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1. Inleiding 
 

In het kader van het afbakeningsproces van het Buitengebied ‘Kust-Polders-Westhoek’ werd 
aan het INBO gevraagd de ecologische input te leveren, ter motivering voor opname van de 
plangebieden van categorie 1 reeks 2 (zie programma voor uitvoering KPW) binnen de 
natuurlijke structuur. Onderstaande advies is een antwoord op deze vraag. 

 

 

2. Algemeen 

 

Tijdens de Middeleeuwen was de gehele kam ten noordwesten van Poperinge bebost. 
Momenteel rest er van dit aaneengesloten boscomplex nog een aantal 
gefragmenteerde loofbossen zoals ondermeer het Helleketelbos, het Couthofbos, het 
Dozinghembos, de Canadabossen, het Bardelenbos, Sint-Sixtus en ’t Heet. 

 

Doelstelling van dit RUP ‘Helleketelbos’ is de natuurfunctie van de bestaande bossen 
te bevestigen, het verhogen van de interne samenhang en het verminderen van 
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externe invloeden door de uitbreiding van de bosoppervlakte en het behoud van het 
graslandareaal.  

Als ecologische doelstelling staat de verhoging van de ecologische waarde van het bos 
voorop via natuurtechnisch bosbeheer.  

 

 

3. Gebied: Helleketelbos 

 

VEN 

 

Het Helleketelbos bevindt zich in westelijk zandlemig Binnen-Vlaanderen, op de 
heuvelkam (tussen het bekken van de Heidebeek en Vleterenbeek) waar ook de 
Sixtusbossen deel van uitmaken. Deze heuvelrug bestaat voornamelijk uit 
kleihoudende zanden afgewisseld met kleien. Dit systeem rust op compacte 
ondoorlatende klei waardoor het volledige gebied gekenmerkt wordt door 
stuwwatergronden. Dit betekent natte bodemcondities in winter en voorjaar en een 
sterke uitdroging tijdens de zomermaanden. Door dit bodemtype en het glooiende 
reliëf hebben deze gronden een lagere landbouwkundige waarde en werden ze 
historisch onder bos gelegd. 

 

Het Helleketelbos is momenteel versnipperd in twee grote bosfragmenten rond het 
brongebied van de Bommelaersbeek.  
De waarde van deze bossen is evenwel groot:  ze zijn grotendeels gespaard gebleven 
tijdens WOI en hebben zich op deze manier kunnen handhaven als oud bos. 
Daardoor is er ook een grote variatie aanwezig van autochtone bomen en struiken en 
voorjaarsflora. Wat wel werd vernietigd werd heraangeplant met minder ecologisch 
waardevolle naaldhout. De oude loofbossen behoren veelal tot het eikenbeuken- en 
eiken-haagbeukenbostype met de bijhorende bosfauna en oude bosflora. Omwille van 
de waarde van de bossen werd het gebied erkend als internationaal belangrijk 
habitatrichtlijngebied. In het lager gelegen oostelijk deel komt ondermeer wilde 
hyacint voor, een soort die in zijn verspreiding beperkt is tot de oude bossen van de 
leemstreek, met enkele uitlopers in de zandleemstreek. Tevens is dit bosgebied de 
areaalgrens van de franse aardkastanje, een zeldzame soort van bosranden en 
mantelzoom-situaties. Fauna-elementen zijn de typische bosvogels waarbij 
ondermeer de ransuil en kleine bonte specht als broedvogel tot de niet zo algemene 
soorten behoren. Het is tevens het leefgebied van de hazelworm. 
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Figuur 1: Zicht op de twee deelgebieden van de Helleketelbossen, gefragementeerd door intensieve 
akkerbouw. 
 
 

Natuurverweving 

 

Rond de bossen zijn nog een aantal relicten aanwezig van het middeleeuwse 
bocagelandschap, een kleinschalig glooiend landschap van graslanden en akkertjes 
met hagen, knotbomen, vegetatierijke veedrinkpoelen en houtkanten.  Sommige 
hellingsgraslanden herbergen een soortenrijke kamgraslandvegetatie en dienen als 
dusdanig behouden te worden.  Een stimulerend beleid tot het behoud of herstel van 
grasland met kleine landschapselementen is hier de doelstelling. 
 

 

4. Aanbevelingen voor natuur 

 
Zowel vanuit cultuur-historisch als landschapsecologisch standpunt is het aan te 
raden de verspreide boscomplexen opnieuw te verbinden en te versterken.  Dit kan 
zowel door effectieve bosuitbreiding gebeuren als door het verdichten van het 
landschap door de ontwikkeling van ruigtes en grasland met poelen, hagen en 
bomenrijen.  De concrete invulling van het RUP zal op termijn de habitatfragmentatie 
verminderen, waardoor de erosie en het inspoelen van meststoffen en herbiciden in 
de mantelzoom van het bos zullen afnemen.  
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Figuur 2:  knelpunt inzake bosbeheer: afwezigheid van de ecologisch belangrijke mantelzoom en te hoge 
externe invloeden in het bos. 

 

 

  

 
 
 
 


