

 

Het verbond van Grote vossenstaart (Alopecurion pratensis) bestaat voornamelijk uit 

graslanden die gedurende een deel van het winterhalfjaar onder water staan. Soms is dit een 

gevolg van het buiten de oevers treden van een nabijgelegen waterloop, dikwijls gaat het 

echter om grondwater dat boven het maaiveld stijgt.  

 

Overstromingsduur en waterkwaliteit zijn de meest essentiële milieufactoren die de (al dan 

niet positieve) invloed van de inundaties op vegetatie en fauna bepalen (Zwaenepoel et al. 

2002). Goed ontwikkeld vossenstaartgrasland is in Vlaanderen echter zeldzaam. Ook de 

minder stikstofrijke dotterbloemgraslanden zijn in de winter vaak overstroomd, zij het minder 

uitgesproken.  

 

Kamgrasweiden hebben een opvallende vegetatiestructuur die het gevolg is van een 

permanent gebruik als graasweide. Ze zijn van belang voor overwinterende ganzen en grassen 

als Kamgras en Veldgerst. Goed ontwikkelde kamgraslanden zijn zeldzaam buiten de polders. 

Glanshavergraslanden (Arrhenatherion) zijn productieve graslandtypes op voedselrijkere 

gronden. Vaak hebben deze graslanden een interessant bloeiaspect van schermbloemigen, wat 

dan weer interessant is voor broedvogels als Paapje. De dichte structuur maakt dit type ook 

geschikt voor allerlei ongewervelden bv. Greppelsprinkhaan. Zilverschoongraslanden komen 

voor in de oeverzone van allerlei wateren, riviertjes, rivierbegeleidende wateren en sloten 

(“plas-dras” situaties). Vaak vind men ze op de overgang van moerassen naar drogere 

graslanden of in combinatie met een zilte gradiënt (met zoutminnende en zouttolerante 

soorten als Aardbeiklaver, Zilte zegge, Platte rus, soorten als).  

 

Zowel beweid als gehooid zijn al deze graslandtypes van groot belang als broed- en 

leefgebied voor weidevogels van zowel natte (Grutto, Tureluur, Watersnip) als droge (Paapje, 

Patrijs, Veldleeuwerik, Graspieper) omstandigheden. In de winter zijn deze situaties 

belangrijk voor overwinterende concentraties aan watervogels (ganzen, eenden), tijdens de 

trekperiode als pleisterplaats voor steltlopers. Rust is onder alle omstandigheden een 

belangrijke voorwaarde om grote densiteiten aan weide- en watervogels te behouden. Op zand 

en veen en onder hooilandbeheer kunnen uitgesproken bloemrijke situaties ontstaan met een 

uitbundig bloeiaspect van ratelaar en koekoeksbloem.  
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Tabel 20 : Enkele doelsoorten horend bij het natuurstreefbeeld “Graslanden met potenties voor 

weidevogels”. 

 

 

Fauna : Grutto, Tureluur, Watersnip, Zomertaling, Paapje, Patrijs, Veldleeuwerik, 

Graspieper, Moerassprinkhaan, Greppelsprinkhaan, Oranjetip, Geelsprietdikkopje. 

 

Flora : Dotterbloem, Trosdravik, Waterkruiskruid, Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem. 

 

 

 

Randvoorwaarden (figuur 4) en knelpunten 

 

 

Bijkomende randvoorwaarden voor grote dichtheden aan weidevogels zijn voldoende rust en 

ruimte (glanshaverbermen zijn bv. te smal voor broedende weidevogels). Anderzijds moet 

voldoende voedsel voor het volbrengen van het broedsel voorhanden zijn.  

 

Bloten van graslanden veroorzaakt structuurdegradatie van het grasland waardoor dit voor 

fauna onaantrekkelijk wordt. Gebruik van herbiciden is de belangrijkste factor 

verantwoordelijk voor degradatie van het resterende kamgrasland (Zwaenepoel et al. 2002). 

 

Figuur 4 : Visuele voorstelling van de abiotische  randvoorwaarden waaronder het 

natuurstreefbeeld “Graslanden met potenties voor weidevogels” kan voorkomen. 

 

Vocht permanent water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurtegraad zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Bodemtype zand lemig zand leem klei veen 

 

 

Verspreiding en potenties in de Brugse veldzone 

 

 

Goede mogelijkheden in het deelgebied “overgang van polders naar zandstreek”. 
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2.2.3 Grasland met periodieke overstromingen 

 

Algemene ecologische omschrijving 

 

Dit natuurstreefbeeld heeft duidelijk overlap met de graslanden met potenties voor 

weidevogels. We beschouwen de periodieke overstromingen echter toch als een afzonderlijke 

entiteit vanwege de duidelijk te bijzondere hydrologie, de mogelijkheden voor natuur die 

algemeen hoog zijn (vaak valt met overstroomde gronden weinig anders aan te vangen) en het 

feit dat er in het studiegebied een aantal dergelijke gebieden voorkomen.  

 

Vaak gaat het om graslanden in de periferie van waterlopen met een kombergingsfunctie in 

combinatie met natuurwaarden. Soms zijn de periodieke inundaties het gevolg van 

grondwater dat boven het maaiveld stijgt eerder dan de directe invloed van een waterloop (zie 

“graslanden met potenties voor weidevogels”). In de zomer daalt het waterpeil snel en treden 

overstromingen slechts incidenteel op. Te vaak voorkomende overstromingen en 

overstromingen met geëutrofieerd water werken echter verarmend in op de floristische én 

faunistische diversiteit. 

 

Tabel 21 : Enkele doelsoorten horend bij het natuurstreefbeeld “Grasland met periodieke 
overstromingen.” 

 

 

Fauna : weidevogels, overwinterende watervogels, pleisterende steltlopers 

 

Flora : zie “graslanden met potenties voor weidevogels” 

 

 

 

Randvoorwaarden (figuur 5) en knelpunten 

 

Rust en openheid zijn belangrijke voorwaarden voor handhaving van weidevogelpopulaties.  

 

Overstromingen in winter en voorjaar met geëutrofieerd water dienen absoluut vermeden 

wegens hun nefaste invloed op de floristische en faunistische diversiteit. 

 

Figuur 5 : Visuele voorstelling van de abiotische  randvoorwaarden waaronder het 

natuurstreefbeeld “Grasland met periodieke overstromingen” kan voorkomen. 

 

Vocht permanent water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurtegraad zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Bodemtype zand lemig zand leem klei veen 
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Verspreiding en potenties in de Brugse veldzone 

 

Onder andere Meersengebied (Assebroekse meersen, Chartreusemeersen), Vallei van de 

Rivierbeek, Vallei van de Hertsbergebeek, op kleinere schaal in andere valleigebieden. 
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Foto 31 : Graslanden met winterse overstromingen vormen een aantrekkingspool voor meeuwen, 

eendachtigen en steltlopers. Hier een overstroomd grasland in de Assebroekse meersen, omgeving 
Koedreef. (foto : P. Keirsebilck) 

 

 

 

2.2.4 Graslanden in mozaïek met veel gradiënten 

 

Algemene ecologische omschrijving 

 

 

Mengvormen van de beide vorige types, gelegen in gebieden die overwegend uit niet-grasland 

(bv. akkers) bestaan. 

 

 

Voorkomen en potenties in de Brugse veldzone 

 

 

Ten oosten van de poldergebieden op de overgang naar de zandstreek rond de waterlopen 

Zwin en Tollenaarsbeek. 
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2.2.5 Bos en heide, wastine  

 

Algemene ecologische omschrijving 

 

 

Het begrip wastine verwijst naar het cultuurhistorisch landgebruik van de “woeste 

gronden” in oude Veldgebieden. Op deze gemene gronden, ontstaan door ontbossing en 

beweiding, kon iedereen vee te grazen zetten en op geregelde tijdstippen hout kappen. Deze 

antropogene invloed (beweiding, kaalkap,…), de bodemgesteldheid en het klimaat deden een 

vegetatie ontstaan bestaande uit een mozaïek van heischrale graslanden, droge en natte, 

venige heide, moeras, ijle bosjes, struwelen en grote en kleine vijvers met het karakter van 

een ven (De Beelde 2002 ; Van Den Bremt 1992).  

 

Het bekende potstalsysteem van de Kempense heides, waarbij heideplaggen als strooisel 

dienst deden in de stal en daarna als mest op de akker belandden, werd niet toegepast. Wel 

werd de heide intensief gemaaid (De Beelde 2002). Ondanks het feit dat paarse heidevlaktes 

wellicht ook voorkwamen gebruiken we de term wastine omdat zij een cultuurhistorische 

lading dekt en beter de grotere structuur- en soortenrijkdom benadrukt dan het eenzijdige 

beeld van de droge paarse heidevlakte. 

 

Wastine moet hier vanuit de ecologische insteek bijgevolg zeer breed geïnterpreteerd worden. 

Het samennemen van een grote groep heterogene natuurtypes is te verantwoorden door de 

grote schaal waarop streefbeelden ruimtelijk dienen vastgelegd.  

 

Onder wastine wordt verstaan : een landschappelijke mozaïek van droge of natte heide, 

heischraal grasland, vennen en veldvijvers, zuur eikenbos, eikenberkenbos, cultuurlandschap 

met dreven (goede connectiviteit), doorspekt met droge of natte ruigte. Dit geheel wordt de 

facto in stand gehouden onder extensieve begrazing. We benadrukken dat wastine en bos niet 

mutueel exclusief hoeven te zijn. Uit historische bronnen is af te leiden dat de wastines in het 

studiegebied relatief boomrijk moeten geweest zijn (Palmaerts & Hermy, in voorbereiding). 

Op het eind van de 18
de

 eeuw worden veldgebieden grootschalig ontgonnen volgens een vast 

patroon waarvan het huidige drevenlandschap een markante getuige vormt. Deze dreven op 

zich zijn geen onderdeel van wastinenatuur. Dreven met oude bomen kunnen wel waardevol 

zijn (bv. nestgelegenheid voor vleermuizen, spechten, Hoornaar en andere wespen, 

bosmieren, schrale vegetaties in de dreefberm). In de 19
de

 eeuw blijkt het vroegere 

uitgestrekte areaal aan wastines (bv. Bulskampveld-St-Pietersveld-Parochieveld 3700ha, Sint-

Andriesveld 700ha, Vloethemveld 510 ha, Beverhoutsveld 600ha) herleid tot kleine restanten 

en vaak in gebruik als schraal grasland (De Beelde 2002).  

 

Zandverstuivingen zijn door hun grote droogte en de grote temperatuurschommelingen erg 

extreme milieus waarin enkel gespecialiseerde organismen zich weten te handhaven. Het zand 

is beweeglijk waardoor het stuifzandlandschap voortdurend verjongt. De 

pioniersgemeenschappen die hier voorkomen zijn soortenarm maar zijn zeer zeldzaam. 

Buntgras, Ruig haarmos en korstmossen (Kraakloof, Cladonia spp.) zijn aspectbepalend. 

Dwergviltkruid, Vroege haver, Zandblauwtje en Klein tasjeskruid komen in verwante 

plantenassociaties voor (Thero-Airion) (Zwaenepoel et al. 2002). Het heersende microklimaat 

is aantrekkelijk voor veldsprinkhanen (Knopsprietje, Snortikker, Schavertje). Het losse zand 

biedt nestgelegenheid aan zeldzame solitaire hymenopteren en vormt het leefgebied van 
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mierenleeuwen, zeldzame spinnen, mieren en loopkevers. Boompiepers en levendbarende 

hagedissen voelen zich in dit biotoop en de hieruit voortvloeiende successiestadia goed thuis.  

 

Bij vastleggen van het zand gaat successie door en vestigen zich geleidelijk aan 

dwergstruiken en bomen (Struikheide, berken, dennen). Met name in kleine 

stuifzandgebieden is dit vaak het geval. Het proces wordt versneld door depositie van 

atmosferische stikstof, waardoor een algenmat ontstaat die het zand stillegt of overwoekering 

met Grijs kronkelsteeltje (een agressief ingeburgerd bladmos) optreedt (Bal et al. 2002). 

Droge heide wordt gedomineerd door Struikheide. Sommige droge tot vochtige heides in de 

Brugse Veldzone verschillen van de klassieke Kempische en zijn van het Atlantische type. De 

zeer zeldzame Rode dophei, Tweenervige zegge en het Melkviooltje zijn hier enkele typische 

vertegenwoordigers van. Vaak komen droge heides nog onder gedegradeerde, vergraste vorm 

voor met een dominantie aan Pijpestrootje. Waar Brem voorkomt, kan bremstruweel ontstaan.  

 

Worden dwergstruiken door allerlei vormen van verstoring (antropogeen : betreding, 

begrazing, plaggen, maaien…) of dynamiek verstoord dan kunnen grassen, zeggen en lage 

kruiden gaan domineren en ontstaat heischraal grasland, een soortenrijk maar delicaat 

vegetatietype. Tandjesgras, Tormentil, Borstelgras, Liggend walstro, Zandstruisgras, 

Muizenoor, Zandblauwtje, Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem, Maanvaren, 

Pilzegge, Stekelbrem, wasplaatjes, Zandhaarmos zijn enkele vertegenwoordigers in heischrale 

graslanden. De bedreigde aardbeivlinder is er specifiek voor zijn waardplant (Tormentil en 

andere ganzeriksoorten) van afhankelijk.  

 

Heischrale graslanden zijn erg gevoelig voor atmosferische depositie. Grote oppervlaktes aan 

heischraal grasland en droog schraalland zijn te vinden in de perceelskanten en wegbermen 

langs de typische historische dreven die het vroegere cultuurlandschap benadrukken. Oude 

dreven kunnen op zich waardevol zijn. Verweerde beuken bieden nestholtes aan 

boombewonende vleermuizen (Grootoorvleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, 

Dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis), Zwarte specht, wespen en bijen 

(onder andere Hoornaar) enz. De perceelskanten hebben meestal veel open, zandige plekken 

en zijn geschikt voor nestkoepels van rode bosmieren enz. De bestaande dreven verhogen de 

connectiviteit in het landschap. De overgang van natte heischrale graslanden naar natte heide 

is geleidelijk. Natte heides zijn soortenrijker dan droge heides. Ze zijn gelegen op natte, zure 

zandgrond en bestaan uit begroeiingen van grassen en kruiden. Pijpestrootje en Dophei zijn 

constanten (Vandenbussche et al. 2002). Het Rhynchosporetum met Bruine snavelbies, Kleine 

zonnedauw en Moeraswolfsklauw komen erin voor. Natte pionierssituaties zijn geschikt voor 

het dwergbiezenverbond (Nanocyperion) met onder andere Draadgentiaan.  
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Foto 32 : Typerend voor de Brugse veldzone zijn de talloze dreven die nog herinneren aan de historische 

ontginning van de vroegere wastines. Sommige dreven zijn relictgebieden voor soorten van de 
oorspronkelijke heiden, heischrale graslanden en zure graslanden (foto : Zorgvliet). Verruiging, braam- 

en struikopslag kunnen het lichtklimaat negatief beïnvloeden waardoor deze soorten op termijn 

verdwijnen. Ook intensieve recreatie en het gebruik van zware machines kunnen tot verdwijnen van de 

natuurwaarden leiden. 
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Vennen, veldvijvers en slootjes in deze voedselarme omgeving zijn zowel faunistisch als 

floristisch van grote betekenis. Een aantal libellensoorten zijn specifiek gebonden aan de 

Pleistocene zanden : Venwitsnuitlibel, Smaragdlibel, Zwarte heidelibel. Hun populaties zijn 

op regionaal niveau van grote betekenis (Adriaens, in druk). Kleine groene kikkers, 

vinpootsalamanders en zeldzame waterwantsen zijn van dit voortplantingsbiotoop 

afhankelijk.  

 

Floristisch zijn deze “vennen” en sloten belangrijk voor amfibische vegetaties van zwak 

gebufferde systemen (onder andere door de invloei van beekwater afkomstig uit het 

omliggende landbouwgebied) zoals gemeenschappen uit de zeldzame oeverkruidklasse 

(Littoreletea) (met Stijve moerasweegbree, Pilvaren, Teer vederkruid, Ondergedoken 

moerasscherm, Vlottende bies, Moerassmele, Moerashertshooi,…) waarvan gedegradeerde 

vormen (gedomineerd door Knolrus, Vlotgras, …) voorkomen in de regio. Sloten met 

ijzerrijke kwel en doorstromend water zijn erg interessant voor fonteinkruiden, Waterviolier 

enz. 

 

Tabel 22 : Enkele doelsoorten horend bij het natuurstreefbeeld “Bos en heide, wastine”. 

 

 

Fauna : Levendbarende hagedis, Boompieper, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Gekraagde 

roodstaart, Vinpootsalamander, Poelkikker, Venwitsnuitlibel, Smaragdlibel, Groentje, 

Aardbeivlinder, Bruine eikenpage, Heidesabelsprinkhaan. 

 

Flora : Bruine snavelbies, Kleine en Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Beenbreek, 

Gevlekte orchis, Welriekende nachtorchis, Rode dopheide, Struikheide, Tweenervige zegge, 

Liggende vleugeltjesbloem, Melkviooltje, Ondergedoken moerasscherm, Stijve 

moerasweegbree, Moerashertshooi, Pilvaren, Vlottende bies, Trekrus, Maanvaren, 

wasplaatjes, Heidekartelblad, Zandblauwtje, Zaagblad, Gaspeldoorn, Gagel, Guldenroede,… 

 

 

 

Randvoorwaarden (figuur 6) en knelpunten 

 

 

In de praktijk is het zeer moeilijk de invloed van verdroging, vermesting en verzuring van 

elkaar te onderscheiden. Verdroging verergert doorgaans de gevolgen van de beide andere 

processen. 

 

Door verdroging veranderen natte heiden en natte schraallanden (bv. vochtige heischrale 

graslanden) geleidelijk aan in monotone vlakten met Pijpestrootje. Deze vergrassing staat 

eveneens direct in relatie met de hoeveelheid stikstof in de grond. Gewone dophei is dan 

meestal de enige soort die de uitdroging nog een aantal jaar weet te verdragen (Roos et al. 

2000). Ook voor korstmossen en mycorhizavormende paddestoelen is vergrassing desastreus. 

 

De bodem van heischrale graslanden is arm aan voedingsstoffen, maar wel licht gebufferd 

(pH 4,5-6,0). Bij bodemverzuring en een overdaad aan ammonium (door bv. stikstofdepositie) 

slaat de balans tussen aluminium (giftig) en calcium (essentieel voor de groei van planten) 

over in het nadeel van de laatste, waardoor een rem komt te staan op de groei van bijzondere 
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soorten. Vrijwel alle planten uit heischraal grasland zijn gevoelig voor luchtverontreiniging. 

Enkel Liggend walstro en Borstelgras kunnen hier beter tegen. 

 

Hoge stikstofgehaltes maken heide gevoelig voor insecten, vorst en droogte. Heidehaantjes 

houden meer huis in heides met hoge stikstofgehaltes. De heide sterft hierdoor pleksgewijs af 

en moet het snel afleggen tegen de sneller groeiende grassen. 

 

Bij aangetaste vennen is de hoofdlijn bij de fauna een verschuiving van planteneters naar 

vlees- en afvaleters. Bij de flora rukken zuurtolerante en ammoniakminnende soorten (bv. 

Pitrus, Knolrus) op. De aanwezigheid van een laag onverteerd plantenafval op de bodem wijst 

op verzuring. Herstelmaatregelen voor vennen dienen voorafgegaan door grondig onderzoek 

naar de natuurlijk heersende abiotische condities (bv. pH) (Roos et al. 2000). 

 

Samengevat : verdroging, vermesting en verzuring hebben een ingrijpende invloed op heides, 

heischrale graslanden en aanverwante levensgemeenschappen. Het effect wordt duidelijk in 

verruiging, vergrassing en afname van de biodiversiteit. Pionierssoorten gaan achteruit, 

plagen treden op en typische plantensoorten van voedselarme, licht zure bodem verdwijnen. 

Mossen en korstmossen ondergaan een vitaliteitvermindering. 

 

Figuur 6 : Visuele voorstelling van de abiotische  randvoorwaarden waaronder het 
natuurstreefbeeld “Bos en heide, wastine” kan voorkomen. 

 

Vocht permanent water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurtegraad zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Bodemtype zand lemig zand leem klei veen 

 

 

 

Voorkomen en potenties in de Brugse veldzone 

 

Onder andere Sint-Andriesveld (Tillegem, Beisbroek, Zevenkerke), Beverhoutsveld, 

Vloethemveld, Oudenaardeveld, Maleveld, Sijseleveld, Oostveld, Warande, Bulskampveld, 

Lindeveld, Sint-Pietersveld, Parochieveld, Kampveld, Doeveren-Merkemveld, Groenhove, 

Zorgvliet, bermen kanaal Gent-Brugge. 
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Foto 33 : Wastine is meer dan de paarse heidevlakte die in de zomer evenveel toeristen als bijen herbergt. 

Het kan een landschappelijke mozaïek van droge of natte heide, heischraal grasland, vennen en 
veldvijvers, zuur eikenbos, eikenberkenbos, en droge of natte ruigte zijn dat in stand kan gehouden 

worden onder extensieve begrazing. Hier een beeld van “wastinenatuur” op een voormalige kapvlakte in 

het bos van Vloethemveld (foto : P. Keirsebilck). 
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2.2.6 Zure bossen 

 

Algemene ecologische omschrijving 

 

 

Hoewel wastine en bos niet mutueel exclusief hoeven te zijn (zie 2.2.6, tabel 13) 

worden zure bossen als een apart streefbeeld behandeld omwille van hun eigen ecologisch 

karakter, hun eigen problematiek en gevoeligheid en hun grote belang in de regio.  

 

Sommige boscomplexen, zgn. “oudbos”, bleven gespaard van de omzetting naar woeste 

gronden, omdat ze bv. in gebruik waren als jachtgebied (Tack et al. 1993). Andere 

bosfragmenten ontsnapten aan de landschapsinversie in de 19
de

 eeuw, toen de heidevelden 

zelf grotendeels opnieuw bebost werden (veelal met naaldhout) terwijl de omgevende 

loofbossen naar akkers omgezet werden.  

 

Met zure bossen in wastine-omgeving worden meer specifiek kleinere bosfragmenten bedoeld 

(relictfragmenten of opnieuw aangeplant) waarin nog heidefragmenten voorkomen als 

overgangssituatie. 

  

Zure loofbossen van het zomereiken-berkenbostype omvatten vrij lage tot matig hoog 

opgaande bossen met een relatief open structuur en komen bij uitstek voor op (matig) droge, 

zure zandgronden (pH 4 of lager, wat meteen de grote gevoeligheid van deze bossen voor 

vermesting verklaart). Deze bossen zijn zeer kenmerkend voor het dekzandlandschap van de 

Pleistocene zandruggen.  

 

De boomlaag kan bestaan uit zomereiken en ruwe berken, vaak gemengd met grove dennen. 

In een natuurlijke successie ontwikkelt dit type bos zich uit naaldbossen met Grove den of 

rechtstreeks vanuit een verbossende heide (Bal et al. 2001). De struiklaag is weinig tot niet 

ontwikkeld, al komen Sporkehout en Wilde lijsterbes regelmatig voor. Bij verstoring komt 

ook Amerikaanse vogelkers of Drents krentenboompje dominant voor. Kenmerkende 

broedvogels voor dit type zure bossen zijn onder andere Grote bonte specht, Gekraagde 

roodstaart, Boomklever en Appelvink (Gabriëls et al. 1985). 

 

De ondergroei bestaat uit mossen (Heideklauwtjesmos, Gewoon gaffeltandmos), korstmossen, 

schrale grassen (Bochtige smele, Pijpestrootje) en sporadisch dwergstruiken zoals Struikhei 

(Durwael et al. 2000). Het is vooral deze ondergroei die van betekenis is voor de 

biodiversiteit, met name voor mossen en korstmossen, internationaal belangrijke 

mierensoorten (bv. rode bosmieren, Glanzende gastmier Formicoxenus nitidulus) en voor een 

groot aantal bedreigde paddestoelen waarvoor de Brugse Veldzone van groot belang is (bv. 

Veerkamp 1999 ; Vandekerkhove & Depauw 2002). Voor een bespreking van de 

paddestoelenproblematiek zij verwezen naar de soortgerichte maatregelen (3.3.2).  

 

De schrale ondergroei in het algemeen is erg gevoelig voor atmosferische depositie en de 

inwaai van meststoffen (Bal et al. 2001). Het voorkomen van Rankende helmbloem en 

Gladde witbol duidt op eutrofiëring. Toenemende atmosferische depositie veroorzaakt een 

significante toename van de strooisellaag, waardoor het aantal mycorrhizapaddestoelen 

afneemt.  
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Een andere type zure bossen betreffen bossen van matig droge, zure, lemiger zandgronden en 

leemgronden. De boomlaag is hoger opgaand en bestaat vooral uit beuken en eiken aangevuld 

met berken en zwarte elzen. De struiklaag (Wilde lijsterbes, Gewone braam) is meestal weinig 

ontwikkeld en verdwijnt geleidelijk bij verderschrijdende successie tot een gelijkjarig 

beukenbestand (Bal et al. 2001). In de kruidlaag zijn Dalkruid, Lelietje-van-dalen, Valse 

salie, Brede stekelvaren, Smalle stekelvaren en Adelaarsvaren kenmerkende soorten (Durwael 

et al. 2000).  

 

De betekenis van deze bossen is vooral groot wanneer het bos oud en uitgestrekt is. Bal et al. 

(2001) vermelden een noodzakelijk minimumareaal van 30ha voor een gemiddeld aantal 

voortplantende fauna-doelsoorten respectievelijk 150ha voor 75% van het potentiële aantal 

voortplantende fauna-doelsoorten. Alleen bij dergelijke oppervlaktes bos ontstaan rijke 

schakeringen met open plekken, sterk beschaduwde plekken en liggend dood hout die leiden 

tot rijke levensgemeenschappen : Boommarter, Zwarte specht, Boomklever, Goudvink, Bonte 

vliegenvanger, boombewonende vleermuizen, overwinterende amfibieën en reptielen, 

epifytische mossen, korstmossen en een rijke invertebrate fauna.  

 

Naaldbossen op zandgrond beschouwen we hier niet als een na te streven type natuur. Dit 

wegens de hoge frequentie van voorkomen in de regio. Naaldbossen vormen weliswaar een 

natuurlijk onderdeel van successie op stuivende zanden (bv. in de duinen), maar dit 

verschijnsel lijkt gezien de geringe oppervlakte stuivend zand weinig relevant voor de streek.  

 

In gevallen waar dit verschijn wel wel voorkomt wordt het meestal beheersmatig vermeden 

om interessantere situaties te bevoordelen (met name begroeiingen uit het buntgras- of het 

dwerghaververbond). Oudere naaldbossen op arme zandgronden kunnen niettemin een rijke 

avifauna herbergen. Roofvogels als Sperwer en Havik broeden graag in deze bossen. 

Zangvogels als Kruisbek, Goudhaantje, Zwarte mees, Kuifmees en - in mindere mate - ook 

Vuurgoudhaantje zijn tevens naaldhoutspecialisten. Vochtige oude naaldbossen kunnen een 

bijzondere mos- en mycoflora herbergen.  

 

 

Tabel 23 : Enkele doelsoorten horend bij het natuurstreefbeeld “Zure bossen”. 

 

 

Fauna : Boommarter, Grootoorvleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Dwergvleermuis, 

Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Bonte vliegenvanger, Goudvink, Zwarte specht, 

Boomklever, Wespendief, rode bosmieren. 

 

Flora : zeldzame Mycoflora (Bonte berkeboleet, Peperboleet, Gele berkerussula, Kleine 

berkerussula, Duivelsbrood, Groene berkerussula, Stekeltrilzwam, Laksteel, Bruine 

ringboleet, Lorkeboleet, Grote sponszwam), Dalkruid.  
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Randvoorwaarden (figuur7) en knelpunten 

 

 

De gevoeligheid van zure loofbossen ten aanzien van verzuring, vermesting en verdroging in 

vergelijking met andere bostypes wordt weergegeven in tabel 24. Zure bossen zijn door hun 

standplaats extra gevoelig voor verzuring en vermesting door atmosferische 

ammoniakdepositie, inwaaien van kunstmest en inspoeling van meststoffen (Durwael et al. 

2000 ; Roos et al. 2000 ; Bal et al. 2001). De kritische waarde (de hoeveelheid waarbij geen 

effect op het ecosysteem wordt verwacht) voor verzuringsgevoelige bostypes op zandgronden 

bedraagt 700 mol zuurequivalent/ha/jaar. Ter vergelijking : minder gevoelige veen- en 

kleigronden zouden rond de 2400 mol zuurequivalent/ha/jaar kunnen verdragen (Roos et al. 

2000).  

 

Tabel 24 : Gevoeligheid van de verschillende in de Veldzone voorkomende bostypes ten aanzien van 

verzuring, vermesting en verdroging. Naaldbossen werden buiten beschouwing gelaten (naar Brink et al. 
1998 ; Durwael et al. 2000 ; Roos et al. 2000).  

 

 VERZURING VERMESTING VERDROGING 

Voedselarme eiken- en beukenbossen 
Droog eikenberkenbos  sterk sterk niet 

Vochtig eikenberkenbos matig sterk sterk 

Droog wintereiken-beukenbos  matig matig niet 

Vochtig wintereiken-beukenbos  matig matig sterk 

Moerasbossen 
Ruigt-elzenbos  zwak zwak matig 

Gewoon elzenbroek zwak zwak sterk 

Essenbronbos zwak zwak sterk 

Voedselrijke eiken- en beukenbossen 
Droog iepenrijk essenbos zwak zwak zwak 

Elzen-essenbos zwak matig sterk 

 

 

Door verzuring en vermesting verruigt de ondergroei, wat problemen met exoten als 

Amerikaanse vogelkers in de hand werkt (Roelandt 2000). Afhankelijk van het type bos 

bedreigen verzuring en vermesting tot 60% van de planten in de ondergroei. Grassen (Zachte 

witbol, Pijpestrootje) gaan domineren, bramen gaan woekeren. Stikstofminners zoals Brede 

stekelvaren en Rankende helmbloem gaan erop vooruit (Roos et al. 2000). Typische planten 

voor eikenberkenbos, zoals Hengel, gaan achteruit of verdwijnen. 

 

Daarnaast bestaat het gevaar voor te verregaande verdroging door afwatering (Al 1995).  

 

Door de open structuur zijn deze bossen aantrekkelijk voor recreatie (mountainbikes, 

loslopende honden, oriëntatieloop). Overmatige recreatie brengt verstoring met zich. 
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Figuur 7 : Visuele voorstelling van de abiotische  randvoorwaarden waaronder het 

natuurstreefbeeld “Zure bossen” kan voorkomen. 

 

Vocht permanent water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurtegraad zuur matig zuur zwak zuur neutraal Basisch 

Voedselrijkdom oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof Eutroof 

Bodemtype zand lemig zand leem klei Veen 

 

 

 

Verspreiding en potenties in de Brugse veldzone 

 

 

Onder andere Groenhovebos, Bulskampveld, Sint-Andriesveld (Beisbroek, Tillegem), 

Zorgvliet-Munkebossen, Vagevuurbossen, Blauwhuisbossen, omgeving Wildenburg, bossen 

van de Warande. 
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Foto 34 : De zure naaldbossen in de Brugse veldgebieden zijn een toonbeeld van de voor de streek 

algemeen geldende problematiek van overmatige aanrijking door stikstofneerslag. Door de hoge 
stikstofdepositie onstaat in de bossen een banale ondergroei met bramen (boven). Deze verruiging 

kan de opmars van exoten als Amerikaanse vogelkers in de hand werken. Onder : Nieuwenhovebos 

(foto’s : P. Keirsebilck). 
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2.2.7 Bron- en beekbegeleidend bos 

 

Algemene ecologische omschrijving 

 

 

Bron- en beekbegeleidend bos is een heterogeen type natuurstreefbeeld (tabel @). In 

het algemeen betreft het matig tot hoog opgaande, structuurrijke bossen op natte, zwak zure 

en zwak tot matig eutrofe bodems.  

 

Vaak komen deze bossen beekbegeleidend voor in associatie met brongebieden. De boomlaag 

bestaat uit Zwarte els, Gewone es, aangevuld met iepen, Zoete kers, Grauwe abeel enz. 

Zomereiken en beuken staan optimaal in zuurdere bossen (zie zure bossen) maar worden vaak 

in dit type aangeplant. Beuk verjongt zich zelden in dit type bos. Ook Esdoorn, populair in 

aanplant omwille van hun goed humificatie-eigenschappen, is wellicht niet autochtoon en kan 

beter vermeden worden bij bosaanplant. De struiklaag kan bijzonder rijk zijn met Gelderse 

roos, Hazelaar, Vlier, Meidoorn, Sleedoorn,… Dit komt ten goede aan broedvogels als 

Boomklever en Nachtegaal. In de boomlaag broeden Kleine bonte specht en Appelvink.  

 

De bossen zijn vooral van belang voor hun rijke ondergroei met bijzondere voorjaarsflora en 

oude bosplanten : Slanke en Stengelloze sleutelbloem, Kruipend zenegroen, Geel nagelkruid, 

Verspreidbladig goudveil, Bosanemoon, Boshyacint, Boswederik, Hangende zegge, 

Muskuskruid, Look-zonder-look, Ruwe smele, IJle zegge, Gewone salomonszegel, Gevlekte 

aronskelk, Bosgeelster enz.  

 

Sommige bossen worden op de klassieke manier als hakhout of middelhout (dat overstaanders 

spaart) beheerd. Met name fragmenten van dit laatste type behoren tot de meest soortenrijke 

van de streek. In de oude essenhakhoutbestanden is de mossenepifytenflora soms 

indrukwekkend (Stortelder et al 1999). Echt goed ontwikkelde elzenbroekbossen met 

verlandingsvegetaties (Moerasvaren, Pluimzegge, Moeraszegge) komen niet voor (wel net 

buiten het studiegebied op de overgang van polders naar zandstreek) maar leveren toch 

interessante natte voedselrijke situaties op met ruigere vegetatie en uitbundige bloeiers die 

o.m. van belang zijn als nectarbron voor insecten : Grote wederik, braam, Moeraswalstro, 

Gele lis, Gewone smeerwortel enz.  

 

Bij snelgroeiend bos van bron en beek, bestaande uit (niet-autochtone) populieren, ontbreekt 

de kenmerkende ondergroei vanwege dominantie van kruiden van hypertrofe 

omstandigheden, vaak Grote brandnetel.   

 

Tabel 25 : Enkele doelsoorten horend bij het natuurstreefbeeld “Bron- en beekbegeleidend bos”. 

 

 

Fauna : Laatvlieger, Ruige dwergvleermuis, Franjestaart, Gewone grootoorvleermuis, 

Watervleermuis, Waterspitsmuis, Nachtegaal, Kleine bonte specht, Boomklever, IJsvogel  

 

Flora : Slanke en Stengelloze sleutelbloem, Verspreidbladig goudveil, Bosanemoon, 

Boshyacint, Boswederik, Hangende zegge, Muskuskruid, Bosgeelster 
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Randvoorwaarden (figuur 8) en knelpunten 

 

 

Deze vochtige bossen, die op (zand)lemiger gronden voorkomen, zijn minder gevoelig voor 

atmosferische depositie. Eutrofiëring met vervuild water, verdroging door onttrekken van 

grondwater en afwatering en rechttrekking en vervuiling van bronbeken vormen de 

belangrijkste bedreigingen (Al 1995).  

 

Door een daling van de grondwatertafel versnelt de stikstofmineralisatie, waardoor interne 

vermesting optreedt (Roos et al. 2000 ; Kuijken et al. 2001). Dit proces verstoort het 

natuurlijke bufferend vermogen van beekbegeleidend bos door de aanwezigheid van 

grondwater met veel bicarbonaten.  

 

De gevoeligheid van bron- en beekbegeleidende bossen ten aanzien van verzuring, vermesting 

en verdroging in vergelijking met andere bostypes wordt weergegeven in tabel 24 (zie bij zure 

bossen). 

 

Vestiging van Grote brandnetel en andere ruigtekruiden wordt gestimuleerd door hoge nitraat- 

en vooral hoge fosfaatgehaltes. Het is algemeen bekend dat een verhoging van de 

fosforbeschikbaarheid de soortenrijkdom van alluviale bossen negatief beïnvloedt (Kuijken et 

al. 2001). Het opwerpen van vervuilde bagger uit beken op oeverwallen is een tevens een 

bron van verruiging (Hermy 1985).  

 

Figuur 8 : Visuele voorstelling van de abiotische  randvoorwaarden waaronder het 
natuurstreefbeeld “Bron- en beekbegeleidend bos” kan voorkomen. 

 

Vocht permanent water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurtegraad zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Bodemtype zand lemig zand leem beekklei veen 

 
 

 

Verspreiding en potenties in de Brugse veldzone 

 

 

Onder andere Steenbrugse bosjes, Wijnendalebos, langs de Kerkebeek in Tillegem, langs de 

vallei van de Bergbeek op de cuesta van Oedelem-Zomergem, in de vallei van de Wantebeek 

(Vorte bossen Ruiselede, Slangebossen, omgeving Akspoele), langs de Rivierbeek, de 

Poversbeek, de Hertsbergebeek (bv. Kraaiveld), bosjes langs de Getebeek 
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Foto 35 : Boven : Broekbosje in de Vallei van de Bergbeek met op de voorgrond een pol Stijve zegge Carex 

elataals typische vertegenwoordiger van dergelijke broekbossen. Onder : beekbegeleidend bos langs de 
Wantebeek in de Vorte bossen met bloeiaspect van Bosanemoon, Speenkruid en Slanke sleutelbloem (foto 

: P. Keirsebilck). 
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2.2.8 Landschap (akkers/graslanden) van belang als leefgebied voor 
akkervogels  

 

Algemene ecologische omschrijving 

 

 

Alhoewel voor akkers voorlopig geen natuurtype werd beschreven is dit voor de regio 

gezien de grote oppervlakte aan landbouwgebied en de opportuniteiten die hier aanwezig zijn 

toch relevant. Het weilandgebruik ligt in de Brugse veldzone relatief hoog vergeleken met 

andere gebieden (mededeling W. Van Isacker). Deze verhouding blijft best gehandhaafd. Een 

combinatie van graslanden en akkers is voor echte “akker”vogels zoals Patrijs en Grauwe 

gors perfect werkbaar. 

 

Op klei zijn potenties voor basenminnende akkerlandvegetaties met Witte krodde, Grote 

ereprijs, klaprozen, ganzenvoetsoorten en uitgestorven akkeronkruiden als Bolderik. Op 

zandbodems kunnen eveneens soortenrijke akkertjes tot ontwikkeling komen met Biggekruid, 

Bleekgele hennepnetel, Valse kamille enz.  

 

De meeste akkerplanten zijn gebaat bij de aanwezigheid van granen maar gedeeltelijke 

braaklegging is een goede aanvulling die het soortenspectrum kan uitbreiden. Een echt goed 

ontwikkelde akkergemeenschap is echter niet goed combineerbaar met de klassieke 

landbouwproductie omdat er weinig of niet bemest wordt en het gewas niet dicht opeen staat 

(Bal et al. 2001).  

 

Vormen van extensieve akkerbouw, met achterwege blijven van chemische bestrijding en 

kunstmestgebruik verhogen de natuurwaarde, al zijn intensieve vruchtwisseling en 

mechanische onkruidbestrijding steeds ongunstig. Dit bloemrijk type akkers is muizenrijk en 

is zodoende van belang als foerageergebied voor roofvogels (Torenvalk, Buizerd). Ook 

vogels (Geelgors, Grauwe gors, Putter, Veldleeuwerik, groepjes vinken, lijsters en 

spreeuwen) zijn op wilde akkertjes aangewezen, bv. om de winter door te komen.  

 

Het lijkt erop dat de Gele kwikstaart, bij uitstek een insecteneter, de laatste decennia een 

biotoopverschuiving heeft doorgemaakt (med. O. Dochy). Graslanden met een goede 

structuur en rijke entomofauna zijn het ideale habitat, maar momenteel komt de vogel vooral 

voor op intensief bewerkte akkers (bv. aardappelen). Voor deze soort speelt de aanwezigheid 

van gunstige voedselgebieden naast intensief bewerkte akkers een belangrijke rol (bv. 

bermen, slootkanten, niet-productieve weiden, …), zoals bleek uit een studie naar de effecten 

van het laten braakliggen op de fauna van akkerranden (Stoate, 2001).  

 

Graspieper is een graslandsoort bij uitstek die vooral wordt gevonden op stuwwatergronden 

(med. O. Dochy). Geelgorzen, roodborsttapuiten, grasmussen en braamsluipers hebben nood 

aan kleinschaligheid (hagen, houtkanten, houtwallen).  
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Foto 36 : Poelen (Stillemeers, Vallei van de Zuidleie) hebben in het landbouwgebied een belangrijke 

natuurfunctie.  Randvoorwaarden zijn een goede waterkwaliteit, voldoende waterhoudend vermogen in 
de zomerperiode en minstens een gedeeltelijke bescherming tegen betreding door vee. 

 

 
 

 

Grauwe Gors is in Vlaanderen een typische vogel van midden- tot grootschalige akkers op 

leem waar hier en daar uitkijkposten te vinden zijn bv. onder de vorm van elektriciteitsdraden. 

De soort is sinds de jaren 1940 aan een gestage achteruitgang bezig en is een zeldzame 

akkervogel geworden in Vlaanderen en Nederland, door teloorgang van zijn broedbiotoop 

(vervanging van granen door maïs, omschakeling van zomer- op wintergranen) en verlies aan 

voedselkwaliteit van de winterbiotopen (verlies aan kruidenrijke akkers met stoppels)  

(Hustings et al. 1995). De aanwezigheid van ruigtekruiden is essentieel voor de soort 

(dekking, broedgelegenheid en voedsel). Dergelijke overhoekjes zijn zeldzaam geworden 

door intensief grondgebruik, herbicidengebruik, grootschalige verkavelingen en 

overschakeling naar monoculturen.  

 

Wat dat betreft zijn hier parallellen te trekken met andere typische vertegenwoordigers van 

het cultuurlandschap : Patrijs, Veldleeuwerik, Kwartel, Graspieper en Roodborsttapuit 

(Schepers et al. 1992). Akkerrandenbeheer en ontharding van landbouwwegen zijn mogelijke 

maatregelen om monotone landbouwgebieden aantrekkelijker te maken voor akkervogels, 

ongewervelden en kleine zoogdieren. Voor floradoelsoorten zijn deze maatregelen echter 

onvoldoende. 
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Tabel 26 : Enkele doelsoorten horend bij het natuurstreefbeeld “Landschap (akkers/graslanden) van 

belang als leefgebied voor akkervogels”. 

 

 

Fauna : Patrijs, Kwartel, Geelgors, Grauwe gors, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele 

kwikstaart, overwinterende groepjes zangvogels. 

 

Flora : klaproos, Biggekruid, Bleekgele hennepnetel, Valse kamille,… 

 

 

 

 

Randvoorwaarden (figuur 9) en knelpunten 

 

 

Een voor natuur interessante akker wordt liefst regelmatig geheel braakgelegd. Bij optreden 

van probleemonkruiden (bv. Akkerdistel) kunnen plaatselijk gerichte maatregelen worden 

genomen.  

 

De in de reguliere akkerbouw gebruikelijke chemische onkruidbestrijding, zware bemesting, 

frequente vruchtwisseling en het verbouwen van maïs zijn niet verzoenbaar met een akker met 

natuurfunctie. Zodoende lijkt een goed ontwikkelde akkerlevensgemeenschap moeilijk te 

combineren met landbouwproductie.  

 

Akkerrandenbeheer vormt slechts tot op zekere hoogte (vooral voor fauna) een alternatief. 

Een ander probleem is dat zeldzame akkerflora uit de zaadbank is verdwenen, zodat 

herintroductie met een autochtoon soortenmengsel (en na raadpleging van specialisten!) 

overwogen kan worden. Voor een aantal fauna-elementen zoals zaadetende vogels is de 

aanwezigheid van akkers een nodige doch onvoldoende voorwaarde en dient complementair 

aandacht besteed aan kleine landschapselementen.  

 

In Nederland wordt een minimumareaal van 15-30ha gehanteerd voor een gemiddeld aantal 

voortplantende fauna-doelsoorten van akkerlandschappen (Bal et al. 2001). 
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Figuur 9 : Visuele voorstelling van de abiotische  randvoorwaarden waaronder het 

natuurstreefbeeld “Landschap (akkers/graslanden) van belang als leefgebied voor akkervogels” 
kan voorkomen. 

 

Vocht permanent water droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog 

Zuurtegraad zuur matig zuur zwak zuur neutraal basisch 

Voedselrijkdom oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof eutroof 

Bodemtype zand lemig zand leem klei veen 

 

 

 

Verspreiding en potenties in de Brugse veldzone 

 

 

Alle akker- en graslandgebieden met intensief landbouwgebruik zijn potentieel geschikt als 

leefgebied voor akkervogels (bv. landbouwgebied ten noorden van Wingene, Beverhoutsveld, 

tussen Torhout en Zwevezele, ten oosten van Veldegem, rond Aartrijke, tussen Roksem en 

Zerkegem, het landbouwgebied tussen Oedelem en Beernem, landbouwgebied rond de 

Kaleshoek en tussen Sijsele en Vijvekapelle). Mogelijkheden voor botanisch interessante 

akkergemeenschappen dienen onderzocht. 
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Foto 37 : Graslanden met een goede structuur en veel insecten vormden het ideale habitat voor de 

Gele kwikstaart (boven). Tegenwoordig komt de vogel vooral voor op intensief bewerkte akkers (bv. 
aardappelvelden). De aanwezigheid van voedselgebieden (bv. bermen, slootkanten, niet-productieve 

weiden, …) naast intensief bewerkte akkers spelen voor deze insecteneter en ook voor andere “vogels 

van het cultuurlandschap” een belangrijke rol. De Graspieper (onder) is een graslandsoort bij uitstek 

die in West-Vlaanderen vooral op akkers stuwwatergronden lijkt voor te komen (foto’s : P. 

Keirsebilck). 
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2.3 Afbakening van zones met concentraties aan belangrijke 
natuurwaarden 
 

 

Op de kaart met belangrijke actuele vlakvormige natuur werden zones gegroepeerd waar 

concentraties aan belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn :  

 

 

- Zone van de Gemene Weiden van Ettelgem tot Kwetshage,  

- Zone van het Sint-Andriesveld tot het Vloethemveld,  

- Zone Beverhoutsveld-Meersengebied en Bergbeekvallei tot Male- en Sijseleveld, 

- Zone Bulskampveld-Vagevuurbossen tot Vorte Bossen en de Vallei van de 

Wantebeek,  

- Zone natuurwaarden rond het stelsel Rivierbeek-Hertsbergebeek en Zuidleie, met 

een uitloper naar Merkemveld-Doeveren, 

- Zone Groenhovebos en omgeving, 

- Zone Wijnendalebos en omgeving, 

- Zone Hoge Dijken (buiten perimeter landinrichtingsproject), 

- Zone Edegemse Veldekens (buiten perimeter landinrichtingsproject), 

- Zone Poldercomplex rond Damme (buiten perimeter landinrichtingsproject), 

- Zone Kraenepoel en Markettebossen te Aalter-Bellem (buiten perimeter 

landinrichtingsproject). 

 

 

Bij deze schematische afbakening en de opstelling van de streefbeeldkaart algemeen werden 

tevens de prioriteitenkaart en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (Provinciebestuur 

West-Vlaanderen 2002a,b) geraadpleegd. Op die manier konden de natuurwaarden in het 

studiegebied tevens gekaderd worden door de continuïteit met aandachtszones die de 

perimeter van het studiegebied overschrijden. De afgebakende zones vallen immers 

grotendeels binnen de zeer ruwe afbakening van de provinciale “aandachtszones” voor natuur 

of omgekeerd. De zone van de Gemene Weiden van Ettelgem tot Kwetshage overlapt 

gedeeltelijk met het aandachtsgebied “havengeul Oostende-Zeebrugge met achterliggende 

polders” en wordt als een geheel beschouwd met de buiten het studiegebied gelegen 

poldercomplexen rond Meetkerke (Lage Moere) en Stalhille-Klemskerke (Paddegat en ruime 

omgeving). De zone van het Sint-Andriesveld tot het Vloethemveld kent aansluiting met de 

“omgeving Moere Blote”. De zone Beverhoutsveld-Meersengebied en Bergbeekvallei tot 

Male- en Sijseleveld omvat de aandachtszone “omgeving Beverhoutsveld-Assebroekse 

Meersen-Rykevelde” en kent aansluiting met de provinciale aandachtszone “Oostveld”. Deze 

zone loopt verder uit naar het Maldegemveld (Burkel en Drongengoed, Keigatbos) op 

grondgebied Oost-Vlaanderen (voorontwerp Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-

Vlaanderen 2002). Door deze logische uitbreiding worden de natuurwaarden gebonden aan de 

dekzandrug op de cuesta Oedelem-Zomergem geclusterd. De provinciale aandachtszone 

“Bulskampveld tot Merkemveld” ten slotte, omvat grotendeels de zone Bulskampveld tot 

Vorte Bossen via de Vallei van de Wantebeek met uitzondering van de bossen rond het 

Hoogveld, die net buiten het studiegebied liggen. Het wordt doorsneden door het stelsel 

Rivierbeek-Hertsbergebeek (zone natuurwaarden rond het stelsel Rivierbeek-Hertsbergebeek, 

met een uitloper naar Merkemveld-Doeveren) en loopt uit in het stelsel van de Poekebeek.  
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2.4 Afbakening van gebieden die dienst kunnen doen als verbindingszones 
tussen concentraties van natuur 
 

 

2.4.1 Verbindingen in de droge sfeer 

 

 
Bermen van het kanaal Gent-Brugge : De bermen vormen een groene corridor doorheen de 

hele Brugse Veldzone en omvatten diverse graslandtypen (onder andere glanshavergrasland, 

heischraal grasland en zuur struisgrasgrasland), belangrijke struwelen (bremstruweel, 

gaspeldoornstruweel, sleedoornstruweel, Veldiep, bramenstruweel) en beboste zones. Ze 

vormen een potentiële verbinding tussen de aangrenzende natuurgebieden en bieden aan heel 

wat waardevolle soorten een permanent leefgebied. 

 

Spoorweg Steenbrugge-Maldegem (“Abdijenroute”) : Deze oude spoorwegzate heeft door 

de recreatieve inrichting sterk aan belang ingeboet, maar vormt een potentiële verbinding 

tussen de boscomplexen rond Maldegem, Sijsele en Assebroek enerzijds en de 

meersengebieden anderzijds (Steenbrugse bosjes, Assebroekse meersen, Doolhof). Vroeger 

was de vegetatie op vele plaatsen erg schraal, nu worden de bermen meer en meer ingenomen 

door struwelen van bramen en struikopslag. Te Sijsele komen nog waardevolle vegetaties 

langs deze spoorwegbedding voor, gebonden aan schrale bermen en spoorwegsintels (zie 

gebiedsbeschrijving). De ingeplante verkaveling ter hoogte van de Nieuwe Weg te Sijsele 

vormt een knelpunt voor een goede verschraling van de bermvegetaties door de constante 

betreding, inplanting van exoten (schijncypressen, paplaurier enz.). van een type met 

Schermhavikskruid en Vlasbekje, Zandblauwtje en Vogelpootje. Grasklokje  

 

Vloethemveldzate : Dit oude spoorwegcomplex biedt mogelijkheden om de boscomplexen 

rond Doeveren en Merkemveld, via het graslandencomplex met bomenrijen rond de 

Moubeek, te verbinden met het Vloethemveld. De enorme natuurwaarden in het 

Vloethemveld en de aanwezige potentie in Doeveren-Merkemveld verantwoorden deze optie. 

De spoorweg, vormt een mesofiel, bloemenrijk milieu en kan een geschikt 

verbindingselement zijn voor vlinders en levendbarende hagedissen. Het graslandencomplex 

rond de “Groene Meers” te Zedelgem bevat soortenrijke relicten van halfnatuurlijke 

graslanden die een nectarbron kunnen vormen voor disperserende ongewervelden en 

zodoende als stapsteen kunnen fungeren (zie ook ecologische karakterisering Merkemveld-

Doeveren).  

 

Een verbinding van het Koningsbos met de wastine-natuur rond de oude kanaalarm van het 

kanaal Brugge-Gent (Miseriebocht, Kijkuit, Sint-Joris) is ecologisch zinvol. Het gebied tussen 

deze beide natuurkernzones omvat een oud veldgebied, het Oudenaardeveld, waar nog 

dreven, enkele houtkanten en veldwegels zijn aan te treffen en mogelijkheden zijn voor 

doelsoorten als Levendbarende hagedis en Zaagblad (beide voorkomend in het Koningsbos).  

 

Aan beide zijden van de E40 is het in het hele studiegebied nuttig om aan bosuitbreiding te 

doen. Dit bos heeft niet alleen een verbindingsfunctie (én kan zoogdieren geleiden naar 

veilige oversteekplaatsen), het kan ook dienst doen als groenscherm en beperkte 

geluidsbuffer.  
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Foto 38 : Boven : Het natuurreservaat “Miseriebocht” omvat de oude kanaalarm tussen St.Joris en 

Kijkuit te Beernem.  Kenmerkend zijn de rijke struwelen en de schrale graslanden in verschillende stadia 
van verruiging.  Het kronkelend verloop van het kanaal herinnert nog aan de oorspronkelijke loop van de 

Galgeveldbeek-Miseriebeek.  Onder : De Miseriebocht werd “afgesneden” door een nieuw, breed en recht 

stuk kanaal.  Op de zandige oevers ontwikkelen zich spontaan schraalgraslandvegetaties en brem- en 

gaspeldoornstruwelen.  Door het klepelmaaien is het bovenste deel van het talud sterk verruigd met 

banale soorten als Gestreepte witbol. 
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Foto 39 : Op de grens met Oost-Vlaanderen zijn de kanaalbermen al een stuk ouder.  De in mei 

prachtig bloeiende brem- en gaspeldoornstruwelen behoren tot de mooist ontwikkelde van 
Vlaanderen.  Op de achtergrond het kerkje van St.Joris. 

 

 
 

Foto 40 :  Wanneer de schraalgraslanden op de kanaalbermen niet worden gemaaid of begraasd 

treedt struweelvorming en verruiging op.  Het tussenstadium in het verruigingsproces is zeer 

bloemrijk met veel soorten uit het Glanshaververbond (o.a. Peen en Knoopkruid).  Het is wenselijk 

dat deze waardevolle kanaalbermen een natuurgericht beheer verkrijgen (extensieve begrazing). 
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2.4.2 Verbindingen in de natte sfeer 

 

De Jabbeeksebeek kan als ecologische verbinding dienst doen tussen het zandige Houtland-

West (zone van het Sint-Andriesveld tot het Vloethemveld) en de gebieden op de overgang 

van polders naar zandstreek, waar tevens geschikte leefcondities aanwezig zijn voor deze 

soorten. Deze beek heeft een goede waterkwaliteit maar vertoont slechte structuurkenmerken. 

Op de Jabbeekse beek komt een hoge densiteit aan Paling voor. De beek krijgt de visindex 

“matige kwaliteit” toebedeeld (Van Thuyne et al. 2002). 

 

Zuidelijk verbinden de valleien van de Moubeek en de Kerkebeek deze veldgebieden met 

respectievelijk het Wijnendalebos en de omgeving Merkemveld-Doeveren. Rond de 

Kerkebeek, eveneens aangeduid als natuurverbindingsgebied in het Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan, wordt een pilootproject natuurverbinding uitgewerkt (Bogaert, 2002). Daarbij 

wordt een natte natuurverbinding voorgesteld tussen Merkemveld en het vijverkasteel van 

Loppem, met onder andere de bouw van een natuurvriendelijk en landschappelijk 

geïntegreerd wachtbekken (3,5 ha groot). Verder stroomop- en stroomafwaarts bevinden zich 

nog mogelijkheden voor natuurinrichting, zoals ter hoogte van het scoutsterrein (Merkemveld, 

met groeiplaats van Stengelloze sleutelbloem) en de hoeve ter Pierlapont. Aldus zou een natte 

verbinding tussen het Merkemveld en de Tillegem ontstaan met het vijverkasteel als 

stapsteen, wat de migratie van fauna en flora (Bermpje – populaties in Wijnendaele en de 

Leiemeersen -, Stengelloze sleutelbloem -relictpopulatie langs de oevers van de Kerkebeek -, 

Vinpootsalamander, IJsvogel, Steenuil, Hazelworm, Levendbarende hagedis) ten goede moet 

komen.  

 

De Moubeek en Zabbeek, die het gebied doorsnijden, zijn verontreinigd en vertonen 

doorgaans zwakke tot matige structuurkenmerken. De Moubeek vertoont over een beperkt 

gedeelte van haar loop ten oosten van Zedelgem wel nog gave structuurkenmerken en 

meandering (Bervoets et al., 1996). Beide waterlopen werden als natuurverbindingsgebied 

aangeduid in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. De Plaatsebeek verdient de status van 

verwevingsgebied. 

 

Ecologisch herwaarderen van de valleien van Bulskampveldbeek en vooral van de 

Bornebeek is aangewezen. In het zuidelijk gedeelte van het stroomgebied, tegen het 

Bulskampveld aan, zijn goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van graslanden met 

periodieke overstromingen. De natuurfunctie lijkt hier goed verenigbaar met komberging 

gezien de relatief goede waterkwaliteit van de beek in deze zone. Op die manier kunnen 

overstromingen ter hoogte van de Stuivenbergstraat vermeden worden en neemt de 

natuurlijkheid van de waterloop toe. In het midden van haar loop passeert de Bornebeek door 

intensief landbouwgebied. Verweving is hier noodzakelijk, met brede bufferstroken aan 

weerszijden van de beek, waardoor ruimingen ook overbodig worden. 

 
Langs de Poversbeek en de Ringbeek in de omgeving van Hertsberge komen verspreid 

beekbegeleidende bossen met zeldzame flora voor : Slanke sleutelbloem, Gulden boterbloem. 

De visstand op deze waterlopen wordt verder besproken. Langs Leugaarsbeek en 

Poversbeek zijn mogelijkheden voor het samengaan van komberging en natuur. Deze dienen 

verder onderzocht. 
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De Moordenaarsbeek en de Geuzenbeek, twee zijlopen van de Zuiddambeek, herbergen 

het beschermde (vangstverbod door de riviervisserijwetgeving, Besluit Vlaamse Executieve 

van 20 mei 1992) Bermpje en genieten daardoor de waardebeoordeling “matig”. Bermpje 

komt vooral voor in het oosten van Vlaanderen, in West-en Oost-Vlaanderen slechts in een 

beperkt aantal beken, soms wel plaatselijk talrijk. Bermpjes zijn obligaat rheofiel en hebben 

een grofzandig tot stenig substraat nodig waarin schuilgelegenheid aanwezig is onder de vorm 

van waterplanten, takken of stenen. Paaiplaatsen bevinden zich op plaatsen met zand, op 

stenen of op waterplanten en ze voeden zich voornamelijk met muggenlarven en 

mosselkreeftjes. Vergeleken met andere beekvissoorten is het Bermpje redelijk bestand tegen 

vermesting en kanalisaties. Habitatdegradatie vormt de belangrijkste bedreiging (De Nie 

1996, 1997 ; De Nie & Van Ommering 1998). Het bermpje komt in de Brugse Veldzone 

verder nog frequent voor op de Bornebeek in de Leiemeersen en de nabijgelegen Merlebeek. 

Op de Zuiddambeek zelf werd de soort niet gevangen. 

 

Langs de Biezemoerbeek, de historische bovenloop van de Zuidleie, die ontspringt in de 

omgeving van het Koningsbos zijn goede mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van 

natuur in de moerassfeer. In deze beek komt Vetje voor (Van Thuyne et al. 2002), een 

zeldzame limnofiele vissoort die in scholen in traagstromend of stilstaand water leeft en 

waarvoor waterplanten en begroeide oevers essentieel zijn. Biotoopverlies door verdwijnen 

van waterplanten t.g.v. vermesting vormt de belangrijkste bedreiging voor de soort, die in 

Vlaanderen ook in water met middelmatige kwaliteit voorkomt. Zoutebeek : matig 

verontreinigd (Prati-index 2-4). 

 

De Slabbaartsbeek staat aangeduid als verbindende beekvallei in het Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan. De beek heeft een matige waterkwaliteit (BBI 5 à 6) (meetpunten VMM) en 

herbergt nog macrofytengemeenschappen. Bij recente bevissingen werden geen vissoorten op 

de Slabbaartsbeek waargenomen, deze waterloop krijgt de waardebeoordeling “slechte 

kwaliteit” (Van Thuyne et al. 2002). 
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Foto 41 : Sloten met goede waterkwaliteit leveren waardevolle natuur op, zoals hier langs de spoorlijn 

Brugge-Gent, met uitbundige bloei van Waterviolier.  Deze vegetaties zijn bedreigd door de aanleg van 
het 3e en 4e spoor tussen Gent- en Brugge. 

 

 
 

 

Het water van de Hoofdsloot is van goede kwaliteit. Er komen tien vissoorten voor, 

waaronder het Vetje. De soort komt voor op de conventie van Bern (Bijlage 3). Voorlopig 

staat ze in Vlaanderen als zeldzaam te boek (Bruylandts et al. 1989). De aanwezigheid van 

waterplanten en begroeide oevers in haar leefgebied is essentieel. Ze heeft een erg 

veranderlijke verspreiding, die mogelijks het gevolg is van transport van eitjes via de poten 

van watervogels (Bruylandts, 1998). 

  

De oude kanaalarm aan de Miseriebocht is ecologisch niet optimaal ontwikkeld door de 

aanvoer van water van minder goede kwaliteit (onder andere vanuit de Miseriebeek), de 

voedselrijke slibbodem en  verstoring door waterrecreatie. Periodiek is er zuurstoftekort in het 

water waardoor vissterfte optreedt. 

 

De oude kanaalarm aan de Gevaerts is nog erg jong.  De mogelijkheden voor ontwikkeling 

van moeras- en waterplantenvegetaties zijn beperkt door de grote waterdiepte.  Een 

verondieping van de oude meander kan leiden tot een grotere natuurwaarde.  Hiervoor zou 

specie kunnen gebruikt worden afkomstig van natuurontwikkelingswerken elders in de vallei 

van de Zuidleie of de Bornebeek (bv. voor aanleg moerasbufferstroken, afgraven voedselrijke 

toplaag van akkers en intensieve graslanden).  De opvulling van de oude arm hoeft zeker niet 
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over de hele breedte en lengte te gebeuren; de beste locatie bevindt zich in het 

stroomafwaartse deel. 

 
Door de oevers van de Lijsterbeek in te richten met moerasbufferzones van minimaal 5 m 

breed kunnen meerdere doelstellingen gerealiseerd worden : verbetering van de waterkwaliteit 

en structuurkenmerken, grotere natuurlijkheid (minder te ruimen), grotere natuurkwaliteit en 

extra komberging. Deze maatregel kan gecombineerd worden met de aanleg van een 

mountainbikeparcours-verbinding van de Kijkuit naar het Beverhoutsveld (in vervanging van 

het vroegere parcours dat langs het kanaal liep, maar ondertussen beheerd wordt als 

natuurreservaat). 

 

De volgende beken met delen van het stroomgebied binnen het landinrichtingsproject worden 

door de provincie West-Vlaanderen als prioritair beschouwd voor initiatieven rond natuur en 

natuurverbinding (bovenop de selectie van deze waterlopen in het Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan) : Parochiebeek, Veldbeek-Kerkebeek, Veldbeek-Watermolenbeek, Bornebeek, 

Moubeek, Rollewegbeek, Ringaartbeek-Spanjaardbeek, Startegoedbeek-Veldekesbeek, 

Kasteelbeek, Wantebeek, Poekebeek, Paleputbeek en Grijsperrebeek. 

 

Andere waterlopen met een belangrijke verbindingsfunctie : Oude Blauwhuisbeek, 

Biezenmoerbeek, Bergbeek e.a. en mogelijke maatregelen worden besproken in de 

gebiedsbeschrijvingen. 

 

 

2.4.3 Gebieden met belangrijke verbindingsfunctie (concentraties aan kleine 

landschapselementen, corridorfunctie) 

 

 

Een goed uitgebalanceerd netwerk van punt- en lijnvormige elementen is een 

belangrijke voorwaarde om in gebieden een corridorfunctie te kunnen waarmaken. In deze 

gebieden is het zinvol te werken aan een actiegericht “punten en lijnen”-plan waarin bepaald 

wordt welke van deze landschapselementen gewenst zijn, waar, waarom en in welke 

dichtheden. Stimuleren van initiatieven rond de aanleg van kleine landschapselementen is hier 

wenselijk. Een dergelijk plan dient tevens een ruimtelijk en temporele fasering voor de 

realisatie te omvatten (kavelruil, aanleg bufferstroken, beheeroverkomsten,…). 

 

Tussen de zone van het Sint-Andriesveld tot het Vloethemveld en de zone Beverhoutsveld-

Meersengebied en Bergbeekvallei ligt het Chartreusegebied, een open ruimtegebied in het 

interfluvium van Lijsterbeek en Kerkebeek dat deel uitmaakt van een gordel van groene 

gebieden rond Brugge. De natuurwaarde van het Chartreusegebied is weliswaar relatief laag 

vergeleken met de haar flankerende Grote Eenheden Natuur (Tillegembos en Assebroekse 

Meersen). Toch heeft het een cruciaal intrinsiek belang om een netwerk voor natuur (zoals 

beoogd door het VEN) waar te maken door de functie die het vervult als ecologische corridor 

voor organismen. Op die manier vormt het een verwevingsgebied tussen de bossen van het 

Sint-Andriesveld en Tillegem (westelijk) en het meersencomplex Wulgebroeken-Assebroekse 

Meersen (oostelijk). Ten zuiden hiervan, ter hoogte van Steenbrugge, kan aan stapstenen 

worden gewerkt tussen de bosrijke omgeving van het Sint-Andriesveld/Tillegem, langs het 

Lappersfortbos naar de bosjes van Steenbrugge (zone meersengebied).  

 

Het gebied ten oosten van Aartrijke kan als ecologische corridor fungeren tussen de zone 

rond  Wijnendalebos en de omgeving van het Sint-Andriesveld tot het Vloethemveld. Het 
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wordt doorsneden door beekvalleien waar natuurwaarden aanwezig zijn (moerassige zones in 

de vallei van de Plaatsebeek, de Moubeek en ruigtes en graslanden rond de Zabbeek). 

Verspreid komen (beuken)bossen voor die voor organismen als stapsteen kunnen fungeren 

zoals het hospitaalbos en de bossen rond het kasteelpark Litterveld.  

 

In de omgeving van de Blauwe Toren zijn eveneens voldoende stapstenen onder de vorm 

van parkachtige gebieden met zure eikenbossen (Kraaienest, Blauwe Toren) voorhanden om 

aan  een ecologische corridor tussen het zandige Houtland-West (zone van het Sint-

Andriesveld tot het Vloethemveld) en de gebieden op de overgang van polders naar 

zandstreek te kunnen werken.  

 

De uitbouw van stapstenen van het Hoogveld tot Zorgvliet vormt een logische uitbreiding 

van het kerngebied Rivierbeek-Merkemveld/Doeveren. 

 

Aan de Kaleshoek ligt een verwevingsgebied dat makkelijk kan verbonden worden met het 

kerngebied meersengebied/Bergbeekvallei en Sijseleveld. De hier voorgestelde regio ten 

noorden van de abdijenroute is nog relatief rijk aan landschapselementen (bomenrijen, 

haagrelicten, rietkraagjes, onverharde landbouwwegen met akkerrandbegroeiing). Vanuit 

hetzelfde kerngebied kan ten zuiden gewerkt worden aan een verbinding met het Koningsbos 

(Oostveld). 
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2.5 Afbakening van prioritaire gebieden voor natuur 

 
 

Gewenste gebieden met hoofdfunctie natuur en gewenste natuurverwevingsgebieden 

werden ontleend aan de Gewenste Natuur- en Bosstructuur. Deze kaart, opgemaakt door het 

Instituut voor Natuurbehoud (IN) in nauwe samenwerking met het Instituut voor Bosbouw en 

Wildbeheer (IBW) en afdeling Natuur Bos en Groen, geeft op gedetailleerde en onderbouwde 

manier een ruimtelijk gedifferentieerde lange termijn visie voor natuur en bos in Vlaanderen. 

Dit document vormde de eerste stap in de afbakening van het Vlaams Ecologisch netwerk 

(VEN en IVON). Voor de onderbouwing ervan wordt verwezen naar de uitgebreide 

criterianota.  

 

 

Kaart 9 : Prioriteitenkaart natuur en bos voor de Brugse Veldzone (gebieden met gewenste hoofdfunctie 

natuur en gewenste gebieden waar natuur wordt verweven met andere functies). 
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3. Maatregelen  
 

 

In dit hoofdstuk worden een aantal maatregelen in het kader van de landinrichting 

voor de Brugse Veldzone gesuggereerd. Daarbij zij telkens verwezen naar de hoofdstukken 

streefbeeld en “knelpunten en aandachtspunten” uit de gebiedsbeschrijvingen van de 

deelgebieden (hoofdstuk 1.3.2).  

 

Naast een algemene bespreking van het belang en de mogelijkheden voor optimalisatie van de 

ecologische kwaliteit en milieukwaliteit algemeen, de aanleg van ecologische verbindingen en 

ontsnipperende maatregelen (verhoging van de connectiviteit in het landschap, structurele 

maatregelen rond ontsnippering, bosuitbreiding vanuit historische boskernen) worden ook 

concrete acties besproken rond specifieke doelsoorten (fauna, flora) voor de Brugse Veldzone. 

 

Het hoofdstuk “soortgerichte maatregelen” geeft tevens een goed beeld van de in de Veldzone 

voorkomende/uitgestorven rodelijst soorten waarvoor het gebied op Vlaams/Internationaal 

niveau van belang is. 

 

In het hoofdstuk “vismigratieknelpunten” wordt informatie uit de vismigratiedatabank 

gebundeld en wordt een overzicht gegeven van de visstand op de beken van de Brugse 

Velzone. 

 

Ten slotte wordt een lijst gepresenteerd van prioritaire gebieden voor acties in het kader van 

de landinrichting. 

 
 

3.1 Optimaliseren van de ecologische kwaliteit 
 

 

Voor de concrete uitwerking van natuurstreefbeelden moet aan een aantal randvoorwaarden 

voldaan zijn. Deze randvoorwaarden worden uitgebreid besproken in de detailbeschrijvingen 

van de natuurstreefbeelden die voor de Veldzone werden opgesteld (hoofdstukken 2.2.1 tot 

2.2.8). In deze hoofdstukken wordt tevens specifiek voor de Brugse Veldzone dieper ingegaan 

op enkele belangrijke randvoorwaarden en knelpunten. 

 

Een optimale ecologische kwaliteit is in gebieden met gewenste hoofdfunctie natuur een 

eerste vereiste voor het welslagen van gebiedsgerichte acties, natuurontwikkeling enz. Voor 

concrete knelpunten rond de milieukwaliteit, plaatsen waar de ecologische kwaliteit niet 

gehaald wordt en voorstellen rond gerichte acties die de milieukwaliteit in de Brugse 

Veldzone moeten verbeteren zij verwezen naar de detailbeschrijvingen van de deelgebieden 

(hoofdstuk 1.3.2) onder “natuurstreefbeeld” en knelpunten en aandachtspunten”. 

 

Aan deze acties wordt een prioriteit gesteld in het hoofdstuk “Prioritaire gebieden voor acties 

in het kader van de landinrichting”). 
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3.2 Ecologische verbindingen en mogelijke maatregelen 
 

 

Mogelijkheden tot het uitbouwen van ecologische relevante verbindingen voor organismen 

tussen gebieden met concentraties aan natuurwaarden worden uitgebreid besproken in de 

detailbeschrijvingen van de deelgebieden (hoofdstuk 1.3.2). Hierin is tevens terug te vinden 

voor welke organismen een specifieke verbinding zinvol kan zijn. 

 

Verder werden de mogelijkheden voor natte (hoofdstuk 2.4.2) en droge (hoofdstuk 2.4.1) 

verbindingen tussen prioritaire gebieden voor natuur (hoofdstuk 2.5) geëvalueerd in het 

vorige hoofdstuk (“Afbakening van gebieden die dienst kunnen doen als verbindingszone”). 

 
 
3.3 Ontsnipperende maatregelen  
 

 

3.3.1 Verhoging van de connectiviteit van het landschap 

 

 

Punt- en lijnvormige landschapselementen zijn voor veel soorten van het open agrarisch 

gebied van levensbelang (Hermy & De Blust 1997 ; zie verder ook “soortgerichte 

maatregelen”). Er bestaat een duidelijk causaal verband tussen de dichtheid aan deze 

elementen (taluds, overhoeken, houtkanten, bermen, begroeide perceelsranden, poelen, …) en 

de presentie van deze vaak bedreigde levensgemeenschappen. Deze kleine 

landschapselementen zijn plaatsen binnen een hoogproductief en dynamisch milieu met een 

grotere kans op blijvende dekking en voedsel.  

 

Voor de aanleg en onderhoud van vrijwel alle soorten kleine landschapselementen en voor 

perceelsranden kunnen beheerovereenkomsten worden afgesloten. Voor de akkervegetaties 

zijn tevens specifieke beheerovereenkomsten mogelijk. Alternatieve vormen van verharding 

en ontharding van landbouwwegen kunnen onderzocht worden. Kavelruil kan, na 

voorafgaande studie, problemen van onderhoud en aanleg opvangen. Het aanmoedigen van 

een ecologisch bermbeheer, dat een grote impact heeft op de natuurwaarde van het landelijk 

gebied, is wenselijk.  

 

Buiten concentratiezones aan belangrijke natuur werden zones met hoge concentraties aan 

kleine landschapselementen opgespoord d.m.v. een selectie op de karteringseenheden Kb 

(bomenrij), Kh (houtkant) en alle afgeleiden hiervan in de eerste drie karteringseenheden van 

de Biologische waarderingskaart (zie hiervoor het kaartengedeelte). Poelen, perceelskanten en 

taluds werden buiten beschouwing gelaten. De geselecteerde gebieden werden gecontroleerd 

op topografische kaarten en orthofoto’s. Deze afgebakende zones moeten als richtinggevend 

geïnterpreteerd worden daar de aanwezigheid van een bomenrij of houtkant niets zegt over de 

kwaliteit ervan.  

 

Vaak gaat het om slechts enkele bomen die een perceel afboorden. Daarnaast werden in 

“natuur-arme” gebieden zones aangeduid waar relictpopulaties van specifieke doelsoorten 

voorkomen (bv. Stengelloze sleutelbloem, Grauwe gors, Geelgors, Graspieper) (zie hiervoor 

het kaartengedeelte). 
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3.3.2 Structurele ontsnipperingspunten, robuuste verbindingen 

  

 

Op de Prioriteitenatlas Ontsnippering (Defloor et al. 2001) worden in Vlaanderen een aantal 

gebieden aangeduid die prioritair in aanmerking komen voor ontsnippering. Deze prioriteit 

(uitgedrukt als prioriteit 1 tot en met 4) wordt bekomen door een gewogen optelling van de 

verschillende beleidscategorieën per locatie. Daarnaast werden in deze studie knelpunten 

gerankt op plaatsen waar ecologisch belangrijke gebieden doorsneden worden door het 

transportnetwerk. Deze ranking (kleiner knelpunt - zeer groot knelpunt) gebeurde op basis 

van uiteenlopende informatie : signaalkaarten met betrekking tot ecotoopverlies en barrière 

(Peymen et al. 2000), de beleidsstatus van natuurgebieden, de grootte van het aaneengesloten 

gebied, het aantal voorkomende rodelijst soorten en additionele informatie over potentieel 

geschikt habitatgebied voor 15 faunasoorten.  

 

In deze studie worden enkel zeer grote knelpunten in gebieden met hoogste prioriteit 

(prioriteit 4) weerhouden. Al deze punten liggen in zones met belangrijke concentraties 

natuur. Op deze plaatsen kan mogelijks worden gedacht aan structurele 

ontsnipperingsmaatregelen door de aanleg van ontsnipperende infrastructuur ten behoeve van 

bepaalde fauna-elementen. Onderzoek is wenselijk naar de wenselijkheid en haalbaarheid van 

ecoducten en andere “robuuste verbindingen” op strategische plaatsen waar Grote Eenheden 

Natuur worden doorsneden door de autosnelweg. De mogelijkheden en de zinvolheid hiervan 

dienen voorafgaandelijk grondig onderzocht. De volgende plaatsen werden geselecteerd 

(kaart 10) : 

 

 

- Het kruispunt van de Rivierbeek met de E40 

- Sint-Andries (Zevenkerke, Ter Heide) (E40) 

- De A17 die het complex Merkemveld-Doeveren doorsnijdt 

- De doorsteek van de Bornebeek met de E368 tussen Bulskampveld en 

Driekoningen 

- Een doorsteek van de Wantebeek in Doomkerke ter hoogte van de Vorte bossen 

 

 

Bijkomend wordt ook het kruispunt van de Bornebeek met de E40 weerhouden als een 

prioritair knelpunt vanwege de specifieke mogelijkheden voor herstel van deze beekvallei. 
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3.3.3 Knelpunten vismigratie en visstand op de waterlopen in de Brugse Veldzone 

 

 

Monden et al. (2001) inventariseerden vismigratieknelpunten op een aantal prioritaire 

waterlopen in Vlaanderen. Uitgebreide fiches met foto’s van deze knelpunten kunnen 

opgevraagd worden en geraadpleegd op http://www.vismigratie.be/. Voor het overzicht 

worden de knelpunten met  lage prioriteit weergegeven op kaart 10. Deze knelpunten worden 

hieronder besproken in het licht van recente bevissingsgegevens voor 18 waterlopen van het 

bekken van de Brugse Polders (Van Thuyne et al. 2002). Van Thuyne et al. (2002) besluiten 

dat op de bemonsterde waterlopen nog geen stabiel en gevarieerd visbestand aanwezig is. 

Hoge densiteiten worden meestal door één soort bepaald. Enkel de Bornebeek, waar Bermpje 

en Kopvoorn werden gevangen, krijgt de beoordeling “goed”. Uit deze studies blijkt dat het 

oplossen van vismigratieknelpunten geen hoge prioriteit is op de onderzochte waterlopen.  

 

Op de Rivierbeek komen twee knelpunten voor met lage prioriteit (kaart 10). Het betreft 

schuiven bij de monding in het kanaal Gent-Brugge waarvan onderzocht dient te worden hoe 

vismigratie ter hoogte van dit knelpunt kan gerealiseerd worden. Dit heeft lage prioriteit 

aangezien op de Rivierbeek voorlopig geen belangrijke visstand voorkomt (Monden et al. 

2001). Op de Rivierbeek zelf werden bij een recente bemonstering geen vissoorten 

aangetroffen (Van Thuyne et al. 2002).  

 

Op de Jobeek, Poversbeek en Ringbeek komen een aantal moeilijk op te lossen 

vismigratieknelpunten voor (stuwen, duikerplaten, bodemplaten enz.). Deze waterlopen 

herbergen geen visbestand (Van Thuyne et al. 2002) en hebben  zonder drastische ingrepen in 

de toekomst ook geen potenties om een visbestand te herbergen. Monden et al. (2001) stellen 

voor de waterloop terug door de natuurlijke bedding te laten stromen. In tweede instantie 

wordt voorgesteld de knelpunten te verwijderen en de rivier opnieuw in te richten met een 

natuurlijk verval. Indien volledig herstel niet mogelijk is, kan men rond de obstakels lange 

omleidingkanalen aanleggen die een sterker verval hebben en die als een natuurlijke 

(meanderende) beek met hoge ruwheid worden ingericht. Dergelijke omleidingen kunnen 

naast hun functie als visdoorgang, ook dienen als paai-, opgroei- of verblijfsplaats voor de 

stroomminnende soorten. Slechts indien de voorgaande mogelijkheden zijn nagegaan en 

negatief werden bevonden, kan men gaan denken aan de aanleg van eigenlijke bekkentrappen 

met V-vormige overlaten of hellingen uit stortsteen (Monden et al. 2001). 

 

Een migratieknelpunt op een binnenarm van het kanaal Gent-Oostende ter hoogte van de 

Dampoort (Brugge) dient verder onderzocht. De kosten voor eventuele sanering van dit 

knelpunt wegen niet op tegen de baten. Het is voorlopig niet prioritair. Aan het station van 

Brugge (de Ketsbrug) zijn er eventueel wel mogelijkheden om een goede vistrap te bouwen 

met beperkte kosten (Monden et al. 2001). 

 

De uitmonding van het Zuidervaartje in het Afleidingskanaal van de Leie gebeurt te Damme 

via een gemaal. 's Winters watert de Zuidervaart gravitair af via een duiker in het 

Leopoldkanaal. In de zomer wordt het water rechtstreeks in het Schipdonkkanaal gepompt 

(schroefpomp) om te verhinderen dat het Leopoldkanaal wordt vervuild door water van de 

Zuidervaart. Men plant de capaciteit te verdubbelen en de pomp ook in de winter te laten 

werken. Verder overleg is nodig om dit knelpunt te evalueren en te komen tot een oplossing. 

Schroefpompen veroorzaken erge schade aan passerende vissen (Germonpré et al. 1994). Ook 

hier geldt dat de kosten voor een eventuele sanering van dit knelpunt mogelijks  niet opwegen 
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tegen de baten (Monden et al. 2001). Het Zuidervaartje en haar zijlopen Sint-Trudoledeken en 

Veldbeek krijgen voorlopig immers de visindex “ontoereikend” (Van Thuyne et al. 2002).  

 

 

Kaart 10 : “Structurele ontsnipperingspunten” en vismigratieknelpunten met lage prioriteit voor de 
Brugse Veldzone. 
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3.3.4 Uitbreiding vanuit bestaande boskernen 

 

 

Bosuitbreiding in bepaalde gebieden noodzakelijk wil men het minimumareaal nastreven 

waaronder levensgemeenschappen en specifieke doelsoorten optimaal voorkomen (zie 

hiervoor de beschrijving van de natuurstreefbeelden zure bossen 2.2.6 en bron- en 

beekbegeleidend bos 2.2.7). De mogelijkheden en prioriteiten voor bosuitbreiding in de 

Brugse Vedzone worden aangegeven in het hoofdstuk “Prioritaire gebieden voor acties in het 

kader van de landinrichting”. 

 

Aan beide zijden van de E40 is het in het hele studiegebied nuttig om aan bosuitbreiding te 

doen. Dit bos heeft niet alleen een verbindingsfunctie (én kan zoogdieren geleiden naar 

veilige oversteekplaatsen), het kan ook dienst doen als groenscherm en beperkte 

geluidsbuffer.  

 

Bosuitbreiding is geen gewenste maatregel op plaatsen waar waardevolle lichtminnende 

schrale vegetaties in de autostradeberm voorkomen. 
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3.4 Soortgerichte maatregelen 
 
 

Het is onmogelijk binnen het kader van deze studie de mogelijke maatregelen ter 

bevordering en instandhouding van alle in het gebied voorkomende rodelijst soorten op te 

sommen. We beperken ons tot de bespreking van een aantal taxa waarvoor de Brugse 

Veldzone van zeer groot belang is op Vlaams/Internationaal niveau. Een tweede criterium 

voor het opnemen van taxa was het voorkomen van een soort op de annexen (II en/of IV) van 

de Habitatrichtlijn. Voor een aantal andere groepen wordt verwezen naar recente literatuur. 

Bij de bespreking van de natuurstreefbeelden en de detailbespreking van elk deelgebied 

worden telkens belangrijke fauna- en floradoelsoorten voor het natuurbeleid aangestipt in een 

tabel. 

 

 

3.4.1 Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris, streekspecialiteit en aandachtsoort voor 

het agrarisch gebied   
 

 

3.4.1.1 Verspreiding en habitatvereisten 

 

 

Brys et al. (2001) verrichtten onderzoek naar de noodzakelijke omgevingsvoorwaarden ten 

behoeve van verbreiding en duurzame ontwikkeling van sterk versnipperde plantenpopulaties 

met genetische kenmerken van restpopulaties. De drie Vlaamse sleutelbloemsoorten Slanke 

sleutelbloem P. elatior, Gulden sleutelbloem P. veris en Stengelloze sleutelbloem P. vulgaris  

werden daarbij als modelsoorten gebruikt.  

 

Van de drie onderzochte sleutelbloemen is de stengelloze de zeldzaamste en meest bedreigde. 

De soort bereikt in Vlaanderen de noordoostelijke grens van zijn areaal. Het voorkomen ervan 

in de Veldzone trok al vroeg de aandacht (Vandevijvere 1959) en is nu precies gekend door 

het onderzoek van Brys et al. (2001). In totaal werden 92 populaties teruggevonden met een 

populatiegrootte van 1-1219 individuen. Alle situeerden ze zich in de ruime omgeving van 

Brugge waar de soort haast uitsluitend in kleine landschapselementen (begraasde slootkanten 

langs graslanden) voorkomt (kaart 10). Ondanks de aanduiding als oud-bosplant (Biesbroek et 

al. 2001) bleek slechts 18% van alle populaties nog in bossen voor te komen. 65% van de 

populaties bevatte minder dan 50 individuen. De overleving van deze kleine restpopulaties is 

problematisch door de grotere kans op uitsterven bij toevallige verstoring, de afname van 

genetische diversiteit en inteelt (Young et al. 1996), verminderde pollenhoeveelheid, vrucht- 

en zaadzetting door bv. verstoorde stylieverhouding (sleutelbloemen zijn obligate 

kruisbestuivers) of verhoogde competitie (Campbell & Halama 1993) en doordat keine 

groepjes planten minder opvallend zijn voor bestuivers (Agren 1996 ; Kwak et al. 1998).  

 

De populaties konden gerangschikt worden naar hun leeftijdsstructuur. In verouderde 

populaties treedt nauwelijks verjonging op. Normale populaties hebben kiemplanten, jonge 

planten en een groot aandeel adulte planten. Uitbreidende populaties, ten slotte, worden 

gekenmerkt door een groot aandeel kiemplanten en jonge plantjes. De kleinste populaties 

waren ook de oudste. Deze hebben het minst kans om op lange termijn te overleven aangezien 

verjonging achterwege blijft. De leeftijdsstructuur van een populatie Stengelloze 

sleutelbloemen wordt in grote mate bepaald door de graad van dynamiek. Plaatsen die 

regelmatig verstoord werden door maaien, begrazing of slootruimen bleken vaak ook de 
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meest dynamische populaties te herbergen. Op voorwaarde dat niet de ganse populatie wordt 

verwijderd, worden door slootruiming geschikte kiemingsvoorwaarden (open bodem, geen 

competitie, verhoogde lichtinval) gecreëerd, wat tot hoge populatiegroeisnelheden leidt door 

massale kiemplantrecrutering (Brys et al. 2001). 

 

 

Kaart 11 : Verspreiding van Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris in de Brugse Veldzone (Bron : 
gegevens terreininventarisatie R. Brys).  
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3.4.1.2 Belang en mogelijke maatregelen 

 

 

Populaties in marginale habitats én aan de grens van het verspreidingsgebied, zoals de 

Primula vulgaris populaties in de Brugse Veldzone, verdienen extra aandacht omdat ze een 

specifieke genetische variatie herbergen. Meer dan in de kern van het verspreidingsareaal zijn 

deze populaties in staat voldoende variatie te behouden om zich aan nieuwe 

omgevingscondities aan te passen in geval van bv. verslechtering van het habitat. Ook de 

dikwijls zeer kleine restpopulaties spelen een belangrijke rol, omdat ze het op het eerste zicht 

landschappelijke woestijn omtoveren in een geschikte corridor met stepping stones voor 

bestuivers (bv. hommels) die tussen grotere populaties pendelen. Met het oog op het behoud 

van de kwetsbare populaties Stengelloze sleutelbloem in het agrarisch landschap doen Brys et 

al. (2001) een aantal suggesties : 

 
• Dringende integrale bescherming van resterende groeiplaatsen. Grote bronpopulaties kunnen enkel 

duurzaam worden beschermd door verwerving van percelen waarop ze zich bevinden. 

 

• Voorkomen van het plukken en uitsteken van planten 

 

• Waarborgen van habitatkwaliteit : 

 

- Omzetting van grasland naar akker is nefast. Door het inwaaien van herbiciden sterven de 

planten af. Bemesting wijzigt concurrentieverhoudingen waardoor sleutelbloemen verdrongen 

worden  

- Zijn akkers al aanwezig dan is een bufferzone van 5-10m met akkerrandenbeheer aangewezen 

- Verbreden van de slootrand waardoor meer geschikt habitat gecreëerd wordt is een goede 

maatregel. 

 

• Intensief en gericht beheer op het niveau van de populatie. Beheer dient erop gericht te zijn verjonging 

in populaties mogelijk te maken zodat nieuwe genetische recombinanten kunnen ontstaan en de 

populatiegrootte boven de kritische minimumgrens blijft. Cyclisch kleinschalig schonen, plaggen, 

afschrapen van de grachtwand, deponeren van ruimingspecie en een éénmalige maaibeurt waarbij de 

zode wordt beschadigd zijn maatregelen waarvoor goede resultaten zijn gedocumenteerd 

 

• Actieve, gecontroleerde introductie kan populaties uit hun isolement halen. 
 

 

Met het Regionaal Landschap Houtland wordt onderzocht hoe de populaties het best kunnen 

beschermd worden. Verwerving van terreinen met grote bronpopulaties, het aangaan van 

beheersovereenkomsten, herintroductie zijn mogelijke maatregelen. Het nemen van effectieve 

maatregelen vereist doorgedreven kennis rond de habitatvereisten, bestuivingbiologie en 

genetica van de soort. Het is aangewezen bij initiatieven steeds een specialist te raadplegen.  
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Foto 42 : De gevolgen van herbicidengebruik op populaties Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris zijn 

navenant (links). Rechts : een typische groeiplaats in de omgeving van Donk  (Foto’s : Rein Breys). 
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 3.4.2 Plantengemeenschappen van de intermediair Atlantische heide 
 

 

De heidevegetaties in de oude veldgebieden rond Brugge herbergen een uniek vegetatietype 

dat beschreven wordt als een overgangsvorm tussen Noordatlantische heide en Atlantische 

heide zoals die gekend is van Bretagne (Debeelde 2002). Het komt voor in streken met een 

relatief vochtig klimaat, een gemiddeld zachte temperatuur en een beperkt aantal vorstdagen 

per jaar. Dit heidetype is relatief soortenrijk omdat er veel vertegenwoordigers van andere 

plantengemeenschappen in kunnen voorkomen (foto 43). Palmaerts (2002) telde gemiddeld 

24,4 soorten voor de regio waarvan 9,3 heidesoorten, terwijl op droge heide slechts 13 à 14 

soorten werden gevonden. Het aantal soorten op natte heide bedraagt gemiddeld 10,6 

(Vandenbussche et al. 2002).  

 

Voor een gedetailleerde vegetatiekundige beschrijving van dit heidetype geënt op de Brugse 

Veldzone verwijzen we naar Stieperaere (1973, 1979) en Palmaerts (2002). Debeelde (2002) 

geeft in zijn rapport een samenvattende tabel (tabel 27). Atlantische heidesoorten ressorteren 

onder verschillende annex-I habitats. Beschrijvingen van deze habitats in fichevorm zijn te 

vinden in Sterckx (in voorbereiding). Op deze fiches staan kensoorten, milieukarakteristieken, 

regulier beheer, herstel- en ontwikkelingskansen, overeenkomstige indelingen in andere 

ecologische eenheden (bv. BWK, Europese Corine-indeling) en wettelijke 

beschermingsmaatregelen vermeld. 

 

In uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn werden reeds een aantal gebieden aangeduid 

voor het behoud van deze heidehabitats (zie de hoofdstukken juridisch- en beleidskader).  

 

Dit noordatlantisch heidehabitat is momenteel teruggedrongen tot een zeer kleine oppervlakte, 

waarvan het merendeel binnen natuurreservaten ligt die minutieus beheerd worden. Om een 

betekenisvolle oppervlakte duurzaam te beschermen dienen op korte termijn een aantal 

maatregelen genomen te worden.  

 

In de volgende gebieden zijn goede potenties voor het herstel van dit type heidevegetaties 

aanwezig (naar Debeelde 2002) :  

 

 

- Merkemveld en Doeveren 

- Nieuwenhove en Rooiveld 

- Munkebossen en Zorgvliet 

- Bulskampveld en Vagevuurbossen 

- Blauwhuisbossen 

- Hulstlo 

- Vloethemveld, Sint-Andriesveld, Beisbroek, Tillegem 

- Zevenkerke en omgeving, Vuile Moere 

- Groenhove 

- Sijseleveld 

- Depressie van het kanaal 

- Hooggoed 

- Sint-Pietersveld en Parochieveld 
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Voor een gedetailleerde uitwerking hiervan (bespreking van kansrijkdom van de gebieden, 

historische gegevens, zaadbank, lopende initiatieven enz.) kan integraal verwezen worden 

naar het ontwerp Noodplan intermediair Atlantische Heide in Vlaanderen (Debeelde 2002). 

 

 

Tabel 27 : Enkele kenmerken van intermediair Atlantische heidehabitats (Debeelde 2002). 
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Foto 43 : Een “atlantisch onderonsje”? Van het aanwezige soortenspectrum in de regio hebben vooral 

Tweenervige zegge C. binervis en Rode dophei E. cinerea een uitgesproken Atlantisch areaal. Deze 
soortencombinatie komt in Vlaanderen enkel in de regio Loppem-Zedelgem voor. Rode dophei komt ook 

nog zeer beperkt voor in Limburg. Boven : de drie heidesoorten (Struikheide, Gewone dophei, Rode 

dophei) te Vloethemveld. Onder : Beenbreek, hier vergezeld van Gewone dophei, Tormentil en 

Waternavel, komt enkel nog in de natte heide van de Gulke Putten voor. 
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3.4.3 Andere plantensoorten 
 

 

Voor een aantal andere plantensoorten dienen de mogelijkheden voor het behoud en de 

ontwikkeling van populaties onderzocht te worden. De onderstaande lijst heeft niet de ambitie 

volledig te zijn, maar enkele belangrijke plantensoorten waarrond mogelijks kan gewerkt 

worden zijn : 

 

 

- Zaagblad Serratula tinctoria : behoort tot de meest zeldzame plantensoorten in 

Vlaanderen. Relictpopulaties komen voor in enkele bermen in het cuestagebied 

van Oedelem, de dichtstbijzijnde groeiplaatsen bevinden zich in het Drongengoed 

te Burkel. Zaagblad is een maaigevoelige kwelindicator van oude ongescheurde 

graslanden op ongestoorde zandige bodems.   

 

 

- Bosgeelster Gagea lutea : Bedreigde oud-bosplant in Vlaanderen waarvan 

populaties voorkomen in landbouwgebied rond Hertsberge en in een bosje aan de 

monding van de Rivier- en Hertsbergebeek. 

 

 

- Ondergedoken moerasscherm Apium inundatum : Bedreigde soort in Vlaanderen 

die recent massaal kiemde na onderhoudswerken aan een beek in de door 

Natuurpunt vzw verworven Predikherenbossen. 

 

 

 

3.4.4 Paddestoelen van zure loofbossen 
 

 

De ondergroei van de zure zure loofbossen in de Brugse Veldzone is van grote betekenis voor 

de biodiversiteit, onder andere voor een groot aantal bedreigde paddestoelen (bv. Veerkamp 

1999 ; Vandekerkhove & Depauw 2002).  

 

Bonte berkeboleet, Peperboleet, Gele berkerussula, Kleine berkerussula, Duivelsbrood, 

Groene berkerussula, Stekeltrilzwam, en Laksteel zijn voorbeelden van zeldzame tot zeer 

zeldzame soorten waarvoor de zure loofbossen van de Brugse veldzone van cruciaal belang 

zijn (mededeling P. Lust). Bruine ringboleet, Lorkeboleet en Grote sponszwam zijn 

belangrijke naaldhoutsoorten.  

 

De laatste 15 jaar werd van een aantal van deze soorten een dramatische achteruitgang 

vastgesteld in de streek (mededeling P. Lust). De schrale ondergroei van bv. 

eikeberkenbossen in het algemeen en de paddestoelen in het bijzonder zijn erg gevoelig voor 

atmosferische depositie en de inwaai van meststoffen (Bal et al. 2001). Toenemende 

atmosferische depositie veroorzaakt een significante toename van de strooisellaag, wat een 

negatief effect heeft op het aantal mycorrhizapaddestoelen (boleten, russula’s,…).  

 

Met name stekelzwammen hebben zwaar te lijden onder atmosferische deposities, vermesting 

en onaangepast bosbeheer met verruiging tot gevolg (Nauta & Vellinga 1995 ; Arnolds & Van 

Ommering 1996). Niet minder dan zeven soorten zijn reeds meer dan 30 jaar niet meer 
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waargenomen in Vlaanderen (Walleyn & Verbeken 2000). De tientallen kg stikstof/ha die 

jaarlijks uit de lucht vallen, lijden tot verbraming en vergrassing met mycologische 

woestijnen tot gevolg (Walleyn & Verbeken 2000). Wegbermen en perceelranden, waar van 

nature meer micorrhizavormers voorkomen, zijn vaak nog de enige refugia voor 

mycorrhizavormers van stikstofarme milieus. Ze geven een beeld van hoe de mycoflora in de 

bossen eruit zou kunnen zien (med. A. Verbeken).  

 

 

3.4.5 Vleermuizen 
 

 

3.4.5.1 Belang van de Brugse Veldzone voor Vleermuizen 

 

 

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de in de Veldzone voorkomende soorten en de 

belangrijkste gebieden waar ze voorkomen. Er werd onderscheid gemaakt tussen zomer- en 

winterverblijfplaatsen. Alle soorten zijn gladneuzen. Hoefijzerneuzen werden nooit in de 

regio waargenomen.  

 

De Brugse Veldzone is ongetwijfeld één van de beter onderzochte gebieden in Vlaanderen 

wat Vleermuizen betreft. Ondanks het onvermijdelijke waarnemerseffect dat deze betere 

inventarisatiegraad met zich meebrengt, is het belang van de Veldzone voor Vleermuizen 

uitermate groot. De streek herbergt een populatie van de zeer zeldzame Dwarsoorvleermuis 

en een kraamkolonie van Ingekorven vleermuis. Verder is de bedreigde Franjestaart lokaal 

algemeen en hebben algemenere soorten als Gewone grootoorvleermuis, Laatvlieger, 

Watervleermuis, Baardvleermuis en Rosse vleermuis substantiële populaties in de regio.   

 

Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat kasteelparken, bosgebieden en waterrijke gebieden van 

de Brugse Veldzone de belangrijkste hot-spots zijn voor vleermuizen : Bulskampveld en 

Vagevuurbossen, Reigerlo, Vloethemveld, Merkemveld, het kasteeldomeinen van Loppem, 

het kasteelpark van Wijnendale, het kasteel van Sijsele, Ardooie ’t veld, kasteeldomein 

Hertsberge, Kruiskalsheide, Gruuthuuse, Baesveld. Daarnaast dient niet enkel gewerkt aan 

zomerverblijven en jachtgebieden, maar moet voor een effectieve bescherming ook de 

winterverblijven in acht genomen worden. Het domein Reigerlo en onmiddellijke omgeving 

gaat momenteel door als het meest soortenrijke gebied van de Benelux (mededeling B. 

Vandendriessche)! Het heeft die status wellicht te danken aan de absolute rust die er heerst, de 

vele oude bomen in het park, de uitzonderlijke insectendiversiteit (nachtvlinders) in de 

omgeving, de kasteelruïne met kelders en ijskelder. 

 

 

3.4.5.2 Wettelijke bescherming 

 

 

Voor een aantal soorten die voorkomen op bijlage II van de Habitatrichtlijn 

(Dwarsoorvleermuis, Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Vale vleermuis) heeft België 

een verantwoordelijkheid op te nemen (zie 1.2.1). Alle in de Veldzone voorkomende 

vleermuizensoorten, met inbegrip van algemenere soorten als Gewone dwergvleermuis en 

Baardvleermuis (Foto 44), staan bovendien op bijlage IV van de Habitatrichtlijn (zie 1.2.1) en 

genieten dientengevolge strikte bescherming. 
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Ingevolge het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu 

in Europa van 19 september 1979, de Conventie van Bern, dienen alle vleermuissoorten in 

Europa strikt te worden beschermd. Dit betekent dat aangesloten landen maatregelen moeten 

nemen om het verontrusten, vangen, in gevangenschap houden en doden van dieren alsook 

het verstoren van hun voortplantings- en rustplaatsen te verbieden. Alle in de Veldzone (en 

ons land) voorkomende inheemse soorten komen voor op appendix II van dit Verdrag, met 

uitzondering van de Gewone dwergvleermuis, die voorkomt op appendix III (minder strikt te 

beschermen soorten).  

 

De Overeenkomst inzake de bescherming van vleermuizen in Europa, de Bats Agreement (16 

januari 1994), is een uitvloeisel van de Conventie van Bonn (Verdrag ter bescherming van 

trekkende wilde diersoorten) en heeft als doel het bevorderen van vleermuisbeschermende 

maatregelen in Europa. Hieronder vallen o.a. de bescherming van leefgebieden, het 

voorkomen van voor vleermuizen schadelijke bestrijdingsmiddelen, het organiseren van 

voorlichting en de opbouw van een monitoringsprogramma op Europese schaal.   

 

In België zijn vleermuizen ook op gewestelijk niveau beschermd. Bij Koninklijk Besluit van 

22 september 1980 werden alle inheemse vleermuissoorten binnen het Vlaamse Gewest 

volledig wettelijk beschermd. 

 

 

3.4.5.3 Algemene vleermuisvriendelijke maatregelen 

 

 

o Vleermuisvriendelijke inrichting van zolders 

 
Zolders van kerken, kloosters, kastelen en andere gebouwen vormen belangrijke zomerverblijfplaatsen voor 

Vleermuizen (Anonymus, 1988; Voûte & Lina, 1986). Vaak worden deze zolders door restauratie - bewust 

of onbewust - ongeschikt of ontoegankelijk gemaakt voor vleermuizen. Voor de inrichting van 

vleermuisvriendelijke zolders gelden een aantal vuistregels: 

 

De “ideale” zolder is droog, tochtvrij en warm. De dakbedekking bestaat om thermische redenen bij 

voorkeur uit leien. Belangrijk is ook dat de dieren voldoende loopruimte kunnen vinden tussen de 

dakbedekking en het dakgebindte. Felle spots en sfeerverlichting op storende plaatsen (zijbeuken, in- en 

uitvliegopeningen) worden best vermeden, aangezien de dieren hierdoor verstoord kunnen raken (bv. te 

vroeg uitvliegen door verstoring van het dag/nacht- ritme). 

 

Toegankelijkheid voor vleermuizen verzekeren. Veel kerkzolders worden hermetisch afgesloten als 

bescherming tegen duiven, ratten en ander ongedierte. Vervanging van enkele klassieke pannen of leien 

door verluchtingsdakpannen is een eenvoudig en goedkoop middel om de zolder toch toegankelijk te houden 

voor vleermuizen.  

 

Gebruik van schadelijke houtverduurzamingsmiddelen vermijden. Het betreft hier voornamelijk 

producten met gechloreerde koolwaterstoffen (onder andere DDT, Lindaan, pentachloorfenol), waarvan de 

desastreuze werking op vleermuizenkolonies voldoende gedocumenteerd is (Voûte, 1976, 1980, 1981). 

Pasgeboren, nog onbehaarde jongen nemen het gif op via de huid of wanneer zij zich schoonlikken. 

Alternatieven zijn het gebruik van minder schadelijke chemicaliën (bv. permethrin, cypermethrin) of een 

heteluchtbehandeling van de balken. Positieve ervaringen hiermee werden reeds opgedaan te Damme.  

 

o Behoud van holle bomen  

 
Vermoedelijk waren holle bomen in onze streken het primaire onderkomen voor Vleermuizen. De opkomst 

van menselijke constructies in het landschap en de inkrimping van het bosareaal hebben een verschuiving 

teweeggebracht naar door de mens geconstrueerde ruimtes (Voûte & Lina, 1986). Slechts een beperkt aantal 

soorten bleef trouw aan de bomen. Grootoorvleermuis P. auritus, Watervleermuis M. daubentonii, 
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Franjestaart M. nattereri, Dwergvleermuis P. pipistrellus en Ruige dwergvleermuis P. nathusii  kunnen van 

holle bomen gebruik maken als zomerverblijfplaats. De Rosse vleermuis Nyctalus noctula en de 

Bosvleermuis N. leisleri bewonen het gehele jaar door holle bomen. Deze soorten zijn in onze streken 

obligaat dendrofiel i.e. volledig op holle bomen aangewezen als winterverblijfplaats, voorjaars-, kraam- én 

paarverblijf. Vaak komen op deze momenten grote concentraties vleermuizen bijeen in één of enkele 

daartoe uitgekozen bomen (Lange et al., 1994; Voûte, 1983). Het verloren gaan van deze bomen kan dus erg 

nadelige gevolgen hebben voor dieren uit een groot gebied, temeer daar vleermuizen erg honkvast zijn 

(Voûte & Lina, 1986). Groepen oude, holle bomen verdienen in dit verband bijzondere aandacht. Een tekort 

aan holle bomen kan ertoe leiden dat vleermuizen in een ongunstige concurrentiepositie geraken ten 

opzichte van holenbroedende vogels (Anonymus, 1988). 

 

De door vleermuizen gebruikte bomen zijn bijna altijd loofbomen (Beuk, eik, berk, linde). Deze bomen zijn 

zelden dood. De vleermuizen huizen meestal in de top van de beschikbare ruimte (veelal ontstaan door het 

afbreken van een tak of door spechtenactiviteit). Holle bomen kunnen tijdelijk behoed worden tegen 

omvallen door ze te kandelaren. Het resultaat is een onttakte boom waarvan de stam nog geruime tijd kan 

dienst doen als vleermuisverblijfplaats. Is kappen toch onvermijdelijk (bv. wegens gevaar voor 

wandelaars), dan gebeurt dit best tussen half augustus en eind oktober. Worden er tijdens het kappen nog 

dieren aangetroffen, dan kan men best onmiddellijk contact opnemen met een deskundige. Het 

ontoegankelijk maken van stukken bos met groepen holle bomen verdient aanbeveling. Voorbeelden 

van dergelijke “boomvleermuisreservaten” en geschikte beheersaanbevelingen in dat verband zijn reeds 

bekend (bv. Ede, Nederland) (Huitema, 2001; Voûte & Lina, 1986; Voûte, 1983).   
 

o Bescherming en inrichting van winterverblijven 

 
Voor de bescherming en het behoud van overwinterende vleermuizen is de aanwezigheid van permanent 

geschikte winterverblijven essentieel. Ijskelders, grotten, groeves, bunkers en kelders kunnen dienst doen en 

worden best ingericht als “puntreservaat”. Een goede winterverblijfplaats voldoet aan een hele reeks 

voorwaarden: bij voorkeur volledige duisternis, zo groot mogelijke rust, een relatieve luchtvochtigheid van 

80 à 100%, een zo constant mogelijke temperatuur tussen 0° en 10°C, tochtvrij, enz. 

 

Voor verdere informatie omtrent de inrichting van winterverblijven voor vleermuizen wordt verwezen naar 

de literatuur (o.a. Voûte & Lina 1986, Stebbings 1988, Lefevre 1997) en naar de specialisten van de 

Vleermuizenwerkgroep Vlaanderen. 

 

o Gebruik van schadelijke chemicaliën vermijden 

 

Larven van grote kevers zoals mestkevers Aphodius spp. leven in mestvlaaien en hebben erg te lijden onder 

het gebruik van antiparasitica (vb. antihelminthica) in de (runder)veeteelt. Hierdoor komt de 

voedselvoorziening van keveretende vleermuizen in het gedrang (vb. Grote hoefijzerneus R. ferrumequinum 

en Laatvlieger E. serotinus). Ook gebruik van PCB (polychloorbifenylen) bevattende bestrijdingsmiddelen 

in land- en tuinbouw moet vermeden worden. Deze producten hebben de eigenschap het 

voortplantingsvermogen van zoogdieren aan te tasten en werden reeds in een aantal gevallen in hoge 

concentraties in vleermuizen aangetroffen. 



Bijlage 1 : Overzicht van in de Brugse Veldzone voorkomende vleermuizensoorten, hun belangrijkste zomer- en winterverblijfplaatsen en het relatief belang van hun 

kolonies op Vlaams/Provinciaal niveau (Bron : vleermuizenwerkgroep West-Vlaanderen, Bob Vandendriessche). Habitatrichtlijnsoorten (Annex II-soorten) worden in 

rood weergegeven. 

 
 Zomer Winter Status en belang 

Gewone grootoorvleermuis 

Enkele kleine kraamkolonies en verblijfplaatsen 

bekend, zowel op zolders als in boomholten. De soort 

werd ook in verschillende bosgebieden jagend 

waargenomen : Merkenveld, kasteeldomeinen Loppem, 

Lippensgoed Bulskampveld, Reigerlo, Wijnendale, 

Ardooie ’t veld, kasteeldomein Hertsberge 
kruiskalsheide. 

Wordt in bijna alle gekende overwinteringsobjecten in 

de Brugse veldzone in kleine aantallen gevonden (1-10). 

Overwinterende dieren werden begin maart en begin 

december 2002 gevonden in twee holle beuken in de 

Vagevuurbossen (resp. 3 en 1 dier). Het betrof meteen de 

eerste vondst van in boomholten overwinterende 
grootoorvleermuizen in Vlaanderen. 

Lokaal vrij algemeen in 

kleine aantallen 

 

Grijze grootoorvleermuis Geen recente zomerwaarnemingen 
Sporadische waarnemingen in verschillende 

ondergrondse objecten 

Wellicht zeer zeldzaam, 

onvoldoende gekend 

Dwarsoor 

Tot op heden enkel waargenomen in de nabije 

omgeving van het kasteeldomein Reigerlo (Beernem, 

Lindeveld). Een klein groepje van deze soort werd er 

voor het eerst jagend aangetroffen in het najaar van 

1998. Gedurende de twee volgende zomerseizoenen 
hadden  de dwarsoren de kasteelruïne en de 

domeinbomen als hun vaste verblijfplaats. De soort 

werd er voor het laatst jagend waargenomen in de late 

zomer van 2000, waarna de restauratiewerken in het 

domein aanvingen. 

Sinds de winter van 1996-1997 (en wellicht reeds 

voordien) overwinterden minstens drie 

dwarsoorvleermuizen in de ruïne en de ijskelder van het 

kasteelpark Reigerlo. De soort werd voor het laatst 

gezien in de late zomer van 2000, maar de winter daarop 
werd de soort enkele kilometers oostelijker 

overwinterend aangetroffen in een bekend 

overwinteringsobject. Wellicht ging het om een dier uit 

Beernem. 

Uiterst zeldzaam. De 

waarnemingen in 

Reigerlo zijn de enige 

betrouwbare 

zomerwaarnemingen van 
deze soort in de Benelux 

van het laatste 

decennium. 

 

 

Laatvlieger 

Enkele verblijfplaatsen en enkele kleine en één zeer 
grote kraamkolonie van deze soort bekend in het 

Brugse veldgebied (Waardamme). De dieren van deze 

kolonies kunnen de hele zomer door jagend worden 

waargenomen in de meest uiteenlopende biotopen 

(kerk Waardamme, Loppem).   

Geen winterwaarnemingen van laatvliegers in de regio. 
(geen gegevens) 

 

Lokaal vrij algemeen 

Noordse vleermuis 
Deze soort behoort voor zover bekend niet tot de vaste fauna van de Brugse veldzone. Toch is er één vondst van een dood dier bekend uit 

Brugge, die dateert uit 1975 (J. Vansteenkiste). Dwaalgast 

Gewone dwergvleermuis 

Talloze kleine en grote kraamkolonies bekend, vooral 
uit woonhuizen. De soort jaagt in de meest 

uiteenlopende biotopen waargenomen in alle 

kasteeldomeinen en bossen in de veldzone.  

Wordt slechts sporadisch waargenomen in ondergrondse 
objecten (Onvoldoende waarnemingen) 

Verspreid en zeer 
algemeen. 

Ruige dwergvleermuis 

Verspreide waarnemingen. De soort wordt vooral op 

doortrek in het najaar waargenomen. Eén 

kraamkolonie (boom) bekend uit het Bulskampveld. 

Bulskampveld, Reigerlo + andere domeinen. 

Sporadische winterwaarnemingen van deze soort (dood 

gevonden exemplaren).  Het is bekend dat deze soort in 

boomholten overwintert. Onvoldoende gegevens. 

Verspreid maar relatief 

lage aantallen.    

Kleine dwergvleermuis 

Slechts één keer waargenomen in de regio. Begin juli 
2000 werden van deze soort geluidsopnames gemaakt 

in het kasteeldomein Reigerlo te Beernem. De kleine 

dwergvleermuis werd pas eind jaren ’90 als soort 

beschreven; ze komt hoofdzakelijk voor in Scandinavië 

en het noordelijk deel van Groot-Brittannië, maar 
werd intussen in andere  landen waargenomen. Uit 

Vlaanderen zijn er éénmalige waarnemingen uit de 

regio Ieper, Kortrijk en de Voerstreek. 

Geen gegevens 

Onvoldoende gegevens, 
maar wellicht zeldzaam, 

Frequentere 

waarnemingen op één 

locatie omgeving 

Zoniënwoud 

Vale vleermuis Geen zomerwaarnemingen in de regio 
Eén waarneming uit de jaren ’60 uit Roeselare  

 

Wellicht een dwaalgast 

die niet (meer) voorkomt 

in de provincie 

Meervleermuis 
Nog niet jagend aangetroffen in de Brugse veldzone.  

 

Eénmalige winterwaarneming uit een ijskelder 

(kasteeldomein de Celle, Oostkamp).  
Zeer zeldzaam 

Watervleermuis 

Verscheidene kraamkolonies bekend in bomen en één 
in een watergang. De soort benut de meeste 

wateroppervlakken als jachtgebied (vijvers vanaf 

enkele tientallen vierkante meter, kanalen, rivieren) en 

werd ongeveer aan alle kasteeldomeinen en bossen met 

vijvers in de Brugse veldzone waargenomen.  

Wordt in relatief grote aantallen gevonden in 
ondergrondse objecten, hoofdzakelijk in ijskelders, maar 

ook in bunkers en ruïnes. Eén winterwaarneming uit een 

holle beuk in het Bulskampveld. Het aantal 

watervleermuizen dat in boomholten overwintert, wordt 

wellicht onderschat. 

Verspreid en algemeen. 

Ingekorven vleermuis 

Van deze zeer zeldzame soort is in de regio slechts één 

kraamkolonie bekend. Op de kerkzolder van Loppem 
verblijft een kraamkolonie van ruim 30 vrouwtjes 

(ontdekt juni ’98). Het gaat hier meteen ook om de 

meest noordelijke vondst van een kraamkolonie -samen 

met een kolonie in de provincie Antwerpen- van deze 

soort ter wereld! De dieren jagen wellicht in bossen, 
boven weilanden en in veestallen in de wijde omgeving.   

Behalve één waarneming begin december halverwege de 

jaren 1990 van een dier in de ijskelder van 
kasteeldomein ‘de Celle’, werd deze soort nog nooit 

overwinterend in onze provincie aangetroffen 

(onvoldoende gegevens). 

 

Lokale verspreiding en 

zeer zeldzaam.   

Baard/Brandt’s vleermuis 

Van deze soort zijn geen kraamkolonies bekend in de 

regio. Op de kerk van Loppem verbleven enkele dieren 

tijdens de zomer van 2002. Wel werd de soort in 

verschillende bossen en kasteeldomein jagend 

waargenomen. Kraamkolonies - vooral in boomholten -  

zijn moeilijk op te sporen, waardoor deze wellicht over 
het hoofd werden gezien. Waarnemingen te : 

Bulskampveld, Reigerlo, Vagevuurbossen, 

kasteeldomeinen Loppem, Vloetemveld, Wijnendale en 

andere kasteeldomeinen. 

De soort wordt in relatief grote aantallen gevonden in 

verschillende types ondergrondse objecten, maar 

overwintert wellicht ook in boomholten. In vrijwel alle 

ondergrondse objecten in de Brugse veldzone 

aangetroffen. 

 
 

Lokaal wellicht vrij 

algemeen 

Franjestaart 

De aanwezigheid van de soort is moeilijk vast te stellen. 

Er zijn momenteel geen kraamkolonies van deze soort 

bekend in Vlaanderen, maar het staat vast dat de soort 
verspreid voorkomt in bossen met een voldoende 

aanbod aan boomholten. Waarnemingen van jagende 

dieren in verschillende bosgebieden in de Brugse 

veldzone (Reigerlo, Bulskampveld, Loppem, 

Wijnendale). 

De soort wordt in relatief lage aantallen (1 – 10) 

gevonden in de meeste ondergrondse objecten in de 

Brugse veldzone. Elders in de provincie zeer zeldzaam! 
Overwintert wellicht ook in boomholten. 

 

Lokaal wellicht niet 

zeldzaam. 



Bechsteins vleermuis Niet waargenomen in de regio en komt wellicht niet voor in de Brugse veldzone. 

Rosse vleermuis 

De soort verblijft het hele jaar door uitsluitend in 

boomholten, maar jaagt zowel boven bossen als boven 

open – meestal waterrijk – gebied. Werd in de meeste 

bosgebieden van de Brugse veldzone (Reigerlo, 

Vagevuurbossen, Bulskampveld, Gruuthuuse, Loppem, 
Vloethemveld, Merkenveld, Baesveld en andere 

bosgebieden) reeds jagend waargenomen, maar 

momenteel zijn geen kraamkolonies van de soort 

bekend. Wel zijn bomen bekend die als verblijfplaats 

gebruikt worden door solitaire dieren (Reigerlo).  

Halverwege de jaren 1990 werden in een nestkast in 

Beisbroek enige winters op rij een dozijn overwinterende 

rosse vleermuizen aangetroffen. Het betreft meteen de 

enige waarneming van overwinterende rosse 

vleermuizen in de Brugse veldzone. De soort overwintert 
in boomholten (onvoldoende gegevens).   

 

Lokaal wellicht niet 

zeldzaam. 

 

Bosvleermuis 
Er zijn geen waarnemingen van deze soort in de Brugse veldzone, maar het recent aangetoonde voorkomen van de soort in het West-Vlaams 

Heuvelland doet vermoeden dat ze wellicht over het hoofd werd gezien (verwarring met Rosse vleermuis mogelijk) (geen gegevens).   

Tweekleurige vleermuis 
Er zijn geen waarnemingen van deze soort in de Brugse veldzone, maar de aanwezigheid van deze soort langs de kust maakt het voorkomen 
ervan niet onwaarschijnlijk. Ook in Nederland wordt de soort vooral langs de kust waargenomen, maar bevinden de enige twee bekende 

kraamkolonies zich iets dieper het binnenland in (geen gegevens). 
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Bijlage 1 : Overzicht van in de regio voorkomende vleermuizensoorten, hun belangrijkste zomer- en 

winterverblijfplaatsen en het relatief belang van hun kolonies op Vlaams/internationaal niveau (Bron 
: vleermuizenwerkgroep West-Vlaanderen, Bob Vandendriessche). 
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Foto 44 : Baardvleermuis (onder) en Brandt’s vleermuis zijn niet op geluid van elkaar te 

onderscheiden (zelfs niet met geavanceerde tijdsexpansie- en software analyses in Batsound). 
Kolonie- en zichtwaarnemingen zijn erg schaars, waardoor de soorten doorgaans onder 

dezelfde noemer behandeld worden. In Vlaanderen wordt de verhouding Brandt’s/Baard 

geschat op 1/10. De Baardvleermuis/Brandt’s vleermuis staat zowel op Bijlage II als Bijlage 

IV van de Habitatrichtlijn (foto : P. Keirsebilck). 
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o Behoud en ontwikkeling van landschappelijke infrastructuur (Lefevre, 1997) 

 
Het voorkomen van vleermuizen hangt in onze streken nauw samen met kleine landschapselementen. 

Afhankelijk van hun sonarbereik, hebben vleermuizen moeite met grote, open ruimtes
 12

. Naast de 

bescherming van zomer- en winterverblijven, zijn ook het behoud en de ontwikkeling van jachtgebieden en 

de vluchtroutes ernaartoe erg belangrijk. Vooral in waterrijke gebieden en kleinschalige landschappen met 

veel hagen, houtkanten en dreven vinden vleermuizen de mogelijkheid om zich te oriënteren en voldoende 

insecten te vangen. Vooral kleinere soorten zijn voor de verplaatsing van hun dagverblijf naar de 

jachtgebieden afhankelijk van lijnvormige elementen (Lange et al., 1994). In het najaar worden deze 

landschapselementen gebruikt voor het opsporen van de winterverblijven. 

 

o Waarborgen van rust 

 
Vleermuizen zijn erg verstoringsgevoelig. Onnodige, storende activiteiten in de buurt van zomer- en 

winterverblijfplaatsen dienen dan ook zoveel mogelijk vermeden te worden. Ook wetenschappelijk 

onderzoek (vb. bezoek aan winterverblijfplaatsen) kan in bepaalde gevallen een ongunstige invloed op 

vleermuispopulaties hebben (Anonymus, 1988).   

 

 

 

3.4.5.4 Mogelijke maatregelen voor Vleermuizen in de Veldzone  

 

 

In het Houtland zijn dringend maatregelen nodig om de belangrijke vleermuizenstand te 

behouden. Enkele knelpunten zijn : 

 

� Het domein werd niet aangemeld als habitatrichtlijngebied ondanks het voorkomen 

van de enige Vlaamse populatie van een annex II-soort. 

� In de onmiddellijke omgeving van Reigerlo ( kasteeldomein Wildenburg), zijn in het 

najaar 2000 verschillende oude beuken gekapt. Hetzelfde gebeurde in Reigerlo zelf, in 

2001 werd met de kap gestart in Bulskampveld en de Vagevuurbossen.  

� Ingrijpende werken zijn gepland aan de kerkzolder van Loppem, waar een bijzonder 

belangrijke kraamkolonie Ingekorven vleermuis huist (met daarnaast nog 4 andere 

soorten). De aanvang van de werken valt samen met het begin van het kraamseizoen, 

zodat de verstoring extra groot is.  
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3.4.6 Libellen, vlinders en sprinkhanen  
 

 

In de Brugse Veldzone komen een aantal libellensoorten voor waarvan de populaties op 

Vlaams/regionaal niveau belangrijk zijn. Voor een gedetailleerde bespreking kan ondermeer 

verwezen worden naar Adriaens (2002). 

 

Het Houtland vertoont de grootste soortenrijkdom aan libellen in de regio. Het vennetje in het 

heideveldje van Zevenkerke staat aan kop met 22 waargenomen soorten. Drie rodelijst 

soorten werden in het Houtland waargenomen : Smaragdlibel Cordulia aenea (foto 45), 

Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia en Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum. De 

eerste plant zich met zekerheid voort in het militair domein van Vloethemveld, voortplanting 

van de tweede is onzeker en de laatste soort is vermoedelijk uitgestorven.  

 

Adriaens (2002) behandelt historische en recente verspreidingsgegevens van de 

geobserveerde soorten (31 in totaal) en gaat na wat de belangrijkste gebieden voor libellen 

(soortenrijdom, zeldzaamheid) zijn. In de soortbesprekingen wordt ingegaan op concrete 

oorzaken van achteruitgang en worden suggesties gedaan voor het beheer en behoud van 

relevante soorten. 

 

De regio herbergt eveneens een aantal sprinkhanen van de Rode Lijst. De kwetsbare 

Moerassprinkhaan Stetophyma grossum komt voor in de Leiemeersen en in een hooiland in de 

Gemene Weiden. Het betreft de enige populaties in West-Vlaanderen. In de Assebroekse 

meersen komt de in Vlaanderen kwetsbare Greppelsprinkhaan Metrioptera roeselii voor, een 

typische soort voor warme, dichte vegetatie langs lineaire elementen (bermen, hagen, 

bramenrijen, dijken enz.). De populatie van het bedreigde Schavertje Stenobothrus 

stigmaticus in de Schobbejakshoogte wordt sinds kort jaarlijks opgevolgd. Deze soort komt in 

Vlaanderen verder enkel in de duinen voor. Populaties van deze soort zijn internationaal 

belangrijk. De Schobbejakshoogte is het enige gebied in de streek waar nog droge 

heidesoorten voorkomen zoals Knopsprietje Myrmeleotettix maculata en Snortikker 

Chortippus mollis. Het voorkomen van de kwetsbare Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda 

caerulescens aan een spoorwegemplacement te Sint-Michiels dient geverifieerd. Zanddoorntje 

Tetrix ceperoi is een pionier van vochtige zandige plaatsen die overal kan voorkomen. 

Heidesabelsprinkhaan Metrioptera brachyptera en Veldkrekel Gryllus campestris zijn 

uitgestorven in de regio. 
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Foto 45 : Een mannetje van de kwetsbare Smaragdlibel (Cordulia aenea) zonnend op wilg Salix x 

multinervis aan de oever van een vennetje in het militair domein Vloethemveld, Zedelgem. De enige 
andere bekende populatie in West-Vlaanderen komt voor in de Gavers te Harelbeke (med. M. Tailly). 

Voor deze en andere soorten is rigoureus beheer van de restpopulatie van groot belang. Uit historische 

gegevens kan afgeleid worden dat de soort vroeger veel algemener voorkwam in de streek. Herwaardering 

van beekvalleien en een ecologisch visstandsbeheer op mesotrofe plassen moeten de Smaragdlibel ten 

goede komen (foto : T. Adriaens). 

 

 
 

 

De belangrijkste vlinderpopulaties van rodelijst soorten zijn die van Aardbeivlinder 

(Vloethemveld, Gulke Putten), Bruine eikepage (Schobbejakshoogte) en Groentje 

(Vloethemveld, Gulke Putten). Deze soorten hebben alle nood aan strikte bescherming en een 

rigoureus beheer. De aantallen Oranjetip schommelen sterk, maar de soort lijkt voldoende 

mogelijkheden te hebben op graslanden met Pinksterbloem waar ook ruigere vegetatie in de 

buurt voorkomt voor de overwintering van de poppen. Het Meersengebied is voor de soort 

dan ook belangrijk. Verder komt ze nog voor in de Gulke Putten en het bos van Wijnendaele. 
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3.4.7 Vissen 

 
 

De belangrijkste vissoorten in de Brugse Veldzone zijn Kopvoorn (foto 46), Vetje, Bermpje 

en Bittervoorn, een Annex II-soort van de Habitatrichtlijn. Bermpjes zijn redelijk bestand 

tegen vermesting en kanalisaties maar worden vooral bedreigd door habitatdegradatie en 

migratiebelemmeringen. De Bittervoorn is voor haar eileg afhankelijk van grote 

zoetwatermossels (Zwanemossel Anodonta cygna of Schildersmossel Unio pictorum). Deze 

zijn zeldzaam en gevoelig aan verzuring. De Bittervoorn zelf is erg gevoelig voor vervuiling. 

 

Voor een bespreking van recente bevissingsgegevens en de visstand op de beken in het gebied 

zij verwezen naar het hoofdstuk “Knelpunten vismigratie en visstand op de waterlopen in de 

Brugse Veldzone” (3.2.3) en de detailbesprekingen van de verschillende deelgebieden. 

 

 

Foto 46 : De zeldzame Kopvoorn Leuciscus cephalus is met zijn gestroomlijnde 

lichaamsbouw het meest in zijn element in stromende, niet te ondiepe beken, maar zoekt 
graag langzaam stromende delen van beken en rivieren op. Zijn walhalla is een leefomgeving 

met "van alles wat" : overhangende oevers, takken in het water, plukken waterplanten en 

afwisselend zand, grind en keien op de bodem. Hij is minder gevoelig voor 

waterverontreiniging dan bijvoorbeeld de barbeel. Deze stroomminnende vis kan volop 

profiteren van beekherstel. Tot blijdschap van de vissers werd de soort in de Leiemeersen 
opgediept uit de Bornebeek (foto). 
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3.5 Prioritaire gebieden voor acties in het kader van de landinrichting 
 

 

Bij de bespreking van de verschillende deelgebieden is reeds een niet limitatieve 

opsomming gegeven van knelpunten en aandachtspunten.  Deze kunnen vertaald worden in 

concrete acties die op het lokale niveau een hoge prioriteit verdienen.  In het volgende 

overzicht worden deze acties op hun belang geëvalueerd op het niveau van het hele 

studiegebied.   

 

Belangrijke criteria voor deze evaluatie zijn onder andere : 

 

 

- Actuele of potentiële natuurwaarde, tevens rekening gehouden met de aanwezigheid 

van gradiënten en overgangen tussen verschillende natuurtypen.  Hoe groter de 

oppervlakte, hoe belangrijker het gebied, tenzij het om kleinere gebieden gaat met 

uitzonderlijk belang.   

 

- Beleidsmatige context : statuut habitatrichtlijngebied (deze gebieden zijn sowieso reeds 

op Vlaams niveau van belang) waarbij de overheid zich er toe verbindt om de 

natuurwaarden in stand te houden (beheer) of te ontwikkelen (inrichting). 

 

- Maatschappelijk draagvlak.  De mogelijkheden voor meekoppeling met andere functies 

(in het bijzonder landbouw en recreatie) leveren een potentiële meerwaarde.  De 

aanwezigheid van bestaande natuurreservaten of gebieden met natuurgericht beheer zijn 

eveneens een element dat positief bijdraagt aan de slaagkansen van allerlei acties, dit met 

het oog op het verbeteren van de milieukwaliteit of het vergroten van de oppervlakte 

kwaliteitsvolle natuur. 

 

 

In de volgende opsomming wordt voor streefbeelden/gebiedsgerichte acties een opsomming 

gegeven van de prioritaire gebieden waar acties rond dit type natuur wenselijk zijn, rekening 

gehouden met de hoger vermelde criteria. Voor meer details wordt verwezen naar de 

bespreking van de deelgebieden (hoofdstuk 1.3.2). 
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A. Soortenrijke natte graslanden 

 
o Kwetshage-Paddegat : zeer belangrijk omwille van uniek karakter op Vlaams 

niveau (overgang polders-zandstreek) 

o Vallei van de Zuidleie 

o Meersengebied Brugge-Oostkamp 

 

B. Moerasontwikkeling 

 
o Vallei van de Zuidleie 

o Meersengebied Brugge-Oostkamp 

 

C. Wastines 

 
Hoogste prioriteit : 

 

o Complex Gulke Putten, Vagevuurbossen, Bulskampveld 

o Complex Tillegem-Beisbroek-St.Andriesveld  

o Vloetemveld 

 

Prioritair in tweede orde : 

 

o Zorgvliet 

o Warande, hogere delen vallei van de Zuidleie en bermen kanaal Gent-

Brugge 

o Kampveld en hogere delen Rivierbeekvallei 

o Doeveren 

o Groenhovebos 

o Omgeving Rijkevelde 

o Lindeveld 

 

D. Waardevolle oude bossen 

o Wijnendalebos 

o Vorte bossen, Slangebossen 

o Bossen en bosjes in stelsel van Rivierbeek, Hertsbergebeek, Kerkebeek, … 

o Warande 

o Verspreide, oude, zure eikenbossen en fragmentarisch voorkomende, meestal 

jonge eikenberkenbossen in de voormalige wastinegebieden 

 

E. Bosuitbreiding  
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o Omgeving Wijnendalebos 

o Rivierbeekvallei (potenties grote oppervlakte moerasbos) 

o Meersengebied Brugge-Oostkamp (potenties grote oppervlakte moerasbos) 

o Beveiliging groene gordel rond Brugge (Chartreuse, Warande, Steenbrugse bosjes) 

o St.Pietersveld (infiltratiegebied Gulke Putten) 

o Ontsnippering in de overige boscomplexen 

 

F. Beken 

Hoogste prioriteit : 

 

o Bornebeek 

o Jabbeekse beek 

o waterloopstelsel Rivierbeek 

o waterloopstelsel Kerkebeek 

 

Prioritair in tweede orde : 

 

o Bergbeek 

o Waterloopstelsel Geuzebeek-Zuiddambeek-Hoofdsloot-Marelbeek 

o Veldbeek-Watermolenbeek 

o Wantebeek-Poekebeek 

o Merlebeek 

o Blauwhuisbeek 

o Moubeek en Zabbeek 

o Parochiebeek 

o Ringaartbeek-Spanjaardbeek 

o Startegoedbeek-Veldekensbeek 

o Kasteelbeek 

o Paleputbeek 

o Grijsperrebeek 

o Rollewegbeek 

o Lijsterbeek (Oostkamp en Beernem) 

o Leiselebeek 

o Listebeek-Dalevijverbeek 

o Meersbeek 

o Dorpsbeek 

o Biezemoerbeek 

o Slabbaartsbeek 

o Plaatsebeek 

o Bulskampveldbeek 

o Zoutebeek 

o Miseriebeek 

o Galgeveldbeek 

o Marsbeek 

o Zuidervaartje 

 

G. Natuurverweving met landbouw 
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o Beverhoutsveld (tevens grote delen in gemeente-eigendom) 

o Vallei van de Hertsbergebeek 

o Wulgenbroeken 

o Cuesta van Oedelem 

o Toename kleine landschapselementen in het natuurarmere zuiden van het 

projectgebied 

 

H. Natuurverweving met recreatie 

o Bulskampveld 

o Kanaal Brugge-Gent en omgeving 

o Complex Tillegem-Beisbroek-St.Andriesveld 

o Complex Beverhoutsveld-Meersengebied 

o Overgangsgebied zandstreek-poldergebieden rond Jabbeke 
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