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AANLEIDING 

 
In het kader van een projectontwikkeling en discussie over de ligging van een gewenste 
ontsluitingsweg wenst de stad Gent een bosperceel op zijn natuur- en boswaarde laten 
onderzoeken. In het Gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk 
gebied Gent’ – deelproject Domo (gewestelijk RUP) staat als voorschrift voor het 
kasteelpark: “Bij de inrichting van het bedrijventerrein moet er maximaal rekening 
gehouden worden met de aanwezige natuur- en landschappelijke waarden van het 
bestaande kasteelpark.”  Op de BWK is dit aangegeven als een waardevolle aanplant. 
Maar het gebied is niet toegankelijk en duidelijk nog nooit in detail bekeken. Na een 
eerste bezoek bleek het te gaan om een zeer structuurrijk oud, verbost kasteelpark met 
zeer mooie monumentale oude bomen (100 jarigen). Dit park was al opgenomen op de 
Ferrariskaart. De totale oppervlakte is ongeveer 2,3 ha.   
 

 
 
 
VRAAGSTELLING 

 
Kan de natuur- en boswaarde verder onderzocht worden van dit bos/kasteelpark. Meer 
specifiek willen we onderzoek naar de bostypes, de structuurrijkdom en de waardevolle 
bomen. Finaal wensen we een boswaarderingskaart te ontvangen die we kunnen 
gebruiken om de ontwikkelingen van dit gebied beter te kunnen adviseren. 
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TOELICHTING 

 

1. Inleiding 

 
Naar aanleiding van de hierboven gestelde adviesvraag werd op 10 oktober een 
terreinverkenning uitgevoerd door medewerkers van het INBO (Kris Vandekerkhove en 
Tuur De Haeck), in aanwezigheid van medewerkers van het bedrijf en de Groendienst 
van de stad Gent. 
Op basis van de bevindingen van dit bezoek, en aanvullende desktop-informatie 
(literatuur en cartografische informatie) werd onderstaand advies opgemaakt voor het 
voornoemde terrein. 
 
2. Voorgeschiedenis van het domein. 
 
Op basis van historische kaarten en informele bronnen kon worden achterhaald wat de 
naam en voorgeschiedenis van dit park zijn. 
 
De oorsprong van dit domein gaat terug tot de 18de eeuw toen hier door Theodore Joseph 
Ghislain Coppens D’Eeckenbrugghe een kasteel met bijhorend park werd opgericht, met 
de naam ‘Scheldelinde’1. Een precieze datering kunnen we hier niet op plakken, maar uit 
de historische kaarten blijkt dat het kasteel moet zijn opgericht voor 1775, en het 
kasteelpark is aangelegd tussen 1775 en 1830 : op de kaart van de Ferraris (ca. 1775) 
staan de grenzen van het domein al duidelijk aangegeven, is er al bebouwing aanwezig 
maar bestaat het park nog uit open terrein (in vier gedeeld). De parkaanleg met bos is 
wel al aangegeven op de kaart van het gereduceerd kadaster (figuur 1 rechts bovenaan; 
bos = gele kleur op deze kaarten). Deze kaart gaat terug op gegevens van het primitief 
kadaster, die vanaf het begin van de 19de eeuw werden verzameld. 
 
Secundaire bronnen voor de ouderdom van het kasteel zijn een vermelding dat het 
kasteel tijdens de Belgische revolutie (1830) werd geplunderd omdat de eigenaar ervan 
beschuldigd werd een Nederlandse generaal te hebben gehuisvest in zijn kasteel, en een 
vermelding in Van Tyghem (2011). Daarin staat vermeld dat architect Pisson een kasteel 
had gehuurd van de douairière Coppens in Zwijnaarde, vermoedelijk het kasteel 
Scheldelinde, maar hij overleed in 1818, kort voordat hij er zijn intrek ging nemen. 
 
Het kasteeldomein staat vervolgens onveranderd afgebeeld op alle daaropvolgende 
historische topografische kaarten (1868, 1893, 1910, 1960, figuur 1). Op de kaart van 
1960 staat ook voor het eerst het toponiem ‘Scheldelinde’ expliciet vermeld. 
 
Wie de opeenvolgende eigenaars van het domein waren is ons niet bekend, maar de 
vermoedelijke laatste eigenaar was Etienne Conrad Jean Ghislain Vergauwen (1910-
1991)2. Op de Genealogie-website van deze familie zijn nog foto’s opgenomen van het 
domein (zie hieronder; figuur 2). 

                                           
1 Internetbron over Theodore Joseph Ghislain Coppens D’Eeckenbrugghe : 
http://www.gentblogt.be/2009/12/11/zwijntje#comment-305506 
 
2 internetbron Etienne Conrad Jean GhislainVergauwen(1910-1991) : 
http://search.ancestry.com/cgi-
bin/sse.dll?gl=ROOT_CATEGORY&rank=1&new=1&so=3&MSAV=1&msT=1&gss=ms_r_f-
2_s&gsfn=Cathelyne&gsln=Vergauwen&msbdy=&msbpn__ftp=&msddy=&msdpn__ftp=&cpxt=0&c
atBucket=p&uidh=000&cp=0 
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Figuur 1: Afbeelding van het domein Scheldelinde op historische kaarten (van links 
naar rechts en van boven naar onder): Ferrariskaart (1775), Gereduceerd kadaster 

(ca. 1830), Topografische kaarten (1868, 1893, 1910, 1960) 

 
 
 

   
Figuur 2: Foto’s van het kasteel Scheldelinde uit de jaren 1960. (foto’s privé-archief 

familie Vergauwen – bron : http://search.ancestry.com) 
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Beschrijving van de huidige toestand van het domein 

 
Het resterende parkgedeelte dat actueel nog aanwezig is, omvat nog delen van de 
oorspronkelijke ringgracht, de centrale vijver, en beboste en verboste parkgedeelten met 
zeer zware opgaande bomen die vermoedelijk teruggaan naar de aanleg van het park, en 
verschillende jongere boomgeneraties, ten dele aangeplant, ten dele ook spontane 
opslag.Wandelpaden en eventuele vroegere open graspartijen zijn niet langer aanwezig. 
Het park wordt vermoedelijk al een twintigtal jaar niet meer onderhouden en is hierdoor 
volledig dichtgegroeid met bramen en boomopslag. Ook het brugje dat de gracht die de 
randgracht met de vijver verbindt over stak is niet langer aanwezig. De aanzetten zijn 
wel nog aan beide kanten van de gracht zichtbaar. 
 
De kruidlaag wordt volledig gedomineerd door bosbramen (Rubus fruticosus agg.), hier 
en daar met o.a. framboos (Rubus idaeus) en hondsdraf (Glechoma hederacea). Er zijn 
ook verschillende groeiplaatsen aanwezig van gewone salomonszegel (Polygonatum 
multiflorum), een indicatorsoort voor oude bossen (Cornelis et al., 2009). 
 
Om een goed beeld te krijgen van de mycoflora van het gebied is het noodzakelijk om 
experten in te schakelen en het gebied verschillende malen grondig te inventariseren. Bij 
ons bezoek werden alvast een aantal typische mycorrhizavormende soorten van goed 
ontwikkelde bosbodems aangetroffen m.n. aardsterren (Geastrum sp.), amanieten 
(Amanita sp.) en vezelkoppen (Inocybe sp.). Echte zeldzaamheden werden daarbij 
voorlopig niet vastgesteld.  
 
De boomlaag bestaat duidelijk uit verschillende leeftijdslagen. 
In het park komen nog een aantal zeer zware bomen voor die vermoedelijk teruggaan op 
de aanleg van het park, en dus rond de 200 jaar oud zijn. 
Het betreft (figuur 3):  
 

- 1 : Een zomereik met stamomtrek van 4,05 meter 
- 2 : Een plataan met omtrek van 3 meter 
- 3-5 : Een tiental stoven van Tamme kastanje (meestal 3 tot 4 spillen per stoof). 

De dikste driespillige bomen hebben een stamomtrek op borsthoogte van 5 meter 
(3) en 6 meter (5). 

- 6 : Een rode beuk (Fagus sylvatica cv. Atropunicea) met stamomtrek van meer 
dan 4 meter (exclusief de knoestige uitwassen op de stam). 

- 7 : Een haagbeuk met omtrek van 3,10 meter 
- 8 : een gewone beuken (Fagus sylvatica) met stamomtrek van 4 meter 
- 9 : een plataan met omtrek 3 meter 
- 10 : een plataan met omtrek 4,20 meter (op de parking) 
- 11 : oude hakhoutstoof van linde (vermoedelijk Hollandse linde) met stoofomtrek 

van ruim 6 meter 
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Figuur 3: situering van een aantal van de oudste bomen in het park  

 
 
Een tweede boomgeneratie omvat bomen (linde, beuk, zomereik) met stamomtrekken 
van 2 tot 2,5 meter en een vermoedelijke leeftijd van ca. 100 jaar. 
 
Daarnaast zijn nog duidelijk aangeplante bomen van ongeveer 60 jaar oud aanwezig en 
een meest recente generatie van maximaal 20 jaar oud (bij sommige is het 
beschermingsgaas of de plantpaal nog aanwezig). Deze laatste omvatten ook een aantal 
uitheemse soorten : Amerikaanse eik en vleugelnoot (Pterocarya sp.) . 
Tenslotte komt ook een belangrijk deel spontane opslag voor van ruwe berk, gewone 
esdoorn, gewone es en lijsterbes. Langs de oevers van de gracht en de vijver vinden we 
ook hazelaar, zwarte els, abeel en ruwe iep. 
 
In het domein is momenteel vrij weinig dood hout aanwezig : er staan of liggen slechts 
enkele volledige dode bomen. Er zijn wel een aantal zwaardere uitgescheurde takken 
aanwezig, in verschillende stadia van afbraak. 
Een belangrijk aandeel dood hout bevindt zich ook in de kronen en holtes bij de oudste 
boomgeneratie. 
De zware rode beuk vertoont een zeer grillige stamvoet, waarin verschillende holtes 
aanwezig zijn en ook grote consolevormige vruchtlichamen van zwammen van het 
geslacht Ganoderma, vermoedelijk platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense). Ook de 
haagbeuk is vanbinnen hol. 
 
Beoordeling van de ecologische waarde 

 
We kunnen de beoordeling van de ecologische waarde van het gebied hier opsplitsen in 
een aantal deelaspecten:  

- De historisch-ecologische waarde 
- De botanisch-vegetatiekundige en dendrologische waarde 
- De structuur-ecologische waarde 
- De aanwezige soortenrijkdom 
- Zeldzaamheid en vervangbaarheid 

 
De historisch-ecologische waarde van het gebied ligt hem in het feit dat dit kasteelpark 
reeds een lange continuïteit heeft gekend (ca. 200 jaar), en dat daarbij een aantal 
belangrijke parkelementen aanwezig zijn die vermoedelijk teruggaan tot de 
oorspronkelijke parkaanleg en daardoor niet alleen een lange historische maar ook 
ecologische continuïteit vertegenwoordigen : een gedeelte van de oorspronkelijke 
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‘randgracht’ die het volledige domein omvatte, de oorspronkelijke vijver, en een aantal 
monumentale bomen. Deze relicten hebben een hoge historisch-ecologische waarde. 
 
De beoordeling van de botanische-vegetatiekundige waarde van het gebied is op dit 
ogenblik van het jaar, en bij een éénmalig bezoek moeilijk in te schatten. Dit is nodig om 
te kunnen bepalen tot welk bostype het bos hoort. Er kan bijvoorbeeld niet nagegaan 
worden of er een goed ontwikkelde voorjaarsflora aanwezig is. Ook de bodemkaart biedt 
geen uitsluitsel wat betreft de potentieel natuurlijke vegetatie, aangezien het park bijna 
volledig als ‘antropogeen’ wordt gekarteerd. Ten westen van het park vinden we vochtige 
zandleembodems, ten oosten vinden we natte kleigronden (Scheldevallei). Het park 
bevindt zich dus op de overgang tussen beide, wat maakt dat het vegetatiekundig de 
volledige gradiënt van eikenbeukenbos (kensoort gewone salomonszegel), tot alluviale 
eikenessenbossen kan bevatten. Aangezien dit geen ‘oudbos-site’ is, maar ontstaan uit 
een aangelegd park op voormalige landbouwgrond kan men vermoeden dat de 
aanwezige vegetatietypes niet verzadigd zullen zijn (dus slechts een deel van de 
kenmerkende soorten van het vegetatietype zal bevatten). De gevonden oudbossoort 
gewone salomonszegel is een soort die nog relatief gemakkelijk nieuwe groeiplaatsen kan 
koloniseren via zijn vruchten die ook door vogels worden verspreid. 
We vermoeden echter dat de kruidlaag jaarrond wordt gedomineerd door de 
waargenomen ruigtekruiden, en dat het park dus vegetatiekundig behoort tot de 
rompgemeenschappen van hogergenoemde bostypes. 
 
De dendrologische waarde van de aanwezige bomen wordt bepaald door hun 
zeldzaamheid en vervangbaarheid. Naar soortenspectrum bevat het terrein weinig 
dendrologische bijzonderheden : er komen geen zeldzame boomsoorten of cultivars voor. 
Het domein bevat echter wél een aantal bomen met uitzonderlijke afmetingen die in 
België zeer zelden voorkomen, en duidelijk voldoen aan de voorwaarden voor bomen met 
monumentale waarde (Caramiello & Grossoni, 2004). 
Wanneer we de waargenomen bomen aftoetsen met het register ‘BELTREES’3 van de 
Belgische Dendrologische Vereniging behoren een aantal van de waargenomen bomen tot 
de meest monumentale in hun soort. Zo staan er op de lijst slechts negen kastanjes die 
dikker zijn dan boom nr. 3 (nummering zie hoger en fig. 3), zes haagbeuken dikker dan 
boom nr. 7 en zeven lindes dikker dan boom nr. 11. Ook beuken met de voornoemde 
afmetingen zijn bijzonder zeldzaam in Vlaanderen (Branquart et al., 2003; 
Vandekerkhove et al., 2011; Vandekerkhove, 2012). Al deze bomen, evenals de andere 
oude bomen vertegenwoordigen een hoge dendrologische waarde. Bovendien is hun 
vervangbaarheid zeer klein : deze bomen hebben 200 jaar nodig gehad om deze 
afmetingen te bereiken. 
 
De structuur-ecologische waarde van het de boomlaag schatten we hoog in. Zowel de 
horizontale als verticale structuuropbouw van dit boombestand is zeer divers, met een 
goed ontwikkelde meerlagige boomlaag en goed ontwikkelde struiklaag, en een 
stamsgewijze menging van een vrij groot aantal boomsoorten en -leeftijdscategorieën. 
Het is echter vooral de aanwezigheid van de oudste leeftijdscategorie die zorgt voor een 
uitzonderlijk hoge structuurrijkdom aan microhabitats en structuurelementen die in 
jongere boomgeneraties grotendeels ontbreken : grillige stamvormen, stamspleten, 
loshangende schors, houtzwamconsoles, vermolmd hout in boomholtes, sapuitvloei, etc… 
(o.a. Bütler & Lachat, 2009) 
 
 

                                           
3 BELTREES is een databank van dendrologisch waardevolle bomen in België. De lijst bevat voor 
Vlaanderen alleen al meer dan 8000 bomen. Voor elke boomsoort en cultivar zijn er de meest 
monumentale gekende bomen in opgenomen en worden regelmatig opgevolgd. 
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Figuur 4:enkele beelden van monumentale bomen en parkstructuren (randgracht) in het 

voormalige kasteelpark Scheldelinde. 
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Aanwezigheid en densiteit van dergelijke microhabitats en –structuren zijn sterk 
bepalend voor de potentiële xylobionte4 soortenrijkdom van een boombestand (o.a. 
Winter & Möller, 2008). Jonsell (2012) beschrijft heel expliciet de uitzonderlijke waarde 
van oude parkbomen voor biodiversiteit aan saproxyle4 kevers. Andere onderzoekers 
(Fritz, 2009; Fritz et al., 2009; Moning & Müller, 2009) toonden dan weer aan dat 
bepaalde epifytische zeldzame mossen uitsluitend of significant meer op bomen van 180 
jaar en ouder voorkomen. Of deze uitzonderlijke potentiële rijkdom zich ook vertaalt in 
een uitzonderlijke effectieve soortenrijkdom kon in het korte tijdsbestek van een 
verkennend terreinbezoek niet worden achterhaald. Andere factoren zoals 
voorgeschiedenis, oppervlakte, isolatiegraad, dispersiecapaciteit,… zijn hier bovendien 
medebepalend voor. Zo wordt deze potentie niet alleen bepaald door de bomen zelf of de 
zone waarin ze gelegen zijn (en die ongeveer 2/3 van het park uitmaakt), maar door de 
totale parkoppervlakte die één functioneel geheel vormt (Müller et al. 2012). In die zin 
heeft ook de zone in het zuidwesten van het domein, die weinig waardevolle 
boomelementen bevat en wordt gedomineerd door jonge Robinia zijn belang bij het 
bepalen van de potentiële soortenrijkdom. 
. 
Om de soortenrijkdom aan xylobionte fungi en invertebraten te bepalen (die samen het 
overgrote deel van de aan bomen gebonden soortenrijkdom uitmaken) is het 
noodzakelijk om doorgedreven en arbeidsintensieve inventarisaties op te zetten, die 
bovendien een looptijd van minstens twee jaar vereisen : sommige soorten fructificeren 
of ontpoppen immers niet elk jaar. Niettemin zijn een aantal elementen aanwezig die de 
aanwezigheid van zeldzame relictsoorten van de hogervermelde microhabitats mogelijk 
maken, met name de hoge densiteit en lange continuïteit van de aanwezigheid van deze 
habitats. Om hier uitsluitsel over te geven dringt een doorgedreven inventarisatie door 
gespecialiseerde onderzoekers zich op. 
 
Zeldzaamheid en vervangbaarheid zijn tenslotte twee criteria die heel vaak worden 
gehanteerd bij de beoordeling van de ecologische waarde van een natuurobject (Viane, 
1984; Vandekerkhove, 1998). Naar zeldzaamheid kunnen we stellen dat parken en 
parkrelicten, met dergelijke zeer monumentale oude parkbomen zeldzaam zijn in 
Vlaanderen. Dit parkrelict maakt in feite deel uit van een tiental oude laat 18de eeuwse 
kasteelparken die zich hier in de directe omgeving bevinden (de zogenaamde 
‘kastelensite’). Het was in het kader van deze adviesvraag echter niet mogelijk om na te 
gaan in hoeverre ook in deze domeinen dergelijke uitzonderlijk monumentale bomen 
aanwezig zijn.  
 
De aanwezige oude monumentale bomen zijn zeer zeldzaam en maken de site weinig 
vervangbaar : het duurt immers 200 jaar tot wanneer men bomen van een dergelijke 
omvang en monumentaliteit kan verkrijgen. Deze bomen hebben bovendien een hoog 
potentieel voor de aanwezigheid van zeldzame xylobionte soorten. Dit kan, zoals hoger 
gesteld, enkel effectief worden beoordeeld via een doorgedreven inventarisatie. 
 

                                           
4 Xylobiont : xylobionte organismen zijn soorten die minstens gedurende één fase van hun 
ontwikkelingscyclus (larve, adult) rechtstreeks of onrechtstreeks gebonden zijn aan houtstructuren 
(levend of dood). Het omvat dus soorten die bomen (holtes, liggend dood hout, takken) nodig 
hebben als voedselbron, schuil- en broedplaats, maar evengoed de predatoren die deze soorten als 
belangrijkste voedselbron gebruiken. De groep van xylobionte organismen die specifiek aan dood 
hout gebonden is wordt ‘saproxyl’ genoemd. 
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CONCLUSIE 

 
Het bezochte terrein is een relict van een kasteeldomein dat ongeveer tweehonderd jaar 
geleden werd aangelegd. In antwoord op de concrete vragen uit de vraagstelling kunnen 
we het volgende concluderen :  
 
Qua bostype kan het park moeilijk getypeerd worden, aangezien het bezoek niet plaats 
vond op een geschikt moment in het jaar hiervoor. We gaan er echter van uit dat het qua 
bostype behoort tot rompgemeenschappen van het eikenbeukenbos en het alluviale 
eikenessenbos.  
 
De structuurrijkdom van het gebied is uitzonderlijk hoog. Het gebied omvat immers een 
zeer brede range aan boomdimensies en –leeftijden, een rijke verticale en horizontale 
structuur en een intense menging van boomsoorten.  
Het gebied bevat een aantal zeer waardevolle bomen, die vermoedelijk teruggaan tot de 
periode van de parkaanleg 200 jaar geleden, en behoren tot de meest monumentale in 
Vlaanderen. 
 
Het opmaken van een gedetailleerde ‘boswaarderingskaart’ (zoals gevraagd) is niet 
mogelijk op basis van één terreinbezoek, en lijkt ons ook weinig zinvol gezien de reeds 
beperkte oppervlakte van het geheel. Wat globaal kan gesteld worden is dat de gehele 
zone in de directe omgeving van de vijver, ten westen van de langsgracht, en langs de 
centrale as van het park (die samen ruim 2/3 van het park uitmaken) op basis van de 
hierboven gemaakte vaststellingen een hoge waarde kunnen worden toegekend. Enkel de 
zone in het zuidwesten van het domein bevat weinig waardevolle boomelementen en 
wordt sterk gedomineerd door Robinia. Deze zone kan daardoor een lagere waarde 
worden toegekend. Gezien de nu reeds beperkte oppervlakte van het domein levert 
evenwel ook deze zone een belangrijke bijdrage tot het ecologisch totaalpotentieel van 
dit gebied.  
 
Hoewel belangrijke delen van het domein (o.a. het kasteel zelf) in de loop van de laatste 
decennia reeds zijn verdwenen, en het geheel een sterk verruigde indruk geeft, heeft het 
resterende gedeelte toch nog een belangrijke ecologische waarde. Deze concentreert zich 
vooral in een groot aantal zeer monumentale bomen die reeds zeer oud zijn en een hoge 
densiteit vertonen aan zeldzame microhabitats en niches. Naar zeldzaamheid en 
onvervangbaarheid scoort het gebied dus hoog.  
Een verdere gedetailleerde inventarisatie is evenwel noodzakelijk om te bepalen of dit 
hoge potentieel zich ook vertaalt in de effectieve aanwezigheid van een diverse of 
zeldzame xylobionte biodiversiteit. 
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