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AANLEIDING 

 

Het Bouveloboscomplex bestaat uit drie boskernen. In het kader van de opmaak van een gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in en rond het 

Bouvelobos (Wortegem-Petegem), Hemsrodebos (Anzegem) en de steilrand van Moregem (Wortegem-

Petegem en Oudenaarde) is het de bedoeling de drie boskernen met elkaar te verbinden. Nu wordt 

onderzocht of het mogelijk is een zone in landbouwgebruik die in 1999 op het gewestplan bestemd werd 

als bosuitbreidingsgebied, in 2002 een overdruk habitatrichtlijngebied kreeg en in 2003 een overdruk VEN 

kreeg, deels terug een landbouwbestemming te geven. Het betreft een zone die de verbinding zou vormen 

tussen de noordelijke en de westelijke boskern. Het RUP-team wil nagaan of het mogelijk is om een wal 

aan te leggen op 10m van de zuid(oost)elijke bosgrens van de noordelijke boskern. Deze zou de begrenzing 

vormen tussen de gronden in landbouwgebruik en de noordelijke boskern en zou dienen als kering om 

nutriëntenrijk modderwater tegen te houden. De strook tussen de wal en de bosgrens zou men laten 

ontwikkelen als bosrand (bvb. als mantel-zoom).  

 

In het bos is er een hoge bedekking van ruigtekruiden in de valleitjes (foto 2), die onder invloed kunnen 

staan van meestromend (modder)water uit de aanpalende akker en weilanden, en op de valleihellingen. Dit 

kan het gevolg zijn van diverse factoren zoals onder meer atmosferische depositie en nutriëntenaanrijking 

van het ondiepe grondwater van de nabijgelegen infiltratiegebieden op de aangrenzende 

landbouwgronden.   

 

In diezelfde (bosuitbreidings)zone die actueel in landbouwgebruik werd een deel van het grasland recent 

gescheurd en heringezaaid tussen twee opeenvolgende terreinbezoeken van leden van het RUP-team. Het 

RUP-team stelt daarbij de vraag of dit een permanent grasland betrof volgens de definitie van het besluit 

van 21 november 2003 van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter uitvoering van het 

gebiedsgericht natuurbeleid.   

 

 

VRAAGSTELLING 

 Is het zinvol en nuttig om een wal aan te leggen op 10m van de bosgrens om de kans op instromend 

modderwater door erosie vanop de aanpalende landbouwpercelen in de boskern te beperken? Kan de 

zone tussen deze wal en de bosgrens fungeren als waardevolle bosrand? Zoja, zijn er bijkomende 

suggesties voor de inrichting van deze zone?  

 Was het aanpalende, recent gescheurde grasland tussen de Groenstraat en de noordelijk gelegen 

boskern een permanent grasland?  
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TOELICHTING 
 

1. Situering van het project 
 

 
Figuur 1: Situering van de noordelijke boskern met aanduiding straatnamen. Op dit uittreksel uit de luchtfoto van 2013 

[Nationaal Geografische Instituut – NGI] is ook de westelijke boskern en een stuk van de zuidelijke boskern te zien. 
De richting en de nummers van de foto’s die verder in het advies staan, worden hier aangeduid. 

 

Het Bouveloboscomplex bestaat uit drie onderscheiden boskernen. De meest noordelijk gelegen kern is ca. 

8,8 ha groot en ligt tussen de Groenstraat, de Vrouweneikstraat, de Anzegemseweg (N494) en de 

Bouvelostraat. 
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Figuur 2: Gewestplanbestemming van het gebied met aanduiding van Habitatrichtlijngebied en Vlaams Ecologisch 

Netwerk. 

 

De zone die deels van bosuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied zou herbestemd worden betreft het op 

figuur 2 centraal gelegen planologisch bosuitbreidingsgebied. De totale oppervlakte van de 

bosuitbreidingszone bedraagt 8,1ha. Hiervan zou 3,5 ha herbestemd worden als agrarisch gebied. Het 

project bestaat uit de aanleg van een wal op 10m ten zuidoosten van de meest noordelijk gelegen boskern 

(figuur 3).  

 
Figuur 3: Lijn van de bosgrens van de noordelijke boskern tot aan de westelijke boskern en aanduiding van de aan te 

leggen wal op 10m daar vandaan. 
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1.1 Hellingsprofiel van het terrein 
 

Het landschap ten noordwesten van de Groenstraat helt af in noordwestelijke richting, ten opzichte van de 

Groenstraat dus in de richting van de noordelijke boskern. Het hellingsprofiel van de aan te leggen wal 

(blauwe stippellijn, figuur 4) varieert1 van 71,2m TAW in het noordoosten tot 83,3 m TAW in het 

zuidwesten. Het hoogste punt ligt nabij het westelijk bosfragment en het laagste punt ligt in het meest 

noordelijk amfitheater achter de boerderij gelegen aan de Groenstraat.  

 

 
Figuur 4 : Aanduiding van enkele hoogtes op 10m van de bosgrens volgens het digitaal hoogtemodel;  

bron: Digitaal hoogtemodel van Vlaanderen, MOW-Afd WL, VMM-Afd Water en AGIV. 

 

                                           
1 Volgens het hoogtemodel met rastercellen van 5 op 5 meter, die de hoogte op maaiveldniveau weergeven. 
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Foto 1: zicht op zuidwestelijk gelegen amfitheater. 

 

 
Foto 2: beeld van het noordelijk valleitje en valleihelling in de noordelijke boskern. 

 

Er zijn twee amfitheaters. Het eerste ligt ongeveer centraal aan de oostgrens van het bos. Het tweede ligt 

nabij de zuidelijke tip van die noordelijke boskern. De valleitjes en steile valleiranden die ontspruiten aan 

die amfitheaters, hebben in het bos een hoge bedekking van ruigtekruiden met vooral bramen en 

brandnetels (foto 2).     
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Foto 3: Zicht op noordoostelijk gelegen amfitheater 

 

 
Figuur 5: Hellingenkaart ter hoogte van de aan te leggen wal;  

bron: Hellingenkaart, AGIV & CIW (AGIV-product). 
 

De hellingenkaart (opgemaakt ten behoeve van de watertoets) geeft in een raster van 5 op 5 meter de 

helling (in %) van het terrein weer. De hellingenkaart werd ingedeeld in 4 klassen: hellingen kleiner dan 

0,5%, van 0,5 tot 5%, van 5 tot 10% en hellingen groter dan 10%. In en rond de noordelijke boskern komen 

deze vier klassen allemaal voor (zie figuur 5). 
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Uit de erosiegevoeligheidskaart (opgemaakt ten behoeve van de watertoets) blijkt dat het grootste gedeelte 

van het bos en langs deze bosgrens erosiegevoelig is (figuur 6). Deze kaart bevat de gebieden met een 

hypothetische bodemerosiewaarde van minimum 10 ton/ha.jaar (Coördinatiecommissie Integraal 

Waterbeleid, 2006).  

 
Figuur 6: Erosiegevoeligheidskaart ter hoogte van de aan te leggen wal;  

bron: Erosiegevoelige gebieden, AGIV & CIW (AGIV-product).  

 

1.2 Situering van locaties met een erosierisico 
  
Uit het hellingenprofiel blijkt dat er inspoeling kan zijn van modder(water) in de noordelijke boskern t.h.v. 

van de twee amfitheaters. Dit wordt nog verduidelijkt aan de hand van foto’s 1 en 3. Aan de noordoostelijke 

grens van het bos (actueel in gebruik als (maïs)akker), kan er geen rechtstreekse inspoeling van modder 

zijn omdat dit deel afstroomt naar een nog meer noordelijk gelegen valleitje/amfitheater weg van het 

bestaande bos (zie foto 4).  

 

Aan de noordwestelijke grens is er wel risico op inspoeling in het bos door erosie van de akker die zich 

tussen de Anzegemseweg en de bosrand bevindt (foto 5).  
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Foto 4: Noordoostelijke bosrand waarbij de akker afhelt naar rechts, d.i. weg van het bos.  

 

 

 

 

Foto 5: Akker aan de noordwestelijke bosrand. Deze helt af richting het bos.  
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2. Aanbevelingen m.b.t. de aanleg van een bosrand 

 

Figuur 7: Schematische weergave van een doorsnede van een bosrand volgens Stortelder et al. (1999). 

 

Bosranden vormen de overgang tussen bos en een open terrein. Een mogelijk optie is een bosrand die 

bestaat uit een mantel en een zoom. Een alternatief kan bestaan uit de realisatie van een boswal. Zo’n 

boswal kan gerealiseerd worden op de aan te leggen wal.  

Volgens Stortelder et al. (1999) heb je minimum 2,4m nodig om een mantel-zoom te kunnen ontwikkelen 

(zie figuur 7). Volgens deze auteurs biedt de ontwikkeling van een externe bosrand een betere bescherming 

van het bestaande bos tegen invloeden van buitenaf zoals het inwaaien van meststoffen. Het is ook nuttig 

voor een goed microklimaat (waaronder een hoge luchtvochtigheid) in het bos zelf. Er kan gekozen worden 

voor de spontane vestiging van soorten en men kan desgewenst enkele houtachtigen aanplanten die zich 

van nature moeilijk kunnen vestigen. Stortelder et al. (1999) verkiezen de eerste optie (spontane vestiging) 

voor bestaande waardevolle boskernen. Ze geven hierbij het voorbeeld waarbij bvb. een weideafrastering 

op 10m verplaatst wordt van het bos.  

Nog geven ze als raad mee om in het geval van productieve landbouwgrond de voedselrijke bovenlaag of 

bouwvoor af te plaggen of te verwijderen om soorten van schralere grond meer kansen te geven.  

Indien gekozen wordt voor aanplant van struiken wordt bij voorkeur gekozen voor voldoende variatie in 

structuur en in soortenkeuze om zo een “rafelige” bosrand te bekomen om tot een grotere diversiteit aan 

micromilieus te komen. Voor een aanplant vermelden ze als mogelijke schaduwverdragende soorten (om 

onmiddellijk tegen het bos aan te planten): hulst, gewone vlier, hazelaar, meidoorns, veldesdoorn, rode 

kornoelje, wilde kardinaalsmuts, vogelkers, sporkehout en wilde lijsterbes. Voor de buitenste strook van de 

mantel vermelden ze de meer lichtminnende soorten zoals sleedoorn, hondsroos, wegedoorn, egelantier, 

geoorde wilg, grauwe wilg, laurierwilg en brem. Er is dan nog ruimte daarlangs nodig om een zoom te laten 

ontwikkelen. Ook voor die zoom bestaat de optie om die spontaan tot ontwikkeling te laten komen of om 

een mengsel in te zaaien. De eerste optie krijgt de voorkeur van die auteurs. In dat geval krijg je ook een 

successie.  

In een uitgave van de Nederlandse provincie Noord-Brabant (2011) schrijft men dat een mantel-zoom 

vijftien meter breed hoort te zijn. Er is geen literatuur bekend van situaties waarbij een mantel-zoom 

ontwikkeld wordt tussen een bestaande bosrand en een aan te leggen wal.  

Er kan ook een 'boswal' gerealiseerd worden ter hoogte van (t.t.z. op) de aan te leggen wal. Volgens 

Boosten et al. (2011) is dit een verzamelnaam voor alle typen aarden wallen (en de bijbehorende greppels) 

die in bossen, op heideterreinen en in stuifzanden voorkomen. Hierbij kan bvb. struweel aangeplant worden 

op de wal. De 10 m erachter kan ook aangeplant worden met struiken of kan men spontaan laten 

verbossen. Op lange termijn kunnen boswallen een hoge ecologische waarde ontwikkelen. Zo verwijzen 
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Boosten et al. (2011) naar de waarde van zeer oude boswallen die een refugium voor flora en fauna 

geworden zijn. Op deze plaatsen vinden ze vaker dan in het bos lichtminnende soorten als wilde appel, 

wilde peer, wilde rozen, meidoornsoorten, wilde mispel en verschillende bramensoorten. Ze troffen er vaak 

oud-bosplanten aan. Bepaalde vaatplanten maar ook mossoorten blijken een duidelijke voorkeur voor 

boswallen te hebben. Boswallen vormen niet alleen een gradiëntrijk milieu, het zijn ook plaatsen waar 

strooisel minder op blijft liggen en zo bepaalde soorten die strooiselophoping minder verdragen 

bevoordelen.  

 

Vermoedelijk zal zowel de mantel-zoom en de boswal evolueren tot opgaand bos en zullen deze opschuiven 

richting weiland. Een hak- of kapbeheer zal nodig zijn om de verdere groei te beperken. 

 

3. Aanbevelingen m.b.t de aanleg van een erosiewerende wal. 
Omwille van de erosiegevoeligheid van de grond ten zuidoosten van die boskern (zie figuur 6) wenst men 

een wal op te trekken op 10m van de actuele en toekomstige2 bosgrens -lijn op die erosiegevoelige 

gronden. Binnen het INBO is er geen expertise de aanleg van dergelijke wallen en de effectiviteit ervan om 

erosie te beperken.    

 

Best wordt ook nog onderzocht of er in deze amfitheaters nog (een) (al dan niet tijdelijke) bron(nen) 

aanwezig (is) (zijn). Indien dit zo is, kan er door en na de aanleg van de wal bron(beek)water opgestuwd 

worden ten zuidoosten van de wal. Dit kan tot een grotere waterverzadiging en erosiegevoeligheid van deze 

landbouwgrond leiden.   

 

4. Betreffende het recent gescheurd grasland tussen de groenstraat en de boskern.  
Volgens het besluit van 21 november 2003 van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter uitvoering 

van het gebiedsgericht natuurbeleid is de definitie van permanent grasland (art. 1, 15°): “de cultuurgrond 

die minimum vier jaar ononderbroken grasland is”.  

 

In het kader van de afbakening van de eerste fase van het Vlaams Ecologisch Netwerk waarin het 

permanent grasland een bescherming geniet heeft het INBO een kaart gemaakt in 2004 met aanduiding 

van de permanente graslanden (Wils & Paelinckx, 2004). Deze kaart was gebaseerd op de aangifte van de 

landbouwpercelen ten behoeve van de mestbank. Sinds 2008 zit deze kaart van de mestbank geïntegreerd 

in de zogenaamde eenmalige perceelsregistratie.  

 

De benaming van de teelten verschilde soms van jaar tot jaar. Minstens sinds het aangiftejaar 2000 wordt 

een onderscheid tussen enerzijds tijdelijk en anderzijds permanent of blijvend grasland gemaakt.  

 

De eerste kaart die aangaf welke percelen “permanent grasland” waren volgens de definitie van het 

uitvoeringsbesluit (Wils & Paelinckx, 2004) binnen het (toen recent) afgebakende VEN, gaf de graslanden 

aan die gedurende minimaal vier opeenvolgende jaren door de landbouwers als “permanent grasland” 

aangegeven waren bij de Mestbank.   

 

Omdat er recent nabij de noordelijke boskern een perceel grasland gescheurd werd in een zone 

afgebakend als VEN, werd de vraag gesteld of dit voorheen een permanent grasland was volgens de 

definitie van het uitvoeringsbesluit. 

 

Het betreft de perce(e)l(sdel(en)) met volgende kadastrale gegevens : Wortegem, afdeling 1, sectie B, 

nummers 538b, 539c en een deel van 539g en een klein deel van 537r (zie figuur 8), tezamen iets meer 

dan 3 ha groot. Deze (delen van) percelen maken deel uit van een groter blok (incl. perceel met 

kadasternummer 539e, de andere delen van 539g en 537r en een deel van perceel 537t) dat minstens 

sinds 1998 als één perceel aangegeven wordt op de landbouwaangiftekaart resp. mestbankpercelenkaart.    

 

                                           
2 Indien de noordelijke en westelijke boskern met elkaar verbonden worden (op termijn) door bebossing van het 

perceel ten noorden van de lijn op figuren 2, 4 en 5 
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Figuur 8: Luchtfoto en kadasterplan met aanduiding van het gescheurd stuk grasland en het blok dat als één geheel 

wordt aangegeven bij de mestbank en eenmalige perceelsregistratie. 

 

Het blok waarin het gescheurd grasland in kwestie ligt was in de opeenvolgende jaren als volgt 

aangegeven: 

 1998: gras 

 1999: gras  

 2000: gras (permanent)  

 2001: gras (permanent) 

 2002: permanent grasland minstens 1 maal begraasd 

 2003: tijdelijk grasland minstens 1 maal begraasd 

 2004: permanent grasland minstens 1 maal begraasd 

 2005: blijvend grasland 

 2006: blijvend grasland 

 2007: blijvend grasland 

 2008: blijvend grasland 

 2009: blijvend grasland 

 2010: blijvend grasland 

 2011: blijvend grasland 

 2012: blijvend grasland 

 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat, indien de aangifte correct gebeurd is, het stuk grasland in kwestie 

in de periode 2004-2012 aangegeven was als permanent en/of blijvend grasland. Het kan aldus sinds de 

aangifte van 2007 als permanent grasland aanschouwd wordt conform de werkwijze van Wils & Paelinckx 

(2004) volgens de definitie van het uitvoeringsbesluit.  
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CONCLUSIE 

 Er is een kans op instromend modderwater in de noordelijke boskern van het Bouveloboscomplex via 

de twee amfitheaters ten zuidoosten van deze boskern en via de akker(s) ten westen. De (geplande) 

aanleg van een wal t.h.v. die twee amfitheaters zal in zekere mate helpen om erosie in de richting van 

die boskern te weren. Maar het INBO beschikt niet over de expertise om een wetenschappelijk 

gefundeerd antwoord te bieden op de vraag welke omvang die aarden wal moet hebben, en hoe en 

met welke materialen deze geconstrueerd moet worden om nuttig en effectief te kunnen zijn om de 

instroom van modder in het bos op zowel korte als lange termijn te voorkomen. Een dergelijke 

oplossing biedt hoe dan ook slechts een effectgerichte en geen brongerichte oplossing aan de 

aanwezige erosie. Best wordt ook nog onderzocht of er in deze amfitheaters nog (een) (al dan niet 

tijdelijke) bron(nen) aanwezig (is) (zijn). Indien dit zo is, kan er door en na de aanleg van de wal, 

bron(beek)water opgestuwd worden ten zuidoosten van de wal. Dit kan tot een grotere 

waterverzadiging en erosiegevoeligheid van deze landbouwgrond leiden.   

 Het is mogelijk om aan de bosrand(en) van de noordelijke boskern van het Bouveloboscomplex een 

geleidelijke bosovergang te ontwikkelen. Deze kan een ecologische meerwaarde betekenen. Die 

overgang kan bestaan uit een (aan te leggen of (spontaan) te ontwikkelen) mantel-zoom.  In de 

toelichting bij dit advies staan hierover een aantal suggesties. Indien de bodem te nutriëntrijk is en er 

flora van soortenarmere milieus nagestreefd worden, is het aangewezen om de bouwvoor af te graven. 

Als alternatief kan er een boswal gecreëerd worden op de aan te leggen erosiewerende wal.  

 Het recent gescheurde grasland aan die bosrand kan sinds (de landbouwaangifte in) 2007 

beschouwd worden als permanent grasland volgens de definitie van het besluit van 21 november 

2003 van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht 

natuurbeleid, omdat het sinds de afbakening van het VEN minstens gedurende vier jaar aangegeven 

werd als blijvend of permanent grasland.  
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