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Inleiding 

De opdracht ' Wetenschappelijke ondersteuning met betrekking tot de methodologie voor 

profilering van bosbouw en bosbeleid in landinrichtingsprojecten' heeft als doel een 

wetenschappelijk onderbouwde methodiek te ontwikkelen om in een landinrichting de 

aspecten bosbouw en bosbeleid optimaal te integreren. 

Het bosbouwkundige aspect moet op een volwaardige en evenwichtige wijze in relatie met 

andere functies van het buitengebied gepositioneerd worden in het proces van geïntegreerde 

visievorming en de opmaak van de ruimtelijke planfiguren van de landinrichting. 

De opdracht bestaat uit twee luiken : 

• het ontwerpen van een methodiek voor de opmaak van een sectorvisie bosbouw in 

landinrichtingsprojecten 

• het toetsen van de ontwikkelde methodiek aan twee gevallenstudies (Brabants Plateau 

en Brugse Veldzone) 

Het eerste luik van de opdracht behelst 4 hoofdstukken van dit rapport. 

Hoofdstuk 1 omvat een situatieschets, waarbij allerlei informatie in verband met de 

bosstructuur in het projectgebied werd samengebracht. In hoofdstuk 2 werd de relatie met de 

Gewenste Bosstructuur nagegaan en Hoofdstuk 3 biedt een overzicht van het wettelijk kader 

inzake bosbeheer en bestaande subsidieregelingen. 

In hoofdstuk 4 zijn de criteria voor prioriteitsstelling voor de realisatie van de Themavisie Bos 

opgenomen. De ontwikkelde methodiek wordt er uitgebreid beschreven. 

Hoofdstuk 5 omvat het tweede luik van de opdracht, met name de toepassing van deze 

methodiek op een concreet landinrichtingsproject, de Brugse Veldzone. 

Hoofdstukken 1, 2 en 3 zijn ondergebracht in rapport Deel I : Situatieschets. Hoofdstukken 4 

en 5 vormen samen Deelll : Methodiek en Visievorming. 
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1 Situatieschets projectgebied 

1.1 Oppervlakte-analyses op projectniveau 

1. 1. 1 Algemene gegevens over het bos 

In het projectgebied de Brugse Veldzone is overeenkomstig de Bosreferentielaag circa 3975 

ha bos aanwezig (Kaart 2). H~erbij wordt ook de niet beboste oppervlakte van de 

bosreferentielaag beschouwd, zoals vijvers, te herbebossen stukken of open plekken binnen 

het bos. De bebossingsindex van het gebied is 8,9%. In vergelijking met de bebossingsindex 

van Vlaanderen (11 ,3%), scoort de Brugse Veldzone dus niet slecht. Dit is wel te danken aan 

het feit dat het grootste deel van het West-Vlaamse bos zich binnen het projectgebied 

situeert. West-Vlaanderen heeft immers een bebossingsindex van slechts 2,6% en is 

daarmee de minst beboste provincie van het Vlaamse gewest. 

Tabel 1 geeft op basis van de bosreferentielaag (2001) in welke verhoudingen de 

boomsoorten voorkomen in het projectgebied en of deze situatie vergelijkbaar is met de 

situatie in Vlaanderen. Enkele besluiten: 

De globale verdeling van loofhout en naaldhout is in de Brugse Veldzone vergelijkbaar 

met de toestand in Vlaanderen . Binnen de groepen zijn er wel verschillen. 

Het aandeel Eik en Amerikaanse eik is echter veel groter, terwijl het aandeel Populier 

dan weer veel lager is. Dit is te wijten aan de arme en drogere zandgronden waarop 

Populier niet gedijt en Eik wel. 

het aandeel loofhout is met 50% zeer groot, hoewel het hier een regio betreft met relatief 

arme zandgronden. De aanwezigheid van meerdere oude kasteelparken met 

hoofdzakelijk eikenbossen en het ontbreken van echt grootschalige heidebebossingen 

ligt waarschijnlijk aan de basis van deze vaststelling. 

Hoewel het aandeel naaldhout vergelijkbaar is met dat van Vlaanderen , is de verdeling 

van de naaldhoutsoorten onderling toch enigszins verschillend . Grove den en Zwarte den 

zijn minder talrijk vertegenwoordigd, terwijl de andere soorten, en voornamelijk Lork en 

Deuglas sterker aanwezig zijn. Het betreft hier voornamelijk jonge aanplantingen die 

oorspronkelijk voor houtproductiedoeleinden aangeplant werden. Ze situeren zich 

voornamelijk op de zeer droge en arme zandgronden in de omgeving van het 

Bulskampveld, Ryckevelde en de (stads)bossen op de zandrug ten zuidwesten van 

Brugge. 
Ondanks het feit dat de omstandigheden voor heideontwikkeling in het projectgebied 

zeer goed zijn, is heide niet talrijk vertegenwoordigd. De gegevens moeten echter met de 

nodige omzichtigheid behandeld worden , want de opgenomen heidepercelen zijn enkel 
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deze die in beheer van afdeling Bos en Groen zijn. De toegenomen aandacht voor natuur 

binnen de bossfeer zal dit aandeel waarschijnlijk doen toenemen. 

Tabel1 . Boomsoortensamenstelling in het projectgebied en vergelijking met Vlaanderen 

Boomsoort Oppervlakte Oppervlakte Vergelijking 

(ha) (%) Vlaanderen(%) 

Beuk 233 5,9 3,1 
Eik &Am. Eik 701 17,6 7,3 
Populier 186 4,7 15,0 
LH andere 894 22,5 20,2 
Totaalloofhout 2014 50,7 45,6 

Loofhout met bijmenging naaldhout 362 9,1 4,5 
Naaldhout met bijmenging loofhout 118 3,0 4,9 
Totaal menging 480 12,1 9,4 

Lork 261 6,6 1,3 
Gewone den 501 12,6 21 ,9 
Zwarte den 132 3,3 6,6 
Fijnspar 97 2,4 1,7 
Deuglas 114 2,9 0,3 
NH andere 58 1,4 1,4 
Totaal naaldhout 1163 29,3 33,2 

Niet bebost 36 0,9 1,2 
Heide 3 0,1 1,0 
Vijvers 22 0,6 1,2 
Te herbebossen 258 6,5 8,3 

Totaal 3975 100,0 100,0 

Verder kunnen uit de bosreferentielaag ook de gegevens in verband met de 

ontwikkelingsfase (Tabel 2), de sluitingsgraad (Tabel 3) en de bedrijfsvorm (Tabel4) gehaald 

worden. Deze gegevens moeten echter met de nodige reserve beschouwd worden, vermits 

deze bij de uitgave van de bosreferentielaag in 2001 niet herzien werden. Ze geven echter 

wel een algemene richtcijfers. 

Het aandeel oudere bossen is binnen het projectgebied iets groter dan in Vlaanderen. Vooral 

het aandeel oude loofbossen is groot, weeral te danken aan de talrijke parken en 

kasteeldomeinen. Naaldhout bevindt zich in de iets jongere leeftijdsklasse, overeenkomstig 

de kaprijpheid op jongere leeftijd in vergelijking met loofhout. 

De overgrote meerderheid van de bossen is zeer gesloten. De productiebossen van 

naaldhoutbestanden hebben hierin een grote inbreng. De vele kasteelparken, die nochtans 

een meer open structuur hebben, hebben weinig effect op de geslotenheid van de bossen, 

vermits de open stukken van de kasteelparken niet opgenomen zijn in de bosreferentielaag. 
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Zoals in de rest van Vlaanderen is ook hier de overheersende bedrijfsvorm hooghout De 

enkele bestanden middelhout en hakhout zijn voornamelijk gelegen in de private oude 

bosdomeinen als restanten van het vroegere bosbeheer. De meeste van deze bestanden 

zijn echter verwaarloosd. 

Tabel 2. Ontwikkelingsfase van het bos in het projectgebied en vergelijking met Vlaanderen 

Ontwikkelingsfase Oppervlakte Oppervlakte Vergelijking 

(ha) (%) Vlaanderen(%) 

Loofhout 

Jong ( <20 jaar) 276 6,9 7,2 

Middeloud (20-60 jaar) 755 19,0 18,3 

Oud (>60 jaar) 733 18,5 13,3 

Ongelijkjarig 496 12,5 11,0 

Naaldhout 

Jong ( <20 jaar) 122 3,1 3,2 

Middeloud (20-60 jaar) 934 23,5 26,9 

Oud (>60 jaar) 314 7,9 6,7 

Ongelijkjarig 28 0,7 1,7 

Niet van toepassing 318 8,0 11,8 

Totaal 3975 100,0 100,0 

Tabel 3 . Sluitingsgraad van het bos het projectgebied en vergelijking met Vlaanderen 

Sluitingsgraad Oppervlakte Oppervlakte Vergelijking 
(ha) (%) Vlaanderen (%) 

< 1/3 207 5,2 10,1 

1/3-2/3 375 9,4 16,0 

> 2/3 3124 78,6 66,5 

Niet van toepassing 269 6,8 7,4 

Totaal 3975 100,0 100,0 

Tabel 4. Bedrijfsvorm van het bos in het projectgebied en vergelijking met Vlaanderen 

Bedrijfsvorm Oppervlakte Oppervlakte Vergelijking 
(ha) (%) Vlaanderen (%) 

Hooghout 3375 84,9 79,1 

Middelhout 28 0,7 0,3 

Hakhout 85 2,1 1,8 

Te bepalen 168 4,2 6,9 

Niet van toepassing 318 8,0 11,8 

Totaal 3975 100,0 100,0 
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Een overzicht van het eigendomsstatuut van de bossen in het projectgebied . wordt 

weergegeven in Tabel 5. Vermits de gegevens van de bosreferentielaag omtrent 

eigendomsstatuut sterk afwijken van de realiteit, worden deze niet gebruikt. De 

onderstaande data zijn afkomstig van een dataset van de houtvesterij te Brugge. 

Tabel 5 . Eigendomsstatuut van het bos in het projectgebied 

Eigendomsstatuut Oppervlakte Oppervlakte 

(ha) (%) 

Openbaar bos 778 19,6 

Domeinbos 705 17,7 

Militair domein 200 5,0 
privaat bos met goedgekeurd 1061 26,7 
beheersplan 

privaat bos zonder goedgekeurd 1231 31,0 
beheersplan 

Totaal 3975 100,0 

Het grootste aandeel bossen is in eigendom van private personen (Kaart 4). Nochtans is dit 

met 57,7% niet zeer groot, vermits op niveau Vlaanderen ongeveer 75% van de bossen 

privaat is. Verder kan een onderscheid gemaakt worden tussen private bossen met of zonder 

een goedgekeurd beheersplan. Elk boseigendom groter dan 5 ha moet volgens het 

bosdecreet beschikken over een beheersplan dat goedgekeurd en opgevolgd wordt door 

afdeling Bos en Groen. Dit is echter vaak niet het geval. Vele bossen zijn bovendien 

verdeeld over een groot aantal kleinere eigenaars. Het ontbreken van een goedgekeurd 

beheersplan is vaak een aanwijzing voor het ontbreken van of het niet consequent opvolgen 

van het bosbeheer. 

Tabel 6 . Procentueel aandeel van loofhout en naaldhout bij verschillende eigenaarstypes 

Boomsoort Domeinbos Militair domein Openbaar bos Privaat bos 

loofhout 31 67 49 54 
gemengd loofhout 3 1 9 7 
gemengd naaldhout 4 0 8 6 
naaldhout 53 9 22 27 
niet bebost 10 24 12 6 

Totaal 100 100 100 100 

Tabel 6 toont duidelijk aan dat de boomsoortensamenstelling sterk afhankelijk is van het 

eigenaarstype. Zo is het aandeel naaldhout in de domeinbossen veel groter dan in de private 

bossen. Dit is grotendeels te verklaren door het grote aantal private kasteelparken, waarin 

loofhout meer voorkomt. De domeinbossen liggen hoofdzakelijk op zeer arme gronden 

(Bulskampveld, Vagevuurbos, Ryckevelde) , waarin in het verleden voornamelijk naaldhout 
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geplant werd. Bij de andere openbare bossen ligt de situatie iets anders. Hoewel een groot 

deel van deze bossen gelegen zijn op de arme zandrug ten zuidwesten van Brugge (Tudor, 

Beisbroek en Tillegem) is het aandeel loofhout hier toch relatief hoog. Mogelijke oorzaak 

hiervoor is het feit dat deze bossen meestal voormalige private kasteeldomeinen waren waar 

loofhout de voorkeur kreeg. Ten slotte scoren de militaire domeinen zeer goed met twee 

derde van de oppervlakte bestaande uit loofhout. Het betreft hier de arme Eikenbossen van 

Ryckevelde en voornamelijk Vloethemveld. 

1. 1. 2 Bostypologie 

De bosreferentielaag geeft een idee van de boomsoorten en de bestandsstructuur. Het 

bostype daarentegen laat zich hieruit niet afleiden, vermits alle mengingen van boomsoorten 

en weinig voorkomende boomsoorten gezamenlijk beschouwd worden in de categorie 

'andere'. Het zijn wel deze weinig voorkomende boomsoorten die een indicator kunnen zijn 

voor eerder zeldzame bostypes. 

Op basis van de Biologische Waarderingskaart kan een meer gedetailleerde bostypologische 

beschrijving gemaakt worden. Uit de BWK worden alle ecotypes geselecteerd die bos 

bevatten en vervolgens in een kleiner aantal vereenvoudigde klassen weergegeven. Voor de 

Brugse veldzone moest gewerkt worden met de oude BWK versie 1.0, maar deze verschilt 

niet veel van de huidige toestand, vermits bostypes niet snel wijzigen in de tijd . Tabel 7 geeft 

schematisch de resultaten van deze analyse weer. Deze omzetting wordt ook gevisualiseerd 

op Kaart 8. 

Tabel 7. Actuele bostype op basis van de Biologische Waarderingskaart 

Actueel bostype Oppervlakte Oppervlakte 

(ha) (%) 

Elzen broekbossen 53 1,3% 

Elzen - Vogelkersbossen 114 2,8% 
Beukenbossen, Eiken- Haagbeukenbossen , rijke Eiken- 48 1,2% 

Beukenbossen 

Typische Eiken - Beukenbossen 1490 37,0% 

Arme Eiken - Beukenbossen en Eikenbossen 201 5,0% 

Struwelen 230 5,7% 
Naaldhoutbestanden met omvorming naar loofhout 199 4,9% 

Naaldhoutbestanden zonder omvorming naar loofhout 1451 36,1% 
Populierenbestanden zonder omvorming naar loofhout 80 2,0% 

Populierenbestanden met omvorming naar loofhout 8 0,2% 

Jonge loofhoutaanplanten 148 3,7% 

Totaal 4023 100,0% 
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Het Typisch Eiken-Beukenbos is het talrijkst vertegenwoordigd binnen het projectgebied. Dit 

type bos is in het algemeen gelegen op de iets rijkere gronden. Daarnaast bevinden er zich 

veel naaldhoutbestanden in het projectgebied, voornamelijk op de zandruggen van het 

Bulskampveld, Ryckevelde en ten zuidwesten van Brugge. Nochtans is deze situatie 

vandaag niet meer correct, vermits de laatste jaren veel inspanningen geleverd worden om 

de naaldhoutbestanden om te vormen naar gemengde bestanden met loofbomen. Het zeer 

lage aandeel van de arme Eiken - Beukenbossen en Eikenbossen is grotendeels het 

resultaat van de omvorming in het verleden van deze bossen op de zeer arme gronden naar 

naaldhoutproductiebestanden. 

Elzenbroekbos komt nauwelijks voor, zodat de overblijvende stukken absoluut moeten 

behouden blijven. Elzen-Vogelkersbos is iets beter vertegenwoordigd, voornamelijk in de 

beekvalleien van de Rivierbeek, de Kerkebeek en de bovenlopen van de Wantebeek -

Poekebeek. Ook populierenbestanden komen weinig talrijk voor en situeren zich op 

hetzelfde alluviale bodemtype als het Elzen - Vogelkersbos. 

De gegevens van de actuele bostypes kunnen vergeleken worden met de potentiële 

natuurlijke vegetatie (Kaart 1 0). Deze komt overeen met de climaxvegetatie die kan 

verkregen worden bij volledig natuurlijke bosontwikkeling en wordt sterk bepaald door de 

abiotische omstandigheden. Bij het opstellen van de PNV-kaart zijn de verschillende 

bodemseries van de bodemkartering gegroepeerd en gelinkt aan een potentieel bostype. 

Tabel 8 schetst het potentiële voorkomen de verschillende bostypes in de Brugse Veldzone. 

Tabel 8 . Verdeling van de totale oppervlakte van de Brugse Veldzone over de pnv's (ook niet-beboste 

stukken) 

Potentieel Bosvegetatietype 

niet gekarteerd 

Elzenbroekbos 

Elzen-Vogelkersbos 

Beukenbos, Eiken - Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos 

typisch Eiken-Beukenbos, droge variant 

typisch Eiken-Beukenbos, natte variant 

arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

Totaal 

Oppervlakte 

(ha) 

5469 
661 

4709 
57 

6906 
14330 
8079 
4273 

44483 

Oppervlakte 

(%) 

12,3 
1,5 

10,6 
0,1 

15,5 
32,2 
18,2 
9,6 

100,0 

In hoofdzaak is de potentiële natuurlijke vegetatie in de Brugse Veldzone het typische Eiken

Beukenbos. Het arme Eiken - Beukenbos, en dan voornamelijk de drogere vorm, kan ook 

talrijk voorkomen, hoofdzakelijk in de zandgebieden ten westen van Brugge, op de 

dekzandrug tussen Brugge en Maldegem en op de heuvelrug van het Bulskampveld. Het 

Elzen - Vogelkersbos kan voorkomen in de talrijke beekvalleien, en op plaatsen waar door 
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een oppervlakkige kleilaag stuwwater aanwezig is. Tot slot zijn lokaal mogelijkheden voor 

Elzenbroekbos op venige gronden. 

De vergelijking van de procentuele verdeling van de actuele vegetatietypes (Tabel 7) en de 

potentiële vegetatietypes (Tabel 8) laat zien voornamelijk de Elzen- Vogelkersbossen en de 

arme Eiken - Beukenbossen ondervertegenwoordigd zijn. Verdroging en inname door de 

landbouw van de alluviale gronden zijn plausibele verklaringen voor de 

ondervertegenwoordiging van het Elzen - Vogelkersbos. Bij de arme Eiken - Beukenbossen 

moet de oorzaak gezocht worden bij de aanplanting van naaldhout op de zandgronden. 

De gegevens over bostypologie k.unnen getoetst worden aan de meer actuele en meer 

gedetailleerde gegevens van de bosinventarisatie. Een onderdeel van de bosinventarisatie 

was het bepalen van het bostype op basis van de floristische samenstelling van mos- en 

kruidlaag. Struik- en boomlaag werden buiten beschouwing gelaten, vermits deze meestal 

niet natuurlijk zijn. Hierdoor geeft deze bostypologie eerder een idee over de potentiële 

boomsoortensamenstelling en bostype dan wel over de actuele toestand. 

Binnen het projectgebied liggen 64 steekproefcirkels van de bosinventarisatie, waarbij voor 

36 meetpunten een vegetatiekundige opname gemaakt is en dus ook een bostype bepaald 

is. De resultaten van de bosinventaris met betrekking tot de bostypologie worden 

weergegeven in Tabel 9. 

Tabe/9 . Bostypes overeenkomstig de steekproefcirkels van de bosinventarisatie 

Bostype 

Adelaarsvarenrijk Wintereiken - Beukenbos 1 

Amerikaanse eik - Kastanjebos 6 

Amerikaanse vogelkers Wintereiken - Beukenbos 4 

Atlantisch Eiken - Haagbeukenbos 1 

Bramenrijk Wintereiken- Beukenbos 12 

Droog Eiken - Haagbeukenbos 1 

Ruigt- Elzenbos 1 

typisch Berken - Eikenbos 4 

typische Wintereiken - Beukenbos 2 

vochtig Eiken - Haagbeukenbos 3 

Witbol Wintereiken - Beukenbos 1 

Eindtotaal 36 

Hoewel er ook veel voedselarme, droge en zure zandgronden binnen het projectgebied 

gelegen zijn, komt het typische Berken - Eikenbos nauwelijks voor. De omstandigheden zijn 

immers toch steeds iets rijker en vochtiger dan in de Kempen, en bovendien is de 

eutrofiërende invloed van de landbouw verantwoordelijk voor de sturing in de richting van 

meer verruigde bostypes. Het niet geringe aandeel lemig zandige gronden resulteert in een 

goede aanwezigheid van Wintereiken - Beukenbos, hoewel dit ook op zandgronden zelf kan 
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voorkomen. Het Bramenrijke Wintereiken - Beukenbos blijkt het meest voorkomende bos te 

zijn. De kruidlaag van dit bostype is vrij arm, vermits enkel Gewone Braam, Stekelvaren en 

Adelaarsvaren constant voorkomen. Goed ontwikkelde vormen van het Wintereiken -

Beukenbos zijn het typische en het Adelaarsvarenrijke Wintereik - Beukenbos. Vervolgens 

zijn er ook enkele opnames ondergebracht in het Eiken - Haagbeukenbos. Het betreft hier 

waarschijnlijk zandige of lemig zandige gronden met natte tot sterk gleyige bodems. De 

enige opname van Ruigt-Eizenbroekbos wijst op het feit dat er nog restanten voorkomen van 

Elzenbroeken, voornamelijk op de venige gronden, hoewel deze door ontwatering sterk 

verruigd zijn. 

1. 1. 3 Standplaatsgeschiktheid voor houtproductie 

De standplaatsgeschiktheid van de bossen kan onderzocht worden door het verband te 

leggen tussen het bodemtype en de daarop groeiende boomsoort (Kaart 9). Hierbij wordt 

enkel gekeken naar standplaatsgeschiktheid voor economisch rendabele houtproductie. Of 

een boomsoort deel uitmaakt van de potentiële natuurlijke vegetatie wordt hier niet 

onderzocht. 

Tabel10 geeft een samenvatting weer van de standplaatsgeschiktheid van de boomsoorten, 

op basis van de bosreferentielaag en de onderliggende bodemkartering. De 

bosreferentielaag heeft evenwel als nadeel dat ongeveer 1/3 van de bossen gekarteerd 

staan als "andere", waarbij dit zowel andere boomsoorten als mengingen betreft. Vermits 

hierover geen gedetailleerde informatie bestaat, kan de standplaatsgeschiktheid voor deze 

bestanden niet bepaald worden. 

test 

Tabel 10 . Verdeling van de bosoppervlakte (ha) per boomsoort naar geschiktheid voor 

houtproductie 
Standplaats- Beuk Eik Populier Lork Grove Zwarte Fijnspar Deuglas Andere Niet Totaal 

geschiktheid den den bebost 

Zeer geschikt 0 30 0 0 46 85 2 0 0 0 163 
Geschikt 89 607 76 340 462 46 48 32 0 0 1701 
Eerder 153 72 97 33 13 9 53 94 0 0 525 
ongeschikt 

Onbekend 0 61 15 0 0 3 1187 318 1586 
bodemtype of 

boomsoort 

ToU>Ial 242 771 188 374 521 142 106 127 1187 318 3975 

Een kleine fractie van de huidige bossen is zeer goed geschikt voor houtproductie. Dit zijn de 

bossen met Eik, Grove den en Zwarte den die vrij goed zijn aangepast aan de zandgronden. 

De grote meerderheid van de bossen is gewoon geschikt voor houtproductie. Hier valt het 

grote aandeel Lork op. De productiebestanden van Lork hebben hier de mogelijkheid om 

zeer goede opbrengsten te leveren, mits ze goed beheerd worden. BiJ de bossen ongeschikt 
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voor houtproductie valt het grote aandeel Beuk op. Het betreft hier ofwel zandige gronden 

die te droog en te arm zijn, of gronden in de valleien met een hogere leemfractie die dan 

weer te vochtig zijn. De ongeschiktheid voor Populier heeft minder te maken met de 

geschikte textuur, dan wel met de geschikte vochttrap. Ondanks het feit dat de meeste 

populierenbestanden voorkomen in de beekvalleien, is de vochtvoorziening hier niet 

voldoende. Verder valt de standplaatsongeschiktheid van enkele productiegerichte 

naaldhoutsoorten zoals Deuglas en Fijnspar op. Het bodemtype is voor beide boomsoorten 

immers wat te zandig , alhoewel Deuglasspar in realiteit toch een goede groei kan vertonen. 

1. 1. 4 Gewestplanbestemmingen binnen bos - zonevreemde bossen 

De gewestplanbestemming van een bos is van belang voor wat betreft het 

bescherrningsstatuut van de bossen. Overeenkomstig het Bosdecreet kan enkel een 

stedebouwkundige vergunning voor ontbossing verkregen worden binnen de bestemmingen 

woongebied of industriegebied, of voor werken van algemeen belang. In alle andere 

bestemmingen is een toelating van de minister bevoegd voor Leefmilieu vereist. In zeer 

strikte zin zijn enkel bossen die vallen binnen de bestemming parkgebied, groengebied en 

bosgebied voldoende beschermd. Bossen gelegen binnen alle andere bestemmingen 

kunnen dan als zonevreemd beschouwd worden. Nochtans moet steeds de nuance gemaakt 

worden en is de specifieke situatie doorslaggevend. Tabel11 geeft de bestemmingen binnen 

de effectief beboste percelen van de bosreferentielaag (klasse "bos" en "verkaveld bos") 

weer. 

De niet zonevreemde bossen nemen een oppervlakte in van circa 3096 ha, of meer dan 82% 

van de totale beboste oppervlakte. Bij de zonevreemde bossen moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen echt bedreigende bestemmingen, zoals woongebied in de ruime zin, 

industriegebied en agrarisch gebied, en minder bedreigende bestemmingen zoals 

recreatiegebied. De bossen met bestemming woongebied zijn meestal zeer kleine snippers 

gelegen in of in de onmiddellijke nabijheid van bebouwing. Het grootste zonevreemde bos in 

woonzone is gesitueerd ten westen van het Nieuwenhovebos te Oostkamp, waar een 

uitloper zich uitstrekt in een woonverkaveling . Behoud en bescherming van deze groene 

zone is sterk gewenst. Verder ligt er veel bos binnen woonparken (Tillegem, Hertsberge, 

Breidels- De Hoesten, Lakebos en aansluitend bij Beisbroek). Deze bossen zijn zeer sterk 

bedreigd in hun voortbestaan. 
Het grote aandeel bos in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut wordt 

verklaard door de waterwinningen van Beernem en in mindere mate Snellegem. De 

zonevreemdheid van deze bossen kan sterk in twijfel getrokken worden , vermits bos omwille 

van zijn milieubeschermende werking door de VMW geapprecieerd wordt. 

Recreatiegebieden vormen daarentegen een sterk pijnpunt. In Merkenveld, Groenhave en 

rond Wildenburg bevinden zich enkele zones voor verblijfsrecreatie waarin weekendhuisjes 
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voorkomen. Deze zijn echter zeer nefast voor de bosstructuur, vermits afrasteringen en 

exotische boomsoorten het natuurlijke bosbeeld sterk aantasten. 

Een volgende knelpunt zijn de bossen gelegen in agrarisch gebied. Het betreft hier circa 8% 

van het huidige bosareaaL Nochtans betreft het meestal zeer kleine snippers van slechts 

enkele hectaren groot, maar ze kunnen wel dienen als kapstok om een verdere natuurlijke 

structuur op te enten. 

Tot slot liggen er nog enkele hectaren in industriegebied of kmo-zone, met als belangrijkste 

knelpunt het Lappersfort, een beboste zone van circa 10 ha in Brugge die ingekleurd staat 

als industriegebied en ambachtelijke zone. Een gewestplanwijziging lijkt hier aangewezen, 

teneinde het bosje te bewaren als één van de kleinere groenpolen in Brugge. 

Tabel 11 . Verdeling van de effectief beboste percelen van de bosreferentielaag over de 

gewestplanbestemmingen 

Bestemming 

woongebieden 

woongebieden met landelijk karakter 

woonpark 

woonuitbreidingsgebied 

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

gebieden voor dagrecreatie 

gebieden voor verblijfrecreatie 

parkgebieden 

bufferzones 

groengebieden 

natuurgebieden 

natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 

natuureducatieve infrastructuur 

bosgebieden 

agrarische gebieden 

landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 

agrarisch gebied met ecologisch belang 

milieubelastende industrieën 

ambachtelijke bedrijven en kmo's 

ontginningsgebieden 

Totaal 

Situatieschets projectgebied 

Oppervlakte Oppervlakte 

(ha) (%) 

18 0,5 
4,2 

159 0,1 
4 2,1 

80 0,0 
2 0,1 

75 2,0 
979 26,1 

2 0,0 
19 0,5 

1303 34,7 
245 6,5 

2 0,1 
548 14,6 
125 3,3 
177 4,7 

4 0,1 
5 0,1 
5 0,1 
2 0,1 

3758 100,0 
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1.2 Deelgebieden 

De totale oppervlakte van het projectgebied is te grootschalig om de bosbeschrijving, de 

bebossingsbehoeftes en de mogelijkheden voor bosuitbreiding voldoende gedetailleerd te 

kunnen beschrijven. Een opdeling in kleinere deelgebieden is noodzakelijk. Homogeniteit 

van het abiotische milieu en van de structuurkenmerken van het landschap staan voorop bij 

deze opdeling. De indeling in deelgebieden is gebaseerd op de afbakening van de 

traditionele landschappen (Antrop & Van Eetvelde, 1998). Enkele aanpassingen waren wel 

noodzakelijk. Zo is het stedelijk gebied van Torhout achterwege gelaten en het deelgebied 

van de vallei van de Rivierbeek uitgebreid met de bovenlopen en verbreed ter hoogte van de 

bossen van Oostkamp. 

Naast de beschrijving van het bos in de deelgebieden, is het ook belangrijk aan te stippen 

dat het bos in de Brugse Veldzone geen entiteit op zich vormt, maar ook gerelateerd is aan 

de bossen buiten het projectgebied. Vermeldenswaardig hierbij zijn het Wijnendalebos 

(Torhout) en de bossen van Maria-Aalter (Aalter} , die nauw aansluiten bij de bossen binnen 

het projectgebied (respectievelijk Groenhove en Bulskampveld). Bij de visievorming mogen 

deze grote boskernen zeker niet verwaarloosd worden. Ook verder gelegen bossen zoals oe 

bossen in de buurt van Koekeiare (West-Vlaanderen) en het Drongengoed te Maldegem 

(West-Vlaanderen) zijn van betekenis voor de ruimere bosstructuur. 

De deelgebieden worden voorgesteld in Kaart 1. Op alle volgende kaarten zullen ze ook 

voorgesteld worden op de achtergrond, om de lezer attent te maken op de verschillen binnen 

het projectgebied. 

In wat volgt wordt een korte beschrijving gedaan van de deelgebieden, zowel naar algemene 

landschapskenmerken als globale boskenmerken (boomsoortensamenstelling, potentieel 

natuurlijke vegetatie ... ). Voor de basisdata wordt verwezen naar de kaartenatlas (Kaart 4 tot 

Kaart 10). 

1. 2. 1 Bosgebied Sint-Andries - Zede/gem 

oppervlakte: 2.876 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

Bos neemt een grote oppervlakte in van dit deelgebied. Landbouw is vooral in het westelijk 

deel sterk vertegenwoordigd, zowel met akkers als met grasland. In de onmiddellijke 

omgeving van Brugge is er een sterke druk op de ruimte vanwege bebouwing , zowel onder 

de vorm van woonparken in het bos, als van bedrijven langs de talrijke wegen die de bossen 

doorsnijden. 
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Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossinasindex 

De bossen in de omgeving van Brugge zijn grotendeels permanent (34% van alle bossen), 

maar door de hoge druk vanwege de stad zijn ze weinig natuurlijk. Centraal in het 

deelgebied situeert zich het voormalig Sint-Andriesveld, dat vooral na 1780 bebost is 

geworden en daarna steeds bos is geweest. Door aanleg van wegen, bebouwing en 

landbouw zijn de stadsbossen relatief versnipperd. De actuele bebossingsindex bedraagt 

30%. 

Bosstructuur 

Drie grote boscomplexen kunnen duidelijk afgebakend worden, nl. "Bossen in de omgeving 

van Vloethemveld", "Stadsbossen Brugge - Noorden E40" en "Stadsbossen Brugge -

Zuiden van E40". Verder komen er enkele kleinere bosfragmenten voor in het uiterste 

westen. 

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

De meerderheid van de bossen bestaat voor een groot deel nog steeds uit naaldhout, 

hoewel voornamelijk in de openbare domeinen geopteerd wordt voor omvorming tot loofhout 

of gemengd bos. Goed ontwikkelde arme eiken(berken)bossen komen slechts sporadisch 

voor, terwijl het aandeel van de typische Eiken - Beukenbossen groter is. Zelfs rijkere 

beukenbostypes komen in geringe mate voor, maar deze zijn niet goed ontwikkeld. Enkele 

bossen die gelegen zijn in beekalluvium zijn van het Elzen-Vogelkerstype of ook 

Elzenbroekbostype. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

In de onmiddellijke omgeving van Brugge zijn er mogelijkheden voor de arme Eiken -

beukenbostypes. Verder naar het westen is er een zone met mogelijkheden voor rijkere 

Eiken - Beukenbossen. De beekvalleien in de onmiddellijke omgeving van Brugge hebben 

een relatief rijk alluvium, dat kansen biedt op ontwikkeling van Elzen-Vogelkersbos of 

Elzenbroekbos, maar om wateroverlast te vermijden werden deze beken grotendeels 

gekanaliseerd en kunnen niet meer buiten hun oevers treden. 

1. 2. 2 Buiskampveld 

oppervlakte: 3. 901 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

Het Buiskampveld wordt voor een zeer groot gedeelte ingenomen door bossen. Er bevinden 

zich enkele bossen met zeer grote oppervlakte en de versnippering is gering. Ten zuidoosten 

van het Buiskampveld bevinden zich enkele natuurreservaten, al dan niet binnen de 
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bossfeer, nl. Verte Bossen en Gulke Putten. Landbouwkundig is het gebied minder 

waardevol, omdat het zich grotendeels uitstrekt over een zeer arme droge zandrug. Enkel in 

het zuiden, in de valleien van de Blauwhuisbeek en het Poekebeekstelsel, is er landbouw 

terug te vinden, voornamelijk grasland. Op de gronden van het Penitentiair Landbouw 

Centrum, nl. de driehoek ter hoogte van het Sint-Pietersveld, wordt zeer intensieve 

landbouwpraktijk gevoerd met hoofdzakelijk maïs en groententeelt 

Bewoning is niet talrijk aanwezig, maar is wel een knelpunt in het woonpark van Hertsberge. 

Het wegenpatroon is zeer grofmazig, maar hier en daar is er lintbebouwing, onder meer ter 

hoogte van het Vagevuurbos en in de omgeving van de Gulke Putten en de Verte Bossen. 

De weg tussen Wingene en Beernem - E40 is zeer druk en scheidt het Vagevuurbos van het 

Bulskampveld. Industrie komt niet ~oor . 

Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossingsindex 

Momenteel heeft het gebied een zeer hoge bebossingsindex, nl. 32 ,5%. In het verleden was 

dit echter niet zo, omdat praktisch het hele deelgebied gelegen was in veldgebied . Enkel 

langs de randen van het veldgebied kwam bos voor. Vanaf de 19de eeuw werden deze 

veldgebieden echter systematisch bebost met naaldbossen. Er heeft zich een zogenaamde 

inversie voorgedaan. De bossen aan de rand van het veldgebied zijn immers gekapt en 

omgezet naar landbouwgronden, zodat waar vroeger bos was, nu geen bos meer is en 

omgekeerd. In de 2051e eeuw is de beboste oppervlakte relatief stabiel gebleven. Door de 

landschapsinversie is slechts 16 % van de beboste oppervlakte permanent bebost, gelegen 

in de rand van het veldgebied. 

Bosstructuur 
De bossen in het Bulskampveldgebied zijn groot en aaneengesloten. Toch kunnen enkele 

boscomplexen onderscheiden worden, nl. het Buiskampveld zelf, het Vagevuurbos, de 

bossen in de omgeving van de waterwinning van Beernem (Hulstlobos) en de bossen en 

natuurgebieden ten zuidoosten van het Bulskampveldgebied. In het uiterste oosten komen 

nog enkele kleinere bosfragmenten voor die eerder samenhang vertonen met de bossen te 

Aalter op het grondgebied van Oost-Vlaanderen (buiten de perimeter van het 

landinrichtingsproject). 

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

Vermits het hier zeer arme gronden betreft, is het logisch dat het aandeel Grove den zeer 

groot is (19%). Toch springt ook het aandeel Eik en Amerikaanse eik in het oog (15%). Ook 

Lork is met een aandeel van 8% sterk vertegenwoordigd. De rest van de oppervlakte is 

bebost met voornamelijk andere naaldhoutsoorten en gemengde loofhout- en 

naaldhoutbossen. De eikenbestanden behoren tot het Typische Eiken-Beukenbos. In de 
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valleien van de Blauwhuisbeek en de bovenlopen van de Poekebeek komen enkele Elzen -

Vogelkersbossen voor. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

Op het merendeel van de gronden (37%) kan zich spontaan de droge variant van het arme 

Eiken-Beukenbos ontwikkelen. Dit aandeel is vergelijkbaar met het aandeel van dit bostype 

in het Bosgebied van Sint-Andries - Zedelgem en op de Dekzandrug van Sijsele. Op de 

flanken van de zandrug kan ook de nattere variant van dit bostype voorkomen (16%). Verder 

zuidwaarts en noordwaarts zijn er vochtigere en rijkere zones waar de droge en natte variant 

van het typische Eiken-Beukenbos kunnen voorkomen (31%). Het aandeel van 8% van het 

Elzen-Vogelkerstype wordt verklaard door de aanwezigheid van beekalluvium. 

1. 2. 3 Cuesta van Oedelem 

oppervlakte: 1. 333 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

Dit deelgebied is markant in het landschap aanwezig , omdat het zich op een hogergelegen 

positie bevindt ten gevolge van het kleiig substraat in de ondergrond. Het betreft een zeer 

intensief agrarisch gebied, waar bos marginaal voorkomt. De landbouwteelt bestaat 

hoofdzakelijk uit grasland en maïs. Het betreft een open gebied, waarin geen industrie en 

aaneengesloten woonkernen voorkomen. Wel is er in het zuidoosten een weg met 

lintbebouwing gesitueerd. Het wegenpatroon is verder zeer grofmazig, met voornamelijk 

kleinere wegen. 

Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossingsindex 

Op de Ferrariskaart was het grootste gedeelte van de oppervlakte bebost en had het 

deelgebied de hoogste bebossingsindex van alle deelgebieden (>50%). De rijkere gronden 

met een licht zandlemige textuur werden echter snel ingenomen door de landbouw. Ook de 

andere gronden werden naderhand ingenomen door de landbouw, omdat door het ondiepe 

kleisubstraat de vochtvoorziening goed was. Hierdoor is bos slechts marginaal 

vertegenwoordigd op de armste zandgronden en op de moeilijkst bewerkbare en meest 

vochtige kleigronden. De actuele bebossingsindex bedraagt 4%. Het aandeel permanent bos 

van de beboste oppervlakte bedraagt ongeveer 25%. 
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Bosstructuur 

Het betreft hier twee kleine stukken, nl. het Koningsbos in het zuiden (15 ha) en de 

Wapenaar in het oosten (29 ha). Hoewel dit relatief kleine bossen zijn, zijn ze toch belangrijk 

voor het gebied omdat het de enige groene stukken zijn . Landschapsecologisch zijn deze 

bossen relatief sterk geïsoleerd, maar via enkele stapstenen buiten het projectgebied zijn ze 

toch verbonden met het grote bosgebied Drongengoed op het grondgebied van Oost

Vlaanderen. 

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

Beide bossen bestaan uit een combjnatie van naaldhoutaanplanten en loofhoutbossen. Beuk 

(5,8%) en Eik (29,4%) zijn de voornaamste loofhoutsoorten, Lork (21 %), al dan niet 

gemengd met loofhout, en Grove den (21%) zijn de belangrijkste naaldhoutsoorten. De 

loofhoutbestanden behoren tot het typische Eiken-Beukenbos. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

Indien gekeken wordt naar het bostype bij spontane evolutie, is de oppervlakte die zou 

evolueren tot Elzen-Vogelkersbos zeer opmerkelijk (32% van de totale oppervlakte van het 

deelgebied). Alhoewel dit bostype hoofdzakelijk beekbegeleidend is, kan het dus ook 

voorkomen waar een ondiepe kleilaag voor een stuwwatertafel zorgt en waar de lemigere 

textuur voor iets rijkere, minder zure omstandigheden zorgt. Op de iets drogere gronden kan 

zich eerder het typisch Eiken-Berkenbos ontwikkelen, zowel de nattere als de droge vorm ; 

1. 2. 4 Dekzandrug van Sijse/e 

oppervlakte: 1.231 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

De dekzandrug van Sijsele is een klein deelgebied, dat voornamelijk gedomineerd wordt 

door de verstedelijking ter hoogte van Sijsele. De weg tussen Brugge en Maldegem heeft 

een grote invloed op het gebied. Langs het ganse traject van deze baan is er lintbebouwing. 

De uitdijende dorpskernen van Sijsele, Sint-Kruis en Assebroek vormen een bedreiging voor 

het open landschap, onder andere voor de bossen van het woonpark tussen Assebroek en 

Male. Landbouwkundig is het gebied niet echt waardevol , vermits het arme, droge en zure 

zandgronden betreft. Enkel de beekvallei van het Sint-Trudoledeken garandeert iets betere 

bodemomstandigheden. Landbouw komt voornamelijk in het oosten van het deelgebied voor, 

met de nadruk op grasland. Bos komt voor zowel ten westen van Sijsele, in de omgeving van 

Ryckèvelde en versnipperd in het oosten, ter hoogte van Donk. 
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Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossingsindex 

De bebossingsindex is in dit deelgebied in het verleden nooit zeer hoog geweest. Het bos 

kwam op de Ferrariskaart in meerdere kleinere kernen voor. Vanaf de Vandermaelenkaart 

bleef van de meeste van deze bossen niet meer dan enkele snippers over, met uitzondering 

van Ryckevelde. Op latere kaarten ging deze achteruitgang verder, maar werd 

gecompenseerd door de aanplant van de bossen langs de N9 in de omgeving van het 

huidige Elisabethziekenhuis. Circa 20% van de bossen is permanent bos sinds de 

Ferrariskaart. Deze bossen bevinden zich in het boscomplex van Ryckevelde. De 

bebossingsindex bedraagt momenteel 15%. Dit is relatief hoog, te verklaren door het grote 

boscomplex Ryckevelde in het kleine deelgebied. 

Bosstructuur 

Binnen het deelgebied situeert zich één boscomplex (Ryckevelde) met een uitloper richting 

Brugge (Paalbos), een grotere beboste zone in het westen ter hoogte van het 

Elisabethziekenhuis (Sint-Jansbos) en meerdere kleinere snippers. Landschapsecologisch 

heeft vooral Ryckevelde waarde als grotere boskern. De bossen bij het Elisabethziekenhuis 

hebben een landschapsecologische functie als langgerekte corridor langs de grote baan. De 

bedreiging voor dit bos door verstoring vanwege de grote baan, de landbouw en de 

bebouwing in de omgeving is echter zeer groot. 

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

Het aandeel loofhout is zeer gering. Minder dan 8% van de beboste oppervlakte bestaat uit 

Eik of Amerikaanse eik, voornamelijk in het militair domein van Ryckevelde. Deze 

eikenbossen zijn van het arme Eiken - Beukenbostype. De rest bestaat voornamelijk uit 

Grove den, Zwarte den, en verder een breed scala aan naaldbomen, al dan niet gemengd 

met loofhout. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

Door het grote aandeel zandgronden, is het potentiële bosvegetatietype hier op meer dan 50 

procent van de oppervlakte het arme Eiken - Beukenbos. Enkel in de vallei van het Sint

Trudoledeken is de ontwikkeling van Elzenbroekbos mogelijk, naast de natte variant van het 

typische Eiken - Beukenbos. 
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1. 2. 5 Houtland van Beemem 

oppervlakte: 4.945 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

Het Houtland van Beernem is een zeer open en grootschalig landschap, waarin slechts 

dreven, houtkanten en bomenrijen getuigen van het vroegere coulissenlandschap. Binnen 

het gebied bevinden zich drie woonkernen, nl. Oedelem, Beernem en Moerbrugge. Deze 

worden verbonden door meerdere grote wegen, waarlangs zeer veel lintbebouwing staat. 

Ook wordt het gebied doorsneden door de spoorweg Gent - Brugge, de autosnelweg E40 en 

het kanaal Gent - Brugge. Landbauw is zeer sterk aanwezig in het deelgebied met relatief 

veel maïsakkers. Bos is fragmentarisch aanwezig . Natuurelementen zijn in het 

Beverhoutsveld nog aanwezig in houtkanten, sloten en andere kleine landschapselementen. 

Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossinasindex 

Net in als het Buiskampveld en het Sint-Andriesveld was er nauwelijks bos aanwezig ten 

tijde van Ferraris. Het betreft hier ook een veldgebied , nl. het Beverhoutsveld. Nochtans 

kende dit veldgebied na de Ferrariskaart een andere evolutie. Hier werden geen 

grootschalige bebossingen uitgevoerd zoals in het Bulskampveld, maar werden de velden 

onmiddellijk omgezet in landbouwgrond. De aanwezige bossen in het zuiden en het oosten 

werden verder versnipperd en gekapt, zodat nu nauwelijks nog bos aanwezig is. 

Bosstructuur 
Het enige vermeldenswaardige bos is het park van Bloemendale. Het betreft hier een privaat 

bos dat niet toegankelijk is. Het bos situeert zich onmiddellijk ten noorden van de grote 

boscomplexen van het Bulskampveld, maar is hiervan landschapsecologisch sterk 

gescheiden, omdat de autosnelweg E40, de spoorweg Brugge - Gent en meerdere grote 

banen een barrière vormen. Bovendien heeft de bebouwing van Beernem het bos praktisch 

volledig ingesloten. De bebossingsindex bedraagt 1,5% en is daarmee de laagste van alle 

deelgebieden. 

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

Het park van Bloemendale bestaat voornamelijk uit een menging van verschillende 

loofboomsoorten. Een ander deel bestaat een menging van naaldhout en loofhout. De 

andere kleine bossnippers in het deelgebied zijn populierenaanplantingen of 

naaldhoutbestanden met diverse boomsoorten. 
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Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

Het Houtland van Beernem ligt deels in een vochtigere depressie met een eerder 

zandlemige textuur. Hierdoor is het potentieel natuurlijke bosvegetatietype grotendeels het 

typische Eiken - Beukenbos. Tussen de dorpskernen van Moerbrugge en Oedelem ligt een 

alluviale vlakte met talrijke beken, wat zelfs resulteert in een Elzen-Vogelkerstype. 

1. 2. 6 Houtland van Ruddervoorde - Wingene 

oppervlakte: 10.230 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

Het deelgebied is grofweg gesitueerd tussen de bebouwingskernen van Torhout, 

Ruddervoorde, Wingene, Zwevezele en Lichtervelde. Druk op de open ruimte vanwege 

bebouwing bestaat enkel in de driehoek tussen Lichtervelde, Zwevezele en Torhout, vermits 

daar relatief veel lintbebouwing is. Ook in de omgeving van Ruddervoorde komt 

lintbebouwing voor. De wegeninfrastructuur is zeer sterk uitgebouwd met drie noord - zuid 

lopende autowegen, waaronder de autosnelweg A 17. Landbouwkundig is de streek zeer 

goed ontwikkeld. Voornamelijk de zone tussen de Rivierbeek en de Ringbeek is zeer goed 

geschikt voor akkerbouw. Bos komt voor in twee grotere boscomplexen, nl. "De 

Munkebossen" en "Groenhove". Verder zijn er ten noordoosten van het Munkebos enkele 

bossnippers die gelegen zijn in de buurt van de Leugaartsbeek. In het noorden bevinden zich 

in de omgeving van Waardamme nog enkele kasteelparken. 

Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossingsindex 

Reeds op de Ferrariskaart was een groot deel van de oppervlakte in landbouwgebruik, 

voornamelijk ten westen van Torhout. Bos was hier nauwelijks aanwezig en dat is zo ook 

gebleven doorheen de geschiedenis. Ten oosten van Torhout lag het Lichtervelde Veld en 

Zwevezele Veld, dat enerzijds begrensd werd door een bosgordel waarin nu Groenhave ligt 

en anderzijds een bosgordel die nu volledig verdwenen is. Het Lichtervelde Veld zelf is na 

1780 deels systematisch bebost met naaldbos, maar is heden volledig ontbost. Helemaal in 

het oosten ligt de boskern van de Munkebossen, dat vroeger één aaneengesloten bos was, 

maar nu bestaat uit enkele grote maar ruimtelijk gescheiden boskernen. Ongeveer 50% van 

de aanwezige bossen is permanent bos. De bebossingsindex bedraagt momenteel slechts 

3,5%. 

Bosstructuur 

Twee grote boscomplexen situeren zich binnen het deelgebied, nl. de Munkebossen en het 

Groenhovebos. Verder liggen er enkele kleinere bossnippers verspreid in het deelgebied. De 
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Munkebossen vinden aansluiting bij de bossen van de Rivierbeek en het Bulskampveld, en 

worden daarmee verbonden door middel van verschillende kleinere bossnippers. Groenhave 

is relatief sterk geïsoleerd door de insluiting tussen Torhout en de A 17. 

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

Groenhave en Munkebossen bestaan globaal gezien uit hetzelfde bostype, nl. het typische 

Eiken-Beukenbos, met als voornaamste boomsoort Eik (meer dan 30%). Het aandeel 

naaldhout is gering met een percentage van minder dan 15%. Buiten de boscomplexen 

komen nog enkele populierenbosjes voor en enkele bosjes die behoren tot het Elzen

Vogelkerstype (ten noordwesten van Munkebos) en ecologische waarde vertonen. Onder 

meer Stengelloze sleutelbloem komt· er voor. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

In het westen bestaat de bodem uit lemig zand, al dan niet op een klei - zand substraat. Dit 

biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van Elzen-Vogelkersbos en het rijkere Eiken

Beukenbos. Meer naar het oosten toe is er een zone met zeer heterogene 

bodemsamenstelling, waarbij rijkere stukken afgewisseld worden met arme droge 

zandgronden. Hierdoor is de potentiële natuurlijke vegetatie hier zowel het eerdere rijkere a!s 

het armere Eiken-Beukenbos. 

1. 2. 7 Houtland van Zede/gem - Loppem 

oppervlakte: 4.142 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 
Het Houtland van Zedelgem - Loppem is een zeer verstedelijkt gebied in de zuidrand van de 

Brugse agglomeratie. De dorpskernen van Zedelgem, Loppem, Oostkamp en Zuidwege 

zorgen voor een zeer grote versnippering van de open ruimte. De aanwezigheid van de E40, 

de A17, de gewestwegen Brugge- Torhout (N32) en Brugge- Zwevezele- lngelmunster 

(N50) en de spoorlijn tussen Brugge en Torhout zijn zeer nadelig voor de samenhang van 

het gebied. Lintbebouwing is een probleem, voornamelijk in het westen van het deelgebied 

langs de baan Brugge - Torhout en tussen de kernen Zedelgem , Snellegem en vooral 

Zuidwege. Industriële activiteit is geconcentreerd op de grote bedrijventerreinen te 

Zuidwege. Landbouw is in het deelgebied verspreid tussen de dorpskernen aanwezig met 

voornamelijk graslanden. 
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Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossinasindex 

Bos is in het verleden steeds voornamelijk gesitueerd geweest in het zuidoosten van het 

deelgebied. De gronden in het westen waren immers reeds vroeg ingenomen voor 

landbouwpraktijk. De bossen waren sterk verbonden met de beeklopen. Op de 

Vandermaelenkaart waren de meeste beekbegeleidende bossen reeds sterk versnipperd, en 

met uitzondering van de kastelensite Zedelgem - Oostkamp zijn nu praktisch alle bossen 

verdwenen. Het aandeel permanente bossen bedraagt slechts 30% en de beboste 

oppervlakte is 7,8% van de totale oppervlakte. 

Bosstructuur 

Binnen het deelgebied is één groot boscomplex gelegen, nl. de kastelensite van Zedelgem -

Oostkamp (zie beschrijving boscomplexen). Verder zijn er enkele snippers gelegen in het 

noorden van het deelgebied, nl. het kasteelpark van Loppem en het Wuigenbroekbos tussen 

Oostkamp en Sint-Michiels. Deze kleinere bossen liggen zeer geïsoleerd tussen 

autosnelwegen en andere verkeersinfrastructuren, zodat ze noch bij de stadsbossen van 

Brugge, noch bij de bossen van de Rivierbeek aansluiting vinden. De kastelensite vormt 

echter wel één geheel met de bossen van de Rivierbeek, hoewel de autosnelweg de 

samenhang ernstig hypothekeert. 

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

Ongeveer 30% van de beboste oppervlakte bestaat uit Eik of Amerikaanse eik. Circa 20% 

bestaat uit mengingen van loofhoutsoorten. Naaldhout is slechts in geringe mate aanwezig. 

Dit deelgebied heeft het hoogste aandeel inheemse loofboomsoorten, te danken aan de 

aanwezigheid van de kasteelparken met hun specifieke boomsoortenkeuze. Naar 

bostypologie vallen de bossen in de kastelensite onder het typische Eiken - Beukenbos, 

terwijl de kleine bossnippers in het noorden onder het alluviale Elzen-Vogelkerstype vallen. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

De potentiële natuurlijke vegetatie is hoofdzakelijk van het typische Eiken - Beukenbostype. 

De beken die het deelgebied doorsnijden zorgen met hun alluvium voor een potentieel Elzen 

- Vogelkersbostype. 
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1. 2. 8 Meersengebied van Brugge 

oppervlakte: 1.488 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

Deze depressie ten zuiden van de dekzandrug van Sijsele, wordt gekenmerkt door het vrij 

vochtige karakter. De zijlopen van het Sint-Trudoledeken stromen door gans het deelgebied. 

Ondanks de onmiddellijke nabijheid van Brugge is dit deelgebied nog vrij open en natuurlijk 

van structuur. Enkel langs de weg tussen Assebroek en Oedelem (N337) staat bebouwing, 

die hoofdzakelijk lintvormig langs de baan ligt. Deze weg vormt de enige noemenswaardige 

barrière in het landschap. De landbouw is sterk ontwikkeld, met in het westen de nadruk op 

gras- en hooilanden en in het oosten eerder maïsteelt Het westelijk gedeelte wordt gevormd 

door de Assebroekse Meersen, een landbouwcomplex met interessante natuurpotenties. 

Bos is slechts marginaal aanwezig in enkele bosbestanden aan de Assebroekse Meersen. 

Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossingsindex 

Het belang van dit deelgebied is steeds eerder extensief landbouwkundig geweest. De 

overstromingsgebieden van het Sint-Trudoledeken werden beheerd als hooiland en 

weidegronden. Ten tijde van Ferraris waren er enkele grotere boskernen. In het westen 

lagen de bossen van de Sint-Pietersabdij , in het zuidwesten lag er in het meersengebied een 

bos dat kenmerken van moerasbos had en centraal tussen Sijsele en Assebroek lag een bos 

lag dat aansloot bij Ryckevelde. Het enige bos dat min of meer is blijven bestaan, is een 

restant van het bos van de Sint-Pietersabdij, ter hoogte van de Sint-Lucaskliniek. Het 

moerasbos is op enkele fragmenten na volledig verdwenen, en van het bos aansluitend bij 

Ryckevelde blijven enkele fragmenten over, aan elkaar gelinkt met drevenrijen. De huidige 

bebossingsindex is in vergelijking met andere eerder natuurlijke deelgebieden laag en 

bedraagt circa 5,6%. Het aandeel permanente bossen is dan weer relatief hoog. Ongeveer 

24% van de bossen is permanent bebost gebleven sinds Ferraris. In absolute oppervlakte 

valt dit natuurlijk laag uit, en bovendien zijn het versnipperde stukken. 

Bosstructuur 
Van een echte bosstructuur is in dit deelgebied geen sprake. Er zijn enkele bossen in het 

uiterste westen die oorspronkelijk tot de beboste corridor van de Rivierbeek en het Sint

Trudoledeken in de onmiddellijke omgeving van Brugge behoorden, maar door wegen en 

kanalen is dit bos nu volledig geïsoleerd. De bosfragmenten in het meersengebied zijn wel 

onderling gelinkt met een vrij intact drevenpatroon. De bossen tussen Assebroek en Sijsele 

zijn een uitloper van het grote boscomplex van Ryckevelde en vormen in combinatie met het 

meer zuidelijk gelegen drevenpatroon een natuurlijke stapsteen tussen Ryckevelde en het 

Beverhoutsveld in het zuiden. 
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Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

Zoals verwacht mag worden in eerder vochtige bodemsystemen, bestaat ongeveer 20% van 

de bossen uit Populier. De andere bossen zijn ook voornamelijk loofhout, terwijl ten zuiden 

van Ryckevelde door de drogere en armere omstandigheden het aandeel naaldhout, met 

voornamelijk Lork (13,7%) groot is. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

Indien het westelijk gelegen meersengebied spontaan verbost, zou dit in de richting van een 

Elzen - Vogelkersbos kunnen gaan. De Assebroekse Meersen zelf bestaan uit venige lagen, 

waardoor er mogelijkheden zijn voor Elzenbroekbosontwikkeling. Meer oostelijk loopt het 

gebied op tegen de helling van de dekzandrug, waar door de drogere omstandigheden 

eerder een typische Eiken - Beukenbos tot zelfs een arm Eiken - Beukenbos zou kunnen 

ontwikkelen. 

1. 2. 9 Oudlandpolder 

oppervlakte: 1.007 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

Als onderdeel van de polders is dit een typisch open en grootschalig landschap met veel 

landbouw en weinig bos. Het westelijk gedeelte is sterk versnipperd door de spoorweg 

Brugge-Oostende, de autosnelweg E40, de splitsing met de A 10 en de gewestweg N377 

richting Blankenberge. Met uitzondering van een klein industrieterrein en wat lintbebouwing 

in de omgeving van de N377 is er geen bebouwing in het gebied. 

Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossinasindex 

Met uitzondering van enkele beboste bermen rond het afrittencomplex van de E40 en enkele 

bossnippers meer centraal in het gebied is er geen bos. In het verleden waren er wel meer 

bossen die zich op de overgang bevonden tussen de polders en de zandstreek, maar deze 

waren op de Vandermaelenkaart reeds grotendeels verdwenen. De huidige bebossingsindex 

bedraagt 1 ,7%, wat opmerkelijk genoeg zelfs hoger is dan de bebossingsindex van het 
Houtland van Beernem. Permanente bossen komen niet voor. 
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Bosstructuur 

Enkele bosfragmenten langs de autosnelweg en enkele kleinere private domeinen. Deze 

bossen zijn volledig geïsoleerd van de stadsbossen in de omgeving van Brugge door de 

uitgebreide bebouwing van Jabbeke, Varsenare en Sint-Andries. 

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

Gezien de kleiige bodemcondities zijn de aanwezige bossen alle loofbos. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

De potentiële natuurlijke vegetatie van dit deelgebied kan niet bepaald worden , vermits de 

link tussen potentieel natuurlijke vegetatie en bodemtype niet gemaakt is voor de 

poldergronden. 

1. 2. 10 Stedelijk gebied 

oppervlakte: 2.679 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

De benadering stedelijk gebied is vrij ruim genomen, zodat ook een aantal kleinere 

natuurlijke gebieden in de stadsrand beschouwd worden. Zowel het Veltembos in het oosten 

als het Coppietersbos en de parkzone Messem- Foreest- Blauwe Toren in het westen zijn 

grotere bossen binnen het stedelijk gebied. Ook de stadswallen zijn voor een groot deel 

bebost, alhoewel hier niet echt over bos kan gesproken worden. De druk vanwege de stad is 

op alle bossen echter zeer groot. 

Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossingsindex 

Hoewel de omvang van de stad Brugge ten tijde van de Ferrariskaart zich beperkte binnen 

de stadswallen, was het bos toen reeds zeer marginaal vertegenwoordigd in dit deelgebied. 

De meeste gronden werden immers ingenomen door landbouw. De enkele bosjes in het 

gebied waren kleinere kasteelparken of geriefhoutbosjes. 

Bosstructuur 

Fragmentarische kleine bossen, meestal in openbare handen en opengesteld voor het 

publiek. Landschapsecologisch zijn ze volledig geïsoleerd van elkaar en van de bossen in 

andere deelgebieden. De bebossingsindex is met 1,3% natuurlijk zeer laag en het aandeel 
permanente bossen bedraagt 10%. 
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Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

Vermits de aanwezige bossen alle kleinere parken zijn met een hieraan gebonden 

boomsoortenkeuze, is het aandeel loofhout hoger dan 95%. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

Niet van toepassing, vermits de bodems in stedelijke gebieden niet gekarteerd zijn, zodat 

hiervan geen potentiële natuurlijke vegetatie kan afgeleid worden. 

1. 2. 11 Vallei van de Rivierbeek 

oppervlakte: 1.633 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

Het landschap van dit deelgebied wordt vanzelfsprekend beheerst door de Rivierbeek. Het is 

een smal deelgebied dat zich differentieert qua landgebruik ten opzichte van de omliggende 

houtlanden. Voornamelijk de benedenloop, ter hoogte van de samenvloeiing van de 

Rivierbeek en de Hertsbergebeek zijn duidelijk zichtbaar in het landschap. Het gebied wordt 

gekenmerkt door een hoge graad van natuurlijkheid, zelfs bij de meest noordelijke delen in 

de onmiddellijke omgeving van de stad Brugge. Waardamme is de enige dorpskern die zich 

gedeeltelijk in het deelgebied bevindt. Er bevindt zich enkel een industriezone in het gebied, 

die planologisch niet zo gelukkig gelegen is en ook in het natuurlijke overstromingsgebied 

van de Rivierbeek ligt. De wegeninfrastructuur is relatief grofmazig. Enkel de weg tussen 

Brugge en Waardamme - Ruddervoorde als lichte barrière en de E40 als zware barrière 

doorsnijden het gebied. De landbouw is in het gebied nadrukkelijk aanwezig. De gronden 

worden tot tegen de oevers gebruikt, hoofdzakelijk als grasland. 

Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossinasindex 

In het verleden was er zeer veel bos in dit deelgebied, wat zich manifesteerde volgens een 

duidelijk patroon op basis van de beekvalleL In de onmiddellijke omgeving van de beek 

waren er vochtige zones waar geen bos stond en waar ook niet aan intensieve landbouw 

gedaan werd. Meer in benedenloop waren er echter ook beekbegeleidende broekbossen. 

Verder van de beek lag er een bosgordel met daarachter landbouwgronden of veldgebieden. 

Op sommige plaatsen kwamen de landbouwgronden reeds tot bijna tegen de oevers. De 

beekbegeleidende bossen in de bovenloop werden echter grotendeels gekapt en omgezet in 

landbouwgrond, zodat daar rond 1900 geen bos meer aanwezig was. De bossen in de 

benedenloop ondervonden minder hinder vanwege kappingen of versnippering, vermits ze 

gelegen waren in een aantal grotere kasteeldomeinen. Hierdoor is de bosstructuur in de 
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benedenloop relatief intact gebleven en zijn er nogal wat permanente bossen (33% van de 

beboste oppervlakte) . In totaal is ongeveer 18% van de oppervlakte bebost. 

Bosstructuur 

Met uitzondering van het domeinbos Kraaiveldbos ter hoogte van Hertsberge zijn er geen 

bossen meer in de bovenloop van de Rivierbeek of de Hertsbergebeek. Alle bossen situeren 

zich in de omgeving van de samenvloeiing van beide beken. 

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

Vermits de enige voorkomende bossen in dit deelgebied volledig opgenomen zijn in het 

boscomplex "Bossen van de Rivierbeek", wordt voor meer informatie betreffende 

boomsoortensamenstelling verwezen naar de desbetreffende bosfiche. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

Het alluvium van de beken zorgt ervoor dat circa 21% van dit deelgebied zich spontaan zou 

kunnen ontwikkelen tot Elzen-Vogelkersbos. Verder weg van de oevers kan zich een 

typische vorm van het Eiken - Beukenbos ontwikkelen. Dit geldt ook voor het 'interfluvium' 

ter hoogte van Kampveld. 

1. 2. 12 Veldgebied van Aartrijke 

oppervlakte: 4.358 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

Landbouw neemt het grootste deel van dit deelgebied in . Er is een evenwichtige spreiding 

tussen akkerbouw en weiland. Bebouwing is ook sterk vertegenwoordigd met de 

dorpskernen van Aartrijke, Wijnendale en Veldegem. Door de aanwezigheid van meerdere 

landbouwgehuchten zijn er nergens grote aaneengesloten open gebieden. Lintbebouwing 

komt hier en daar voor. Bos komt geïsoleerd voor in enkele fragmenten van onder andere 

kasteelparken. Ook natuur is nauwelijks vertegenwoordigd. Ter hoogte van Sint-Jozef

Arbeider bevindt zicht een vrij open gebied met relatief veel lijnvorminge groenelementen 

(Verloren Kost) . 

Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossingsindex 

Het veldgebied van Aartrijke is een zeer bosarme regio (bebossingsindex 3,5%). Een 

uitgestrekt gebied ter hoogte van Veldegem bestond ten tijde van Ferraris uit velden en 

veldvijvers. Later werd dit velgebied van Veldegem bebost, maar de meeste 

heidebebossingen werden later weer omgezet in landbouwgrond. De oostelijke helft van het 
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deelgebied was meer bebost, voornamelijk in de loop van de beekvalleien. Tussen de 

beekvalleien lagen landbouwgronden en enkele kleinere veldgebieden. Van deze 

beekbegeleidende bossen blijven slechts enkele fragmenten over. 

Bosstructuur 

De enkele bosfragmenten bevinden zich in de beekvalleien, nl. Verloren Kost, De Maere en 

het Veldbos in de vallei van de Moubeek, het Pleysierbos langs de Langedijkbeek en het Hof 

van Caloen in de zij- en bovenlopen van het Zuidervaartje. 

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

In vergelijking met de andere deelgebieden is het aandeelloofbos relatief groot, hoewel dit in 

absolute cijfers natuurlijk gering is. Er komt voornamelijk een typisch Eiken-Beukenbos voor, 

met als boomsoorten Eik en in het Veldbos ook een groot aandeel Beuk. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

Dit deelgebied heeft een relatief bodemsamenstelling, voornamelijk bestaande uit lemig zand 

en deels op een klei-zandsubstraat Hierdoor is het potentiële natuurlijke vegetatietype op 

70% van de oppervlakte typisch Eiken-Beukenbos. Op 18% van de oppervlakte is Elzen

Vogelkersbos mogelijk, voornamelijk in het alluvium van de beekvalleien. 

1. 2. 13 Vlak Zandgebied van Vijve - Kapelle 

oppervlakte: 1.984 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

Het betreft hier een zeer intensief landbouwgebied, voornamelijk in het oosten. De 

landbouwpercelen zijn zeer langgerekt en de begrenzing gebeurt slechts gedeeltelijk met 

dreven en nog minder met houtkanten. Als landbouwteelt kan vooral grasland en akkerbouw, 

maar in mindere mate maïs teruggevonden worden. De verstedelijking is vooral merkbaar in 

het westen van het deelgebied, met de dorpskern van Sint-Kruis, en meer centraal de 

uitlopers van Sijsele. Lintbebouwing is nauwelijks aanwezig, tenzij in het straatdorp van 

Vijve-Kapelle. Met uitzondering van het westelijke deel, zijn er nauwelijks grote wegen in het 
gebied. 

Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossinasindex 

Op de Ferrariskaart was er vrij veel bos in dit deelgebied, afgewisseld met velden 

(Spermalieveld) en landbouwzones. De bossen waren voornamelijk gelegen in de zeer 
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vochtige gebieden. Door betere ontwatering konden deze gronden ook geschikt gemaakt 

worden voor de landbouw, zodat op de Vandermaelenkaart reeds een groot gedeelte van 

deze bossen verdwenen was. Momenteel rest enkel nog het Malebos bij de abdij van Sint

Trudo in het westen van het deelgebied. Dit bos is echter wel permanent bos. De totale 

beboste oppervlakte bedraagt slechts 3%, waarvan 27% permanent bos. 

Bosstructuur 

Het Malebos is het enige noemenswaardige bos van het deelgebied. Het heeft een uitloper 

naar het woonpark van Sint-Kruis, maar dit woonpark kan nauwelijks nog bos genoemd 

worden. Landschapsecologisch is het bos via enkele dreven gelinkt met het zuidelijk gelegen 

boscomplex van Ryckevelde. De andere bossnippers zijn zeer geïsoleerd. 

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

Het Bos van Male wordt gekenmerkt door een zeer groot aandeel van Eik. Ook in de andere 

kleinere kasteelparken staat voornamelijk loofbos van Eik en Beuk. Nochtans zijn er ook 

enkele kleinere aanplantingen van Lork en Grove den. De loofbossen zijn van het typische 

Eiken - Beukenbostype. In het bos van Male is de centrale zone op de biologische 

waarderingkaart gekarteerd als Elzen broekbos. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

De potentiële natuurlijke vegetatie is voor het grootste gedeelte van het gebied de droge of 

de natte variant van het typische Eiken - Beukenbos. Dit is nochtans niet te verwachten, 

vermits het toch om hoofdzakelijk arme zandgronden gaat. Het hogere vochtgehalte kan 

hierbij wel een rol spelen. Op de zeer vochtige gronden is lokaal de ontwikkeling van 

Elzenbroekbos mogelijk. 

1. 2. 14 Zandgebied van Jabbeke 

oppervlakte: 2.670 ha 

Algemene beschrijving van het landschap: 

Dit deelgebied staat zeer sterk onder de invloed van Brugge. De dorpskern van Varsenare is 

zodanig uitgebreid dat er bijna aansluiting is met Sint-Andries-Brugge. Ook Jabbeke zelf 

heeft een grote impact op het landschap. De grote bewoningskern, van waaruit verschillende 

wegen vertrekken waarlangs zich lintbebouwing ontwikkeld heeft, zorgt ervoor dat de 

natuurlijke samenhang van het landschap gering is. De autosnelweg E40 splitst het 

deelgebied op in twee delen. Landbouw is nog vrij goed vertegenwoordigd met als 
belangrijkste teelten maïs, groenten- en sierbloementeelt 
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Beschrijving van de bossen 

Boshistoriek en bebossingsindex 

De bebossingsindex is doorheen de jaren niet sterk gewijzigd en altijd zeer laag geweest 

(momenteel 5,3%). Op de Ferrariskaart kwam het bos zeer verspreid voor in een sterk 

landbouwgericht gebied. Op latere kaarten verdwenen deze kleine bossnippers, maar 

werden gecompenseerd door uitbreiding van de bossen in de onmiddellijke omgeving van 

Brugge. Het betrof dan voornamelijk parkbossen bij kastelen en landhuizen. Door de 

verschuiving van de bossen naar het westen, is het aandeel permanent bos praktisch 

onbestaande (3,5%). 

Bosstructuur 

Er resten slechts enkele bosjes in een sterk versnipperd landschap. Ten noorden van de E40 

zijn er het private park van het kasteel de Blauwe Toren en een complex van zeer kleine 

bossnippers tussen de dorpskern van Jabbeke en Varsenare. Ten zuiden van Jabbeke 

liggen nog enkele kleine bosjes in de omgeving van Maske. Vanuit een 

landschapsecelegisch standpunt staan de bossen ten noorden van de E40 via enkele 

kleinere bosjes in verbinding met de stadsbossen van Brugge, hoewel de bebouwing en de 

wegen hier een hinderlijke factor vormen. Ook zijn vooral de bossen tussen Jabbeke en 

Varsenare bedreigd door het woonpark dat erin gelegen is. De bossen ten zuiden van de 

E40 liggen nog in een min of meer natuurlijk landschap, dat in verbinding staat met de 

bossen in de buurt van het militair domein Vleethemveld te Zedelgem. 

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype 

Doordat een aantal bossen oorspronkelijk een parkstructuur had, is het aandeel loofhout nog 

relatief groot, met voornamelijk eik (totaal 48%). De kleinere bestanden zijn vaak echter 

naaldhoutaanplantingen met voornamelijk Lork (6,1 %), Grove den (5,3%) en Zwarte den 

(6,9%). De loofbossen behoren tot het typische Eiken- Beukenbostype. 

Potentiële natuurlijke bosvegetatie 

Ten noorden van de E40 kan er zich spontaan een arme vorm van het Eiken- Beukenbos of 

het Eikenbos ontwikkelen, terwijl dit ten zuiden de iets rijkere typische vorm van het Eiken -

Beukenbos is. 
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1.3 Grondige beschrijving van de boscomplexen 

De algemene bosstructuur werd reeds besproken in voorgaand deel van de deelgebieden. 

De grote boscomplexen worden bijkomend zeer gedetailleerd beschreven, ook met 

betrekking tot hun maatschappelijke taakvervulling (de bosfuncties). Volgende criteria 

werden gebruikt bij de afbakening van de boscomplexen: 

1. De minimale gezamenlijke oppervlakte van de bossen in het boscomplex moet 50 

ha zijn 

2 . Een boscomplex kan bestaan uit meerdere afzonderlijke bossen, maar ze moeten 

duidelijk geclusterd zijn (= herkenbare ruimtelijke entiteit) 
-

3. De bossen binnen één boscomplex vervullen globaal gezien dezelfde functie 

4. Onderscheid tussen privé-eigendom en openbaar bos wordt in de mate van het 

mogelijke gemaakt, maar enkel wanneer dit een duidelijke implicatie heeft voor 

beheer en functie-invulling. 

Op deze manier kunnen binnen het projectgebied 13 boscomplexen onderscheiden worden 

(Kaart 2). 

De grondige beschrijving gebeurt aan de hand van een aantal kaarten (Kaart 4 tot Kaart 17). 

De Gewenste Bosstructuur en de Bosuitbreidingskaart (Kaart 16) worden verder toegelicht in 

hoofdstuk 2. Per boscomplex wordt tevens een opsomming gemaakt van de actuele 

knelpunten, visies en acties. Het betreft hier zaken die reeds in ander documenten 

opgenomen waren (GNOP's, Ruimtelijke Structuurplannen en andere visievormingen) en 

geen eigen analyse binnen het kader van dit project. Deze worden gevisualiseerd in Kaart 

17. 

Het resultaat van de onderstaande beschrijvingen kan vereenvoudigd weergegeven worden 

in de kaart met de actuele bosfuncties (Kaart 15). Op basis van beschikbare gisdata, eigen 

terreinkennis en enquêtes bij Bos en Groen werd een globale functieomschrijving voor elk 

bos gegeven. Kleine bossnippers worden hierbij niet opgenomen, omdat de beschikbare 

informatie te gering is. 

1. 3. 1 Stadsbossen Brugge - Noord 

1.3.1 .1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: circa 335 ha 

• Bossen van het complex: Tudor, Beisbroek, Tillegembos, Peereboom - Peereboomveld , 

Holmstuck, Chartreusinnegoed, Van 't Veld, Nieuwbos, Hertebos, Omgeving Foreest, 

Omgeving Hoeve Godts 
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• Gemeenten: Brugge 

• Deelgebied: Bosgebied van Sint-Andries- Zedelgem 

• Eigendomsstatuut Tudor en Beisbroek zijn eigendom van de stad Brugge, Tillegembos 

en Nieuwbos zijn eigendom van de provincie, Hertebos van het OCMW Brugge en de 

rest is privaat. 

1.3.1.2 Juridisch kader 

• Gewestplan 

De grootste oppervlakte wordt ingenomen door parkgebied. Verder bevinden er zich een 

woonzone (Sint-Andries) en twee woonparken (o.a. Tillegem) en een landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied ten zuiden van Tillegembos. 

• Beschermd landschap 

Kasteel Tudoren kasteelpark 

• Bosreservaten 

geen 

• Habitatrichtlijngebied 

• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase juli 2002) 

De zuidoostkant van het Tillegembos, waarvan de vallei van de Kerkebeek deel uitmaakt is 

opgenomen als GEN (GEN 119 "VIoethemveld, Sint-Andriesveld en Tillegem"). 

• Goedgekeurd bosbeheersplan: Van 't Veld, Chartreusinnegoed, Peereboom -

Peereboomveld , Holmstuck. 

1.3.1 .3 Historiek 

Een groot gedeelte van de bossen zijn permanent bebost geweest sinds het einde van de 

18de eeuw. De omgeving van Tillegembos is echter relatief sterk aangetast door woonparken 

e>n agrarische activiteit. 

1.3.1.4 Bostypologie 

Grove dennenbestanden en andere naaldhoutbestanden maken meer dan 40 % van de 

beboste oppervlakte uit. Daarnaast ook (zuur) Beukenbos (± 8 %) en zuur eikenbos of 

Eikenberkenbos (± 20%). Enkele fragmenten van vochtige bosbiotopen komen ook voor 
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(Mesotroof elzenbos met zeggen, alluviaal essen - olmenbos en oligotroof elzenbos met 

veenmossen) . Hier en daar bevinden zich terreinen waar zich een heidevegetatie ontwikkeld 

heeft (Calluno-genistetum), al of niet met boomopslag. Tenslotte bestaat een groot deel 

(10%) van de beboste oppervlakte uit op de BWK als kasteelpark gekarteerd bos. 

1.3.1.5 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

Houtproductie en jacht spelen in deze bossen een ondergeschikte rol , daar ze door de 

naburigheid van Brugge eerder een indirecte economische functie hebben als recreatiebos. 

Nochtans wordt in Tillegembos jaarlijks bomen gekapt en verkocht. 

• Sociaal-educatieve functie 

De provinciale en gemeentelijke bosdomeinen worden beheerd als recreatiebos , waarbij een 

goed uitgebouwde recreatieve infrastructuur is uitgebouwd met ligweiden, wandel- en 

fietspaden. De fietsroute "Kastelenroute" gaat door of langs praktisch alle bossen van dit 

boscomplex. In het Tillegembos is een speelzone afgebakend van ongeveer 7 ha met 

centraal een speelweide. 

• Milieubeschermende functie 

Ten zuidwesten van het Tillegembos heeft de Kerkebeek een zeer zwakke structuur en 

sterke mate van verontreiniging In Tillegembos zijn er aanwijzingen voor kwel , met name in 

de brongebieden van een zijbeek van de Kerkebeek. De Kerkebeek is voor een groot stuk 

gebetonneerd, maar vroeger overstroomde deze beek geregeld. De zuidoostelijke kant van 

Tillegem en daarbuiten is gelegen in het vroegere overstromingsgebied. Momenteel kan de 

Kerkebeek nergens buiten haar oevers treden zonder overstroming van woningen te 

veroorzaken, zodat er geen mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van een 

waterbergingskom. Meer westelijk, dichter bij de stad, is langs de expressweg wel een zone 

voorzien waar overstromingen kunnen plaatsvinden. 

Tillegembos ondervindt hinder vanwege het woonpark te Tillegem, vermits dit niet 

aangesloten is op het rioleringsnetwerk, zodat afvalwater op sommige plaatsen rechtstreeks 

het bos instroomt. 

Het grootste gedeelte van de bossen van het boscomplex liggen in de beschermingszone 111 

van de waterwinning te Snellegem. 

Vermits de bossen in de onmiddellijke omgeving van Brugge liggen en een zekere omvang 

hebben, functioneren zij zeker als klimaatbos. 

• Ecologische functie 
Niet alle bossen zijn ecologisch waardevol. Er zijn relatief veel soortenarme 

naaldhoutbossen en de recreatie heeft ook zijn impact op de biodiversiteit in het gebied. 
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Nochtans zijn er langs de Kerkebeek enkele restanten van alluviaal Essen - Olmenbos 

gelegen. In Tillegem komen ook enkele laagveenrelicten voor. 

• Landschappelijke functie 

De stadsbossen zijn een belangrijke buffer tegen stadsuitbreiding, dewelke zeker tussen de 

dorpskernen van Varsenare en Sint-Andries zou moeten versterkt worden. De bossen zijn 

gesitueerd in voormalige kasteelparken, waarvan de parkstructuur hier en daar aanwezig is. 

Dit boscomplex is een onderdeel van de relictzone "Kasteelparken en bosgebieden van Sint

Andries - Varsenare". Het gebied is esthetisch waardevol omwille van het 

compartimentlandschap met landbouwgebied, kasteelparken en bossen, onderling 

verbonden met bomenrijen. Er zijn talrijke puntrelicten aanwezig, vermits het hier een 

voormalig kasteelparkgebied betreft, met talrijke kastelen en hoeves (Kastelen Tudor, 

Beisbroek, Tillegem, Peereboom, Karmei en Valkenburg, hoeves Sint-Anna-Ter-Woestijne 

en Beisbroek en het Groot Magdalenagoed). 

1.3.1.6 Beheersopties 

1.3.1.7 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

zoekzone voor bosuitbreiding van 175 ha 

interne structuur: interne verdichting van de bosstructuur 

maatschappelijke functie: sociaal, milieubeschermend 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding Sint-Andries - Sint-Michiels 

aard: gewone zoekzone 

bestemmingswijziging naar bos: 0 ha 

effectief te bebossen: 30 ha 

1.3.1.8 Knelpunten 

K1-K4 : landbouwenclave in parkgebied Beisbroek 

K5 : aanwezigheid van woonpark Tillegembos 

K7 : geluidshinder door E40 in Beisbroek - Tudor 

K28 : verdroging beekdalgebied van de Kerkebeek 

K32 : risico voor eigendomsversnippering van bossen tussen Varsenare en Sint-Andries 
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1.3.1.9 Visies 

[Doelstelling GEN: herstel van heide en heischraal grasland, herwaardering en waar mogelijk 

herstel van veenrelicten, ecologische waardering van bossen, bosuitbreiding in ecologisch 

(met name voor heideontwikkeling) minder kansrijke zones binnen het GEN maar ook in de 

omgevende (gewenste) verwevingsgebieden. Herstel van beekdynamiek in de Kerkebeek 

(zie ook V28)] 

V1-V4 : streven naar extensief weilandbeheer in plaats van akkerbeheer in 

landbouwenclaves 

V25-V32: aankoopstrategie voor uitbreiding grote domeinen 

V26 : zonering van toegankelijkheid voor kwetsbare zones 

V28 : herstel vochtig beekdalecosysteem 

V33 : verhoging bebossingsgraad door vorming bosgordel langs E40 

1. 3. 1. 1 0 Actiepunten 

1. 3. 2 Stadsbossen Brugge - Zuid 

1.3.2.1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: circa 225 ha 

• Bossen van het complex: Domein Ter Heyde, waterwinning Ter Heide, Zevenkerken, Van 

't Veld, Vuile Moere 

• Gemeente: Brugge, Zedelgem, Oostkamp 

• Deelgebied: bosgebied van Sint-Andries - Zedelgem 

• Eigendomsstatuut Ter Heide is in eigendom van de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening en bestaat uit het centraal gelegen stuk van de voormalige 

waterwinning en enkele stroken langs de E40. Westelijk hiervan situeren zich twee 

grotere privé-domeinen, nl. het eigendom van de abdij van Zevenkerken en Domein Ter 

Heyde. Vuile Moere is in eigendom van afdeling Bos en Groen. De overige domeinen die 

zowel ten oosten als en westen van de voormalige waterwinning liggen noemen alle Van 

't Veld en zijn privé-bos. 

• beheerder: een stuk van het eigendom van de VMW wordt beheerd door Natuurpunt 

(Rode Dopheide reservaat) 

1.3.2.2 Juridisch kader 

• Gewestplan 
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Het betreft een complex van natuurgebied, bosgebied, parkgebied, zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen, woonpark, recreatiegebied, ingebed in een landschappelijk 

waardevolle agrarische zone. 

• Beschermd landschap 

• Bosreservaten 

geen 

• Habitatrichtlijngebied 
De westkant van het boscomplex, met onder andere de voormalige grondwaterwinning, 

maakt deel uit van het habitatrichtlijngebied "Bossen en Heiden van Zandig Vlaanderen, 

westelijk deel", met als habitats: 

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

Open grasland met Corynephorus en Agrostissoorten op landduinen 

Beukenbossen van het type met llex en Taxussoorten, rijk aan epifyten (llici - Fagetum) 

(Atlantische zure beukenbossen) 

• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase juli 2002) 

De westelijke helft van de bossen (Sint-Andriesveld) is opgenomen als GEN (GEN 119 

"VIoethemveld, Sint-Andriesveld en Tillegem"). 

• Goedgekeurd bos beheersplan: Van 't Veld (1 ), Van 't Veld (2), Van 't Veld +18de beloop, 

ter Heide(VMW), Zevenkerken 

1.3.2.3 Historiek 

Op de Ferrariskaart is hoofdzakelijk de zone rond de Veldbeek bebost. Latere kaarten tonen 

aan dat hier veel bebossingen gebeurden. De structuur van deze bebossingen is behouden 

gebleven, maar binnen deze bebossingen vonden later ontbossingen ten voordele van de 

landbouw plaats. 

1.3.2.4 Bostypologie 

Zuidelijk van de E40 situeert zich het voormalig waterwingebied Ter Heide, waar een 

onderliggende veenlaag is ingeklonken en zo een depressie veroorzaakt heeft die vernat 

Hierop heeft zich een plas ontwikkeld die door watervogels gefrequenteerd wordt. 

Mogelijkheden voor vochtige bostypes zijn hier aanwezig (Eizenbroekbos). 

De terreinen van de VMW zijn maar deels bebost. De centrale voormalige waterwinning 

bestaat voor een gedeelte uit gemengd loofhout met Populier, Zomereik, Beuk, Es en Berk. 
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De stroken langs de E40 zijn met uitzondering van het Rode Dopheidereservaat wel bebost, 

met allerlei soorten loofhout. Langs de autosnelweg werd een bomenrij aangeplant van 

hoofdzakelijk Douglasspar. 

1.3.2.5 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

Op de terreinen van de VMW gebeurt op dit moment nauwelijks houtoogst De meeste 

aanplantingen zijn nog zeer jong, en bovendien is het hoofddoel van de bossen hier de 

bescherming van de waterwinning. Het grootste bosbestand stond op de voormalige 

waterwinning die ingeklonken is, waarna de bomen zijn afgestorven. De jacht is er verpacht. 

In de privé-domeinen is de houtproducerende functie ondergeschikt aan de jacht. In de privé

stukken van "Van 't Veld" zijn enkele kerstboomplantages gelegen. 

• Sociaal-educatieve functie 

De terreinen van de VMW zijn niet toegankelijk, om de drinkwaterkwaliteit niet in het gedrang 

te brengen door mogelijk storten van afval of beschadigen van winningsputten. De andere 

stukken zijn alle privaat en niet toegankelijk. Hoewel dit een zeer natuurlijk en rustig gebied 

is nabij Brugge, heeft het dus nauwelijks recreatieve waarde. 

• Milieubeschermende functie 

De noordelijke helft van dit boscomplex is gelegen in de beschermingszone type 111 van de 

waterwinningen langs de autosnelweg. Landbouw is niet sterk vertegenwoordigd in het 

gebied. Nochtans bevinden zich enkele landbouwpercelen met maïs in de 

beschermingszones van de waterwinningen. 

De Veldbeek, met brongebied ten zuiden van de E40 in de omgeving van de waterwinning 

van Ter Heide en het domein van Zevenkerken, heeft een zeer zuivere waterkwaliteit en ten 

dele waardevolle structuurkenmerken. In het Sint-Andriesveld (Ter Heide, Zevenkerken) zijn 

er aanwijzingen voor kwel, met name in de brongebieden van de Veldbeek. 

• Ecologische functie 

Het meest westelijk gelegen gedeelte van het eigendom van de VMW is overgedragen aan 

Natuurpunt vzw, vanwege de aanwezigheid van de zeldzame Rode dopheide op het terrein 

(het Rode Dopheide-reservaat). Er bevindt zich zowel droge heide als vochtige heide. 

Op de voormalige waterwinning heeft zich door inklinking van het veen een plas ontwikkeld . 

Algemeen wordt het gebied gekenmerkt door een relatief hoge graad van natuurlijkheid, te 
meer daar het in de omgeving van de Stad Brugge gelegen is. 

• Landschappelijke functie 

Dit boscomplex is gelegen in de Relictzone "Kasteelparken en bosgebieden Sint-Andries -

Varsenare". Het gebied is esthetisch waardevol omwille van het compartimentlandschap met 
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landbouwgebied, kasteelparken en bossen, onderling verbonden met bomenrijen. Er zijn 

talrijke puntrelicten aanwezig, vermits het hier een voormalig kasteelparkgebied betreft, met 

enkele kastelen en kerkelijke gebouwen (kasteel Lisbona, kasteel Emmaüs, Abdij van 

Zevenkerken en klooster Bethanie). 

1.3.2.6 Beheersopties 

Het beheer van de terreinen van de VMW beperkt zich tot het instandhouden van de bossen 

voor de bescherming van de waterwinning . Hierbij wordt een zo natuurlijk mogelijke 

ontwikkeling van de aanwezige bestanden nagestreefd. Distels en Amerikaanse vogelkers 

wordt bestreden, zonder het gebruik van herbiciden. In de privé-domeinen worden 

voornamelijk beheersmaatregelen genomen in functie van de jacht. 

1.3.2.7 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

zoekzone voor bosuitbreiding van 260 ha 

interne structuur: interne verdichting van de bosstructuur 

maatschappelijke functie: sociaal, milieubeschermend, landschappelijk 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding Zedelgem - Loppem 

aard: gewone zoekzone 

bestemmingswijziging naar bos: 50 ha 

effectief te bebossen: 30 ha 

1.3.2.8 Knelpunten 

K31 : kerstboomplantages en naaldhout in natuurgebied- zowel ecologisch als recreatief 
niet gewenst 

K30 : bossen aangetast door tuinhuisjes, weekendhuisjes in omgeving Duivelsnest 

K34 : intensief agrarisch gebruik in voormalig waterwingebied 

1.3.2.9 Visies 

[Doelstelling GEN: herstel van heide en heischraal grasland, herwaardering en waar 

mogelijk herstel van veenrelicten, ecologische waardering van bossen, bosuitbreiding in 

ecologisch (met name voor heideontwikkeling) minder kansrijke zones binnen het GEN maar 

ook in de omgevende (gewenste verwevingsgebieden). Herstel van beekdynamiek in de 
Kerkebeek (zie ook V28)] 

Situatieschets projectgebied pagina 36/118 



1.3.2.1 0 Acties 

1. 3. 3 Omgeving Vloethemveld 

1.3.3.1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: circa 275 ha 

• Bossen van het complex: VloettTemveld , Den Os en den Ezel 

• Gemeente: Zedelgem, Jabbeke 

• Deelgebied: Bosgebied van Sint-Andries - Zedelgem 

• Eigendomsstatuut het grootste gedeelte van Vleethemveld is militair domein. Het 

oostelijk gedeelte is domeinbos. Den Os en den Ezel is privaat. 

1.3.3.2 Juridisch kader 

• Gewestplan 

Het militair domein staat ingekleurd als natuurreservaat. De omliggende bossen bevinden 

zich in bosgebied. Het totale boscomplex is gelegen in een zone met al dan niet 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

• Beschermd landschap 

Bij ministerieel besluit van 09/06/1995 (B.S. 29/08/1 995) werd het Vleethemveld en 

omgeving beschermd. 

• Bosreservaten 

geen 

• Habitatrichtlijngebied 

Het militair domein en de ten oosten gelegen bossen bevinden zich in habitatrichtlijngebied 

'Bossen, heiden en valleigebieden in het zandig deel van West-Vlaanderen, westel ijk deel ', 

met als specifieke habitats: 

Droge heiden (alle subtypen) 

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten (Qb) 

Open grasland met Corynephorus en Agrostissoorten op landduinen 

Beukenbossen van het type met llex en Taxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum) 

(Atlantische zure beukenbossen) 

Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (EU-Molinion) 
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Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase juli 2002) 

Het militair domein is integraal opgenomen in het GEN-complex bestaande uit het 

Vloethemveld, het Tillegembos en het Sint-Andriesveld (zie boscomplex stadsbossen, 

GEN119). 

• Goedgekeurd bosbeheersplan: het Westelijk gedeelte van Den Os en den Ezel. 

1.3.3.3 Historiek 

Dit boscomplex bevindt zich in een voormalig veldgebied, waardoor er slechts een klein 

aandeel oud bos aanwezig is. Tussen 1780 en 1850 werd het grootste deel van het complex 

bebost. Daarna is de situatie niet veel meer gewijzigd. 

1.3.3.4 Bostypologie 

Het militair domein bestaat voornamelijk uit loofhout, nl. zuur Eikenbos of Eiken-berkenbos. 

In het domeinbos komen dan weer vooral naaldbomen voor, met een overwicht aan Grove 

den. Het privé-domein ten westen bestaat uit een menging van loofhout- en 

naaldhoutbestanden. 

1.3.3.5 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

Het Domeinbos en Den Os en den Ezel worden beheerd in functie van houtproductie. In het 

militair domein gebeurt er nauwelijks houtexploitatie. De hoge waterstanden en de 

natuurwaarde gelinkt met deze vochtige omgeving zorgen ervoor dat exploitatie niet 

opportuun is. Zowel in het militair gedeelte als in het domeinbos van Vleethemveld is de jacht 

niet verpacht. In Den Os en den Ezel wordt wel gejaagd. 

• Sociaal-educatieve functie 

Het militair domein en den Os en den Ezel zijn niet toegankelijk. In dit laatste bos worden 

soms wel mountainbiketochten georganiseerd. Het domeinbos is wel toegankelijk, maar 

wordt niet sterk berecreëerd. Er zijn ook nauwelijks voorzieningen voor recreanten. Goede 

parkeerplaatsen ontbreken en er zijn geen bewegwijzerde paden voor wandelaars. De 

fietsroute "Kastelenroute passeert wel voor een stuk door het domeinbos Vleethemveld en 

komt ook langs de ingang van het militair domein Vloethemveld. Daarnaast wordt door de 

gemeente een mountainbikepad aangelegd. Paarden zijn niet toegelaten in het domeinbos. 
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• Milieubeschermende functie 

Het bekensysteem dat het brongebied van de Jabbeekse beek vormt, heeft een zuivere 

waterkwaliteit. Uit het zuiden komt geëutrofieerd water binnen in het Vloethemveld , maar het 

Vleethemveld zuivert dit water grotendeels. De structuurkenmerken van het bekensysteem 

zijn echter zwak. De grondwaterstanden in het Vleethemveld zijn vooral in het militair domein 

zeer hoog, zowel 's zomers als 's winters. Omdat het Vleethemveld ongeveer drie meter 

lager ligt dan de omliggende gronden, functioneert het als waterbekken en ontlast zo de 

omliggende landbouwgronden van wateroverlast. 

Tussen het Vleethemveld en de bossen ten zuiden van Brugge ligt een heuvel, die 

problemen geeft in verband met ero~ie . Er is immers oppervlakkige afstroming van sediment 

richting het Vloethemveld. 

De landbouwactiviteiten ten zuiden van het Vleethemveld zijn storend voor het 

bosecosysteem en ook de andere biotopen die gelinkt zijn aan voedselarm water. Er is 

echter wel een ringgracht rond het militair domein die ervoor zorgt dat een deel van de 

nutriëntenintlux niet in de bodem gaat, maar via het bekenstelsel wegvloeit. Verder zijn er in 

het noordoosten van het domeinbos Vleethemveld problemen met afvalwater vanuit 

woningen die tegen het bos grenzen. 

Tenslotte heeft het Vleethemveld ook nog een geluidswerende functie ten aanzien van de 

E40. 

• Ecologische functie 

Het gebied is zeer waardevol omwille van zijn deels vochtige karakter, waarop zich natte en 

droge heide en heischrale graslanden ontwikkeld hebben. Rode Dopheide, Tweenervige 

zegge, Draadgentiaan, Dwergvlas en Kleverige Ogentroost zijn enkele vaan de 

voorkomende Rode Lijstsoorten. Een kritische factor hierbij is dus wel de eutrofiëring vanuit 

de omliggende landbouw. 

Landschapsecelegisch is het gebied belangrijk als grote eenheid aaneengesloten natuur- en 

bosgebied, met vooral in het noorden en het westen enkele kleinere bossnippers van waaruit 

nog migratie naar het Vleethemveld mogelijk is. 

• Landschappelijke functie 

Het boscomplex Vleethemveld is een onderdeel van de relictzone "VIoethemveld". De 

esthetische waarde is gelegen in het compartimentlandschap, bestaande uit kleine 

compartimenten landbouwgebied en bossen, onderling verbonden met bomenrijen . Naast de 

kleien bosgebieden overwegen weilandcomplexen . 

1.3.3.6 Beheersopties 

In het verleden werden er in het domeinbos enkele aanplantingen gedaan met exoten, maar 

door de voedselarme bodemomstandigheden mislukten veel van deze verjongingen en 
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gebeurde er natuurlijke verjonging van Berk. Hierdoor ontwikkelt het domeinbos zich tot een 

natuurlijker bos. Binnen het militair domein is het beheer momenteel zeer beperkt ·en gericht 

op het herstel van heide en heischraal grasland. 

1.3.3.7 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 255 ha 

interne structuur: interne verdichting van de bosstructuur 

maatschappelijke functie: natuurbehoud, sociaal 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding Zedelgem - Loppem 

aard: gewone zoekzone 

bestemmingswijziging naar bos: 50 ha 

effectief te bebossen: 30 ha 

1.3.3.8 Knelpunten 

K6 : Eutrofiëring door zeer intensieve landbouw rondom Vloethemveld, voornamelijk 

vanuit het zuiden (B&G) 

K86 : instroom van huishoudelijk afvalwater in het noordoosten van het domeinbos 

1.3.3.9 Visies 

Doelstelling GEN: herstel van heide en heischraal grasland, herwaardering en waar mogelijk 

herstel van veenrelicten, ecologische waardering van bossen, bosuitbreiding in ecologisch 

(met name voor heideontwikkeling) minder kansrijke zones binnen het GEN maar ook in de 

omgevende (gewenste) verwevingsgebieden. 

V70 : Behoud en herstel van heide, overgang bos - heide en gevarieerd loofbos 

1.3.3.1 0 Acties 

1. 3. 4 Buiskampveld 

1.3.4.1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: 275 ha 

• Bossen van het complex: Drie Koningen, Buiskampveld 

• Gemeenten: Oostkamp, Beernem 

• Deelgebied: Buiskampveld 
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• Eigendomsstatuut Het kasteeldomein van Drie Koningen is privaat, het Buiskampveld 

bestaat uit een zone die eigendom is van de provincie West-Vlaanderen en een zone in 

eigendom van het Vlaamse Gewest, beheerd door Bos en Groen. 

1.3.4.2 Juridisch kader 

• Gewestplan 

Het overgrote deel van het provinciaal domein heeft de bestemming parkgebied. Een stuk 

van het eigendom van de Vlaamse .gemeenschap is natuurgebied, de rest ook parkgebied. 

Het kasteelpark 'Drie Koningen' ten noorden van het Buiskampveld is bosgebied. Bij Drie 

Koningen ligt een ontginningsgebied met nabestemming recreatie , dat momenteel niet 

geëxploiteerd wordt, maar waarvan de ontginning nog niet is afgelopen. 

• Beschermd landschap 

geen 

• Bosreservaten 

De erkenning als bosreservaat van de zuidkant van Bulskampveld, nl. de zone rond de 

Eendeputten, is momenteel lopende. 

• Habitatrichtlijngebied 

De meeste bossen bevinden zich in habitatrichtlijngebied 'Bossen, heiden en valleigebieden 

in het zandig deel van West-Vlaanderen, westelijk deel '. De belangrijkste habitats zijn: 

Droge heiden (alle subtypen) 

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten (Qb) 

Beukenbossen van het type met llex en Taxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum) 

(Atlantische zure beukenbossen) 

• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase juli 2002) 

De loop van de Bornebeek en aangrenzend een stuk van het Buiskampveld zijn opgenomen 

als GEN 120 "Valleien, bossen en heiderelicten van de oostelijke Brugse Veldzone". 

• Goedgekeurd bosbeheersplan: Enkel het private domein Drie Koningen beschikt over 

een goedgekeurd beheersplan. 
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1.3.4.3 Historiek 

Het kasteelpark van Drie Koningen lag vroeger aan de noordkant van het Buiskampveld en 

is dus permanent bos. De andere bossen werden volgens een systematisch rasterpatroon 

aangeplant bij de ontginning van de veldgebieden tussen 1780 en 1850. Deze bebossing 

ging nog verder na 1850. De laatste 100 jaar heeft zich in het zuiden een sterke 

versnippering voorgedaan. 

1.3.4.4 Bostypologie 

Het kasteelpark Drie koningen bestaat uit een menging loof- en naaldhout met een relatief 

groot aandeel Eiken-Berkenbos en zuur Beukenbos. Het provinciaal domein en het 

Domeinbos bestaan uit een perceelsgewijze menging van loofhout en naaldhout. In het 

woonpark overheerst Grove den als boomsoort. 

1.3.4.5 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

In het Buiskampveld is de houtproducerende functie niet de belangrijkste. Nochtans wordt er 

zowel in het provinciaal domein als in het domeinbos aan houtexploitatie gedaan. Ook in het 

private domein Drie Koningen gebeurt er geregelde houtexploitatie. Er wordt enkel gejaagd 

in het private domein Drie Koningen . 

• Sociaal-educatieve functie 

Het provinciale domein en het domeinbos zijn een aantrekkingspoel voor recreatie vanuit de 

wijde omgeving. Tellingen van het aantal wagens op de twee parkings wijzen uit dat jaarlijks 

tussen 400.000 en 500.000 mensen het provinciaal domein bezoeken. Dit getal toont zeer 

sterk het belang van bos als recreatieplaats aan. Uit een enquête is gebleken dat de 

gemiddelde afstand die de recreant aflegt om in het Buiskampveld te gaan wandelen 25 km 

bedraagt. 75% van de wandelaars is afkomstig van een zone met een straal van 36 km rond 

het Bulskampveld. De recreatieve voorzieningen zijn ruim voldoende, met een parking, 

bewegwijzerde wandelpaden, een ruiterpad en de fietsroute Bulskampveldroute. Aan het 

kasteel van het Buiskampveld in het provinciaal domein is een speelzone gelegen van circa 

10 ha, met rond de vijver een speelweide. Daarnaast heeft Bos en Groen nog een speelzone 

(speelweide van 0,5 ha) afgebakend aan de parking aan de Reigerlostraat 

De recreatie is dus vrij sterk, maar relatief goed gecontroleerd, zodat de negatieve impact 
van recreatie gering is. 

Het private domein Drie Koningen is niet toegankelijk. 
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• Milieubeschermende functie 

Het westelijk gedeelte van het provinciaal domein en het domeinbos is gelegen in de 

beschermingszone type 111 van de grondwaterwinning te Beernem. Vermits het een 

hooggelegen gebied betreft , komen er geen overstromingen voor en functioneert het gebied 

dus ook niet als waterberging. Zowel in het provinciaal domein als in het domeinbos 

Buiskampveld heeft de Bornebeek een zwakke structuur. Enkel in het park Drie Koningen is 

de structuurkwaliteit iets beter. Er zijn geen gegevens beschikbaar van de waterkwaliteit in 

het Bulskampveld, maar de zuivere waterkwaliteit stroomafwaarts ter hoogte van Drie 

Koningen is een aanwijzing voor een goede waterkwaliteit in het eigenlijke brongebied van 

de Bornebeek. 

Hinder vanuit de landbouw is in het Buiskampveld gering. 

Het gebied functioneert ten aanzien van het woonpark Hertsberge als geluidsbuffer tegen de 

autosnelweg. 

• Ecologische functie 

De ecologische functie is in het Buiskampveld niet de belangrijkste, vermits dit bos 

voornamelijk gebruikt wordt voor recreatie . Nochtans wordt momenteel een zone in het 

zuiden voorgesteld als bosreservaat Ook de omgeving van de Bornebeek is vrij belangrijk 

omwille van zijn natuurwaarde, en zal ook verder in die zin ontwikkeld worden met ruigtes en 

beekbegeleidende bossen. 

Landschapsecologisch heeft het gebied zijn waarde als onderdeel van de grote beboste 

zone in de omgeving van het Bulskampveld. 

• Landschappelijke functie 

Het park rond het kasteel van Drie Koningen is een zeer waardevol kasteelpark. 

Het provinciaal domein vormt een buffer tegen mogelijke uitbreiding van het Woonpark van 

Hertsberge. 

Het boscomplex maakt deel uit van de rel ictzone "Oude Veldgebieden: Hoogveld , 

Blekkerbos en Bulskampveld". Het gebied is vanuit een historisch kader waardevol , omdat 

het dambordpatroon van de heideontginningen nog weerspiegeld wordt in het 

drevenpatroon. De afwisseling tussen dreven, landbouwgrond en bos is esthetisch zeer 

waardevol. Puntrelicten binnen het boscomplex zijn het kasteel van Buiskampveld en de 

hoeve Wolvengracht - Galgetoren. 

1.3.4.6 Beheersopties 

Zowel in het provinciaal bos als het domeinbos is er de intentie om een meer natuurgericht 

bosbèheer te voeren . In het provinciaal domein wordt gestreefd naar een zonering met een 

ecologische zone, een recreatieve zone en een de restzones waar bos op zich belangrijk is 

met mogelijkheden voor houtproductie. De ecologisch belangrijke zone zal gesitueerd zijn 
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langs de Bornebeek en voor een stuk langs het domeinbos (bosreservaat). Hierin zijn zowel 

bossen als ruigtes gesitueerd. De recreatiezone is gelegen in het noorden in de· omgeving 

van het kasteel. In het private bos Drie Koningen worden de bossen in de omgeving van de 

Bornebeek ook iets minder beheerd als productiebos. 

1.3.4.7 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 2300 ha 

interne structuur: interne verdichting van de bosstructuur 

maatschappelijke functie: landschappelijk, sociaal, natuurbehoud 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van grote zoekzone van het Bulskampveldgebied 

aard: gewone zoekzone 

bestemmingswijziging naar bos: 100 ha 

effectief te bebossen: 100 ha 

1.3.4.8 Knelpunten 

K11 : Matige waterkwaliteit van de Bornebeek, verdroging . Intensief landgebruik tot tegen 

de oevers 

K8 : Zeer sterke recreatiedruk in provinciaal domein 

K81 : De Heirweg wordt gebruikt als sluipweg voor autoverkeer naar de autosnelweg, 

maar is tegelijkertijd ook onderdeel van het fietspad Buiskampveld route. 

1.3.4.9 Visies 

[VEN: Belangrijke potenties zijn 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.] 

V11 : controle op waterkwaliteit van Bornebeek, herstel gradiëntrijk heidebiotoop, beperkte 

afdammingen, reconstructie veldvijvers 

V42 : Behoud en aangepast beheer parkbos 'Drie Koningen' 

V61 : Meer natuurgericht bosbeheer, behoud en herstel drevenpatroon, behoud park- en 

natuurgebied conform gewestplan 
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1.3.4.1 0 Acties 

1.3.5 Vagevuurbos 

1.3.5.1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: circa 210 ha 

• Bossen van het complex: Vagevuurbos 

• Gemeenten: Beemem, Wingene 

• Deelgebied: Buiskampveld 

• Eigendomsstatuut het grootste· deel van het Vagevuurbos is domeinbos. Langs de 

oostkant en centraal in het domeinbos liggen twee stukken privé-bos. 

1.3.5.2 Juridisch kader 

• Gewestplan 

Uitgezonderd de meest noordelijke punt van het Vagevuurbos , dat als bosgebied ingekleurd 

is, zijn de bossen aangegeven als natuurgebied. De rondom liggende gronden zijn 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied en een stuk zone met 

gemeenschapsvoorzieningen. 

• Beschermd landschap 

Dit boscomplex grenst ten zuiden aan het Sint-Pietersveld, die voorlopig beschermd is als 

landschap. 

• Bosreservaten 

Geen 

• Habitatrichtlijngebied 

Het Vagevuurbos bevindt zich in habitatrichtlijngebied 'Bossen, heiden en valleigebieden in 

het zandig deel van West-Vlaanderen, westelijk deel '. De voorkomende habitats zijn : 

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten (Qb) 

Beukenbossen van het type met llex en Taxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum) 

(Atlantische zure Beukenbossen) 

Droge heiden (alle subtypen) (niet aangegeven op de BWK) 

• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase juli 2002): 
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Het Vagevuurbos, zowel het domeinbos als de private stukken, zijn bijna integraal 

opgenomen in het VEN als GEN (GEN 120 "Valleien , bossen en heiderelicten van de 

oostelijke Brugse Veldzone"). 

• Goedgekeurd bosbeheersplan: geen 

1.3.5.3 Historiek 

Ten tijde van de Ferrariskaart lag het Vagevuurbos pal in het veldgebied en was er dus geen 

bos. Rond 1850 was een groot gedeelte reeds systematisch bebost in een rasterpatroon, 

een evolutie die daarna nog voortging. Na 1900 zijn er geen grootschalige wijzigingen meer 

geweest. 

1.3.5.4 Bostypologie 

Belangrijkste biotopen 

Het Vagevuurbos wordt gekenmerkt door een zeer groot aandeel naaldhout, met relatief veel 

Grove den en Lork. Ook komen er jonge aanplantingen voor van loofhout; dit zijn 

voornamelijk landbouwgrondbebossingen. Recent werden ook enkele bestanden gekapt en 

beheerd als heide. 

1.3.5.5 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

Tot in het recente verleden was het Vagevuurbos privaat, waarbij de nadruk lag op 

snelgroeiende soorten als Lork, Corsicaanse den, Deuglasspar en Amerikaanse eik. Deze 

bestanden zijn meestal jong tot middeloud, zodat ze momenteel een grote aanwas vertonen. 

Deze grote aanwas, gecombineerd met de omvorming van de monoculturen en de creatie 

van een aantal permanente open plekken, zal de komende jaren resulteren in een vrij grote 

houtoogst In het domeinbos wordt niet gejaagd. 

• Sociaal-educatieve functie 

Als aanvulling op het Bulskampveldgebied kan ook hier gerecreëerd worden. De 

recreatiedruk is evenwel minder groot. De bedoeling is ook om de recreatiefunctie hier 

minder uit te bouwen en vooral de rustige natuurgerichte recreatie te bevorderen. De 

bewegwijzerde recreatieroutes in het gebied bestaan uit een provinciaal wandelpad 

(Wildenburgpad), de fietsroute "Bulskampveldroute" die het Vagevuurbos ter hoogte van de 

Blauwhuisstraat doorkruist, een BLOSO-mountainbikeroute en een ruiterpad . Verder zullen 

geen bewegwijzerde routes voorzien worden. Informatiepanelen zijn in opmaak. 
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• Milieubeschermende functie 

Over het algemeen is het gebied vrij droog en vinden er geen overstromingen plaats, zodat 

het Vagevuurbos geen functie heeft als waterbergend bos. 

De weinige aanwezige grachten en beken zijn relatief sterk rechtgetrokken en vertonen dus 

zwakke structuur. Geen informatie over waterkwaliteit. 

Een storende factor in het gebied is een loonwerkersbedrijf, van waaruit met zware machines 

over de wegen die het bos doorsnijden gereden wordt. 

• Ecologische functie 

De waarde van de meeste bosbestanden zelf is niet zo groot, omwille van het grote aandeel 

exoten. De enkele inheemse loofhoutbestanden hebben daarentegen wel een relatief 

waardevol karakter op de Biologische Waarderingskaart. Vele bestanden worden wel 

gekenmerkt door de aanwezigheid van heiderelicten. Een aantal bestanden werd reeds 

gekapt voor de ontwikkeling van heide. In enkele grachten is er ontwikkel ing van 

Veenmossen (Sphagnum sp.). 

Faunistisch is het gebied waardevol , omwille van de aanwezigheid van talrijke 

zoogdiersoorten, waaronder ree. Recent werd een boommarter gevonden als 

verkeersslachtoffer. Door de aanwezigheid van open plekken en struwelen is het gebied ook 

zeer geschikt voor Nachtzwaluw, die recent nog gesignaleerd werd . 

• Landschappelijke functie 

Landschappelijk is het gebied waardevol als onderdeel van de sterk beboste omgeving van 

het Bulskampveld. Bovendien is het gebied door de afwisseling tussen bos en open ruimte 

(weiland, heidevelden) zeer aantrekkelijk. Zowel elementen van een coulissenlandschap, bv. 

bomenrijen, als van een compartimentlandschap, bv. gesloten bosmassa's, zijn aanwezig . 

Het boscomplex maakt deel uit van de relictzone "Oude Veldgebieden: Hoogveld, 

Blekkerbos en Bulskampveld". Het gebied is vanuit een historisch kader waardevol, omdat 

het dambordpatroon van de heideontginningen nog weerspiegeld wordt in het 

drevenpatroon. De afwisseling tussen dreven, landbouwgrond en bos is esthetisch zeer 

waardevol . 

1.3.5.6 Beheersopties 

De combinatie van sociaal-educatieve, ecologische en economische bosfuncties is hier van 

belang. Voornamelijk de natuurfunctie en de economische functie worden in het domeinbos 

geoptimaliseerd. Wat de economische functie betreft, staat de productie van kwaliteitshout 

voorop, waarbij het toekomstboomsysteem gebruikt wordt. Selectie van jonge mooie bomen 

in een jong stadium en verder beheer in functie van deze elitebomen is hierbij de werkwijze. 

Met betrekking tot de sociale functie zullen geen verdere stappen ondernomen worden om 

de recr~atieve infrastructuur verder uit te bouwen. Naar de milieubeschermende functie toe, 

zal in de toekomst meer gekozen worden voor boomsoorten die de bodem minder verzuren 

met hun bladval , zoals Lijsterbes, Spork, Berk, Es, Els en Esdoorn. Naar de ecologische 

Situatleschets projectgebled pagina 47/118 



functie toe zullen in de toekomst de principes van het natuurgericht bosbeheer toegepast 

worden, met als sleutelbegrippen ongelijkjarigheid, open plekken, dood hout, 

heideontwikkeling. De landbouwgronden die momenteel nog verpacht worden, zullen in de 

mate van het mogelijke een meer natuurlijk graslandbeheer krijgen. 

1.3.5.7 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 2300 ha 

interne structuur: interne verdichting van de bosstructuur 

maatschappelijke functie: landschappelijk, sociaal, natuurbehoud 

onderdeel van bosuitbreiding van 100 ha met vaste perimeter 

interne structuur: uitbreiding bestaand bos (tussen Buiskampveld en 

Vagevuurbos) 

maatschappelijke functie: natuurbehoud, sociaal 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 250 ha 

interne structuur: bouwend op de onderliggende structuur (Wantebeek -

Poekebeek) 

maatschappelijke functie: natuurbehoud, landschappelijk 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van grote zoekzone van het Bulskampveldgebied 

aard: gewone zoekzone 

bestemmingswijziging naar bos: 100 ha 

effectief te bebossen: 100 ha 

1.3.5.8 Knelpunten 

K9 : landbouwenclave in bosgebied (op gewestplan ingekleurd als landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied) 

1.3.5.9 Visies 

V48 - V49: aangepaste geleiding van mogelijke faunamigraties tussen 
Vagevuurbossen Buiskampveld 

V54 : Uitbouw en actief behoud van onverhard wandelpad 

V57 : Opheffen ontsluitingsweg Blauwhuisstraat- St.-Pietersveldstraat 
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1.3.5.1 0 Acties 

1. 3. 6 Privé-bossen ten zuidwesten van het Buiskampveld 

1.3.6.1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: circa 240 ha 

• bossen van het complex: woonverkaveling Hertsberge, Wildenburg (1) en (2) , 

Blauwhuisbossen 

• Gemeenten: Oostkamp, Wingene, Beernem 

• Deelgebied: Buiskampveld 

• Eigendomsstatuut alle privaat 

1.3.6.2 Juridisch kader 

• Gewestplan 

De bossen zijn ingekleurd voornamelijk als natuurgebied. Het woonpark van Hertsberge is 

effectief ingekleurd als woonpark. Het kasteeldomein van Wildenburg is parkgebied en de 

omliggende akkergronden zijn ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied . 

Langs de Beernemsesteenweg ligt een woonzone met landelijk karakter, die sterk lintvormig 

is. 

• Beschermd landschap 

geen 

• Bosreservaten 

Geen 

• Habitatrichtlijngebied 

geen 

• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase juli 2002) 

Het Blauwhuisbos en meer stroomafwaarts gelegen stukken langs de loop van de 

Blauwhuisbeek en de Hertsbergebeek zijn opgenomen als deel van het GEN 120 "Valleien , 

bossen en heiderelicten van de oostelijke Brugse Veldzone". 

• Goedgekeurd bosbeheersplan: Wildenburg (1) en (2), Blauwhuisbossen, Ronde Put 
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1.3.6.3 Historiek 

Deze bossen zijn gelegen ten zuiden van het voormalige Bulskampveldgebied. De westelijke 

helft (Biauwhuisbossen) waren bebost ten tijde van de Ferrariskaart. In 1850 was ook het 

oostelijke deel bebost. Langs beide kanten van de Beernemsesteenweg is het bos 

verdwenen vanaf 1900. 

1.3.6.4 Bostypologie 

De Blauwhuisbossen bestaan voornamelijk uit biologisch waardevolle zure Eikenbossen. De 

bossen rond het kasteel van Wildenburg bestaan ook voor een deel uit Eikenbossen en 

Eikenberken bossen, al is hier het aandeel naaldhout groter. 

1.3.6.5 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

Het woonpark heeft voor de houtproductie geen enkel belang. In de andere bossen gebeurt 

er wel geregelde houtexploitatie. De gronden zijn er iets vochtiger en rijker en laten de 

productie van waardevol eikenhout toe. In deze laatste bossen wordt tevens gejaagd. 

• Sociaal-educatieve functie 

Het gebied is recreatief nauwelijks ontwikkeld , tenzij in het woonpark van Hertsberge, waar 

de fietsroute "Bulskampveldroute" passeert. De privé-bossen zijn alle ontoegankelijk. De 

(privé-)recreatieve waarde van het bos voor de inwoners van het woonpark daalt nog steeds, 

vermits de bebouwing nog steeds toeneemt en de beboste oppervlakte blijft afnemen. 

• Milieubeschermende functie 

De beken die de oorsprong vormen van de Blauwhuisbeek en de Oude Blauwhuisbeek 

hebben matige structuurkenmerken, en de waterkwaliteit is ter hoogte van het woonpark 

Hertsberge reeds licht verontreinigd. Het woonpark van Hertsberge ligt op een heuvelrug die 

afhelt naar de Oude Blauwhuisbeek en zo voor verontreiniging kan zorgen. 

Landbouw heeft in dit gebied een zeer sterke invloed. Op het grondgebied van Wingene is 

de landbouwdruk zeer groot is vanwege de varkensteelt Input van nutriënten door de lucht is 

hier een sterk verstorende factor, die het bosecosysteem bedreigt. 

• Ecologische functie 

Het woonpark van Hertsberge had vroeger veel waarde, maar nu niet meer. De andere 

privaatdomeinen hebben wel een hoge waarde, omdat er relatief veel loofhoutbestanden met 

eik als hoofdboomsoort voorkomen, en dit zowel in de arme Eiken-Berkenvorm als de meer 

rijkere Eiken-Beukenvorm. 
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• Landschappelijke functie 

Het kasteelpark van Wildenburg is een waardevol kasteelpark met typische parkbomen. 

Blauwhuis daarentegen is geen typisch kasteelpark. 

Het boscomplex maakt deel uit van de relictzone "Oude Veldgebieden: Hoogveld, 

Blekkerbos en Bulskampveld". Het gebied is vanuit een historisch kader waardevol , omdat 

het dambordpatroon van de heideontginningen nog weerspiegeld wordt in het 

drevenpatroon. De afwisseling tussen dreven, landbouwgrond en bos is esthetisch zeer 

waardevol. Het woonpark van Hertsberge is ook opgenomen in deze relictzone, maar sporen 

van het oorspronkelijk landschap zijn daar nauwelijks aanwezig. Puntrelicten binnen het 

boscomplex zijn het kasteel van Bla4whuis en Les Fougères. 

1.3.6.6 Beheersopties 

Het beheer van de grotere privébosdomeinen beperkt zich tot het zuivere klassieke 

bosbeheer, evenwel op basis van zowel inheemse boomsoorten als naaldhout. Aandacht 

voor natuurwaarde buiten de bossfeer is er nauwelijks, tenzij in functie van de jacht. 

1.3.6. 7 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 2300 ha 

interne structuur: interne verdichting van de bosstructuur 

maatschappelijke functie: landschappelijk, sociaal , natuurbehoud 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 250 ha 

interne structuur: bouwend op de onderliggende structuur (Wantebeek -

Poekebeek) 

maatschappelijke functie: natuurbehoud, landschappelijk 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van grote zoekzone van het Bulskampveldgebied 

aard: gewone zoekzone 

bestemmingswijziging naar bos: 100 ha 

effectief te bebossen: 100 ha 

1.3.6.8 Knelpunten 

K73 : Woonpark Hertsberge in voormalig waardevol bosgebied 
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1.3.6.9 Visies 

[GEN: herstel van vochtige tot natte halfnatuurlijke graslanden, met overgangen tot drogere 

graslanden in de randen. Mogelijkheid tot agrarisch medegebruik. Verhogen van het 

kombergend vermogen.] 

1.3.6.1 0 Acties 

1. 3. 7 Bossen en natuurgebieden ten zuidoosten van het Buiskampveld 

1.3.7.1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: circa 180 ha 

• Bossen van het complex: Parochieveld, (nabij) Gendsche Veld, Verte Bossen, Gulke 

Putten, Galatosbossen 

1.3.7.2 Gemeenten: Wingene, Ruiselede 

• Deelgebied: Buiskampveld 

• Eigenaar: Verte bossen is eigendom van Natuurpunt, Parochieveld is deels eigendom 

van de gemeente Ruiselede en deels privaat. De Gulke Putten zijn eigendom van het 

ministerie van Defensie. De overige bossen zijn privaat. 

• Beheerder: Gulke Putten worden beheerd door Natuurpunt 

1.3.7.3 Juridisch kader 

• Gewestplan 

Zowel de Verte bossen als de Gulke Putten worden ingekleurd als natuurreservaat en 

natuurgebied. De tussenliggende zone is landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 

doorsneden met enkel lintbebouwingen in woonzone met landelijk karakter. 

• Beschermd landschap 

Het noordelijke deel (Sint-Pietersveld en Gulke Putten) is voorlopig beschermd. 

~ Bosreservaten 

Geen 
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• Habitatrichtlijngebied 

De Gulke Putten, De Verte Bossen en de loop van de Wantebeek zijn gelegen in het 

habitatrichtlijngebied 'Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen, Westelijk 

deel'. De voorkomende habitats zijn: 

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

Droge heide (alle subtypen) 

Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Ainion-glutinoso-incanae) 

Eikenbos van het type Stellario-Carpinetum 

Beukenbossen van het type met llex en Taxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum) (Qs?) 

• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase juli 2002) 

Gulke Putten, Verte Bossen, Parochieveld en de bossen in de omgeving van de beeklopen 

van de Wantebeek zijn opgenomen in GEN 121 "Verte Bossen en vallei van de Wantebeek". 

• Goedgekeurd bosbeheersplan: (nabij) Gendsche Veld, Parochieveld 

1.3.7.4 Historiek 

Ten tijde van de Ferrariskaart was gans de zone bebost, uitgezonderd de Gulke Putten. 

Daarna werd het stuk tussen beide natuurreservaten langzaam ontbost in westelijke richting. 

1.3.7.5 Bostypologie 

Het kasteeldomein ten zuidwesten van de Gulke Putten bestaat grotendeels uit zuur 

Eikenbos. De Gulke Putten zelf wordt beheerd als vochtige en droge heide. De Verte bossen 

bestaan uit een mozaïek van zure eikenbossen of ook Eiken-Haagbeukenbos. Belangrijkste 

bostype is echter het alluviale beekbegeleidende Essen-Olmenbos. 

1.3.7.6 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

Verte Bossen en Gulke Putten hebben als hoofdfunctie natuur en er wordt dus niet aan 

doelgerichte houtproductie gedaan. De hoofdboomsoort in het Parochieveld is momenteel 

Corsicaanse den en daarnaast ook Grove den. Dit wijst op een productiegericht bosbeheer 

in het verleden. Nu is de houtexploitatie in het Parochieveld echter van ondergeschikt 

belang; dunningen vinden enkel plaats in functie van de stabiliteit van de bestanden. De 

jacht is er niet verpacht. 
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• Sociaal-educatieve functie 

Het gemeentelijk bos van Parochieveld is gericht op de recreatie, maar de recreatieve 

infrastructuur is er niet verregaand uitgewerkt. Enkel wandelaars zijn toegelaten, waarbij een 

wandelpad uitgestippeld werd . Het provinciale Parochieveldpad doorkruist het Parochieveld. 

Een deel van het Parochieveld is afgebakend als speelzone, die geen officieel statuut heeft. 

De recreatie is in het Parochieveld niet zo sterk, waardoor de impact ervan gering is. 

• Milieubeschermende functie 

Met uitzondering van de Gulke putten en het belendende kasteelpark, ligt het ganse complex 

in de beschermingszone B van het oppervlaktewaterwingebied van Kluizen . 

Over de beek die de verbinding vormt tussen de Gulke Putten en de Verte Bossen is geen 

informatie bekend. De structuur van de Wantebeek en de Pachtebeek ter hoogte van de 

Verte Bossen is zwak tot matig , waarbij een lichte verontreiniging optreedt. 

• Ecologische functie 

Voornamelijk de Gulke Putten en de Verte bossen hebben ecologische waarde. De Verte 

Bossen bestaat ten dele uit waardevolle alluviale bossen met grote floristische waarde. Er 

bevinden zich ook hakhout en middelhoutbestanden, die een hoge natuurwaarde hebben. 

Gulke Putten bestaat uit hakhoutbestanden van Zomereik Berk en andere loofbomen, 

afgewisseld met zowel droge als natte heide. Karakteristieke soorten gebonden aan 

heischrale omstandigheden zijn er onder andere Kleine en Ronde zonnedauw, Veenpluis, 

Heidekartelblad, Klein glidkruid, Beenbreek. Daarnaast zijn er enkele plassen en poelen 

waarin talrijke amfibieën gedijen. 

In het Parochieveld is de ecologische functie momenteel gering. Het aspect van het 

Parochieveld is eerder dat van een productiebos. 

• Landschappelijke functie 

Hoewel het gebied beschreven wordt als een boscomplex, voldoet het niet echt aan deze 

definitie vermits de aanwezige bossen relatief versnipperd voorkomen. 

Het boscomplex maakt deel uit van de relictzone "Oude Veldgebieden: Hoogveld, 

Blekkerbos en Bulskampveld". Het gebied is vanuit een historisch kader waardevol, omdat 

het dambordpatroon van de heideontginningen nog weerspiegeld wordt in het 

drevenpatroon. De afwisseling tussen dreven, landbouwgrond en bos is esthetisch zeer 

waardevol. 

1.3.7.7 Beheersopties 

De beheersdoelstellingen van het Parochieveld situeren voornamelijk bij de recreatieve 

functie. Verbeteren van de toegankelijkheid door de aanleg van nieuwe paden is één van de 
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doelstellingen. Verder zal ook gewerkt worden rond het verhogen van de ecologische 

waarde door de vervanging van naaldhout door loofhout, herstel van een bospoel en meer 

aandacht voor heideflora op de dreven. 

In de Vorte bossen is het beheer gericht op het behoud van de waardevolle alluviale bossen. 

De Gulke Putten zijn eerder gekenmerkt door een beheer waarin heide- en 

schraalgraslandontwikkeling centraal staat. 

1.3.7.8 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 2300 ha 

interne structuur: interne verdichting van de bosstructuur 

maatschappelijke functie: landschappelijk, sociaal , natuurbehoud 

onderdeel van bosuitbreiding van 1 00 ha met vaste perimeter 

interne structuur: uitbreiding bestaand bos (driehoek Sint-Pietersveld) 

maatschappelijke functie: natuurbehoud, sociaal 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 250 ha 

interne structuur: bouwend op de onderliggende structuur (Wantebeek -

Poekebeek) 

maatschappelijke functie: natuurbehoud, landschappelijk 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van grote zoekzone van het Bulskampveldgebied 

aard: gewone zoekzone 

bestemmingswijziging naar bos: 100 ha 

effectief te bebossen: 100 ha 

1.3.7.9 Knelpunten 

1.3.7.10 Visies 

[GEN 121 : behoud en ecologisch herstel van de typerende vegetaties van het gradiëntrijk 

landschap. In de bovenstroomse delen en op de hoogst gelegen gronden, ontwikkeling van 

wastines met afwisseling natte en droge heide, soortenrijke schraalgraslanden, mesotroof 

broekbos, Eiken-Berkenbos en zuur eigenbos. In de benedenstroomse delen, afwisseling 

van alluviaal voedselrijker broekbos en natte hooilanden en graasweiden.] 

V58 : Opheffing van ontsluitingsweg Bruwaanstraat ter hoogte van de Vorte Bossen 

V60 : Omgeving Vorte Bossen - Parochieveld: aangepaste bosverpleging, heide- en 

schraalgraslandontwikkeling , bermbehoud, wandelpad 
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1.3.7.11 Acties 

ASO : realisatie actieplan GNOP Ruiselede (zie VSO) 

1. 3. 8 Ryckeve/de 

1.3.8.1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: circa 130 ha 

• Bossen van het complex: Ryckevelde 

• Gemeenten: Brugge, Damme 

• Deelgebied: Dekzandrug van Sijsele 

• Eigenaars: Het westelijke deel is militair domein, het oostelijke deel (Ryckevelde) en een 

klein stukje in het westelijk deel (Wit Zand) is eigendom van Bos en Groen. Tussen het 

domeinbos en het militair domein ligt een kasteel met park waarin de stad Brugge een 

congrescentrum uitbaat. 

• Beheerder: Bos en Groen beheert het grootste deel van het militair domein van 

Ryckevelde. Het meest noordelijke deel van het militair domein wordt echter beheerd door 

Natuurpunt (Schobbejakshoogte ). 

1.3.8.2 Juridisch kader 

• Gewestplan 

het oostelijk deel is natuurgebied, het westelijke deel is bosgebied, en centraalligt een zone 

parkgebied en een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. 

• Beschermd landschap 

geen 

• Bosreservaten 

Geen 

• Habitatrichtlijngebied 

Het westelijk deel (militair oefenterrein) maakt deel uit van het habitatrichtlijngebied 'Bossen, 

r.eiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen, Westelijk deel). De voorkomende habitats 

zijn: 

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

Beukenbossen van het type met llex en Taxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum) 
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• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase juli 2002) 

De Schobbejakshoogte maakt deel uit van het GEN (GEN 117 Schobbejakshoogte) 

• Goedgekeurd beheersplan: geen 

1.3.8.3 Historiek 

Ten tijde van Ferraris was het gebied grotendeels bebost. In de daaropvolgende eeuw 

verdween geleidelijk een aanzienlijk deel van het bos, maar dit werd later teruggeplant 

1.3.8.4 Bostypologie 

In het militair domein liggen enkele biologisch waardevolle Eiken-Berkenbestanden, maar het 

aandeel naaldhout (Grove den en Lork) is vrij hoog. Het domeinbos bestaat praktisch 

volledig uit naaldhout. 

1.3.8.5 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

Deze functie is zowel in het domeinbos als het militair domein relatief belangrijk. De jacht is 

in geen enkel van de bossen van het complex verpacht. 

• Sociaal-educatieve functie 

Zowel het domeinbos, het militair domein en het eigendom van Stad Brugge zijn 

toegankelijk. Officieel is het militair domein enkel in het weekeinde toegankelijk, maar in de 

praktijk wordt daarop niet gecontroleerd. In het militair domein zijn er geen recreatieve 

voorzieningen en is er totaal niets geregeld. De recreatie in het domeinbos is iets beter 

georganiseerd, met een bewegwijzerd wandelpad (provinciaal Ryckeveldepad) en de 

Beverhoutsfietsroute. In het domeinbos is een permanente speelzone van circa 2 ha 

voorzien. 

Alhoewel de recreatie relatief intens is, gebeurt deze nogal ongecontroleerd. In het militair 

domein is de controle praktisch onbestaande en lopen recreanten ook naast de bestaande 

paden. Omdat de grens tussen militair domein en domeinbos niet echt zichtbaar is, 

ondervindt het domeinbos ook hinder van deze ongecontroleerde recreatie. 

• Milieubeschermende functie 

Het betreft hier een droog gebied, zodat van een waterregulerende functie van het bos geen 

sprak~ is. Enkel langs de zuidkant van het gebied zijn er langs het Sint-Trudoledeken enkele 

vochtigere terreinen waarop populieren staan. Het Sint-Trudoledeken zelf heeft een zwakke 

structuur is licht verontreinigd. 
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Vanuit de landbouw is er wat hinder, omdat er met zware landbouwmachines in bosdreven 

gereden wordt, die zo stuk gereden worden. Het noordelijke gedeelte van het eigendom van 

Bos en Groen is momenteel niet bebost en in pacht bij een landbouwer. Hoewel Bos en 

Groen deze gronden wel zou willen bebossen, is dit momenteel niet mogelijk vanwege de 

strenge pachtwetgeving. 

Verontreiniging vanuit de buurt is gering, uitgenomen de installatie voor brandoefeningen op 

het militair domein, waar het blusschuim rechtstreeks in de grachten stroomt. 

• Ecologische functie 

De ecologische waarde van het gebied is niet zo groot, vermits er relatief veel soortenarme 

naaldbossen zijn. Nochtans komen er enkele waardevolle plantensoorten voor, zoals 

Vogelpootje, Gevlekte dovenetel (potentieel bedreigd volgens de Rode Lijst) en Gewone 

agrimonie. In het militair domein zijn er enkele hakhoutbestanden van kastanje, die echter al 

jaren niet meer als dusdanig beheerd zijn. Er bevinden zich ook enkele heiderelicten in het 

bos. Het noordelijke gedeelte van het militair domein (Schobbejakshoogte) is gelegen op een 

landduinencomplex, waarop schrale pioniersvegetatie en heide voorkomen. 

• Landschappelijke functie 

Landschappelijk is het gebied van belang, omdat het een buffer vormt tegen stadsuitbreiding 

van Assebroek en Sijsele. Het bos ondervindt echter wel hinder vanwege bewoning tot tegen 

de bosrand en vertuining, voornamelijk langs de kant van Sijsele. 

Ryckevelde maakt deel uit van de relictzone "Ryckevelde en ruimere omgeving van 

Sijseleveld". Vanuit historisch standpunt is Ryckevelde belangrijk, vermits het in het verleden 

bestond uit een complex van bos en heide, dat zich verder uitstrekte naar het noorden 

richting Male. Het bosgebied vormt samen met zijn eerder agrarische 

omgevingslandschappen een zeer gediversifieerd en gradiëntrijk geheel. Binnen het 

boscomplex ligt er een puntrelict, nl. het kasteel van Ryckevelde. 

1.3.8.6 Beheersopties 

Het streven naar een meer inheemse boomsoortensamenstelling staat ook hier bovenaan. In 

het domeinbos wordt Amerikaanse eik systematisch benadeeld en wordt een struiklaag van 

Spork en Lijsterbes aangeplant. Op het militair domein moet de Amerikaanse vogelkers 

aangepakt worden en zullen de oude hakhoutbestanden opnieuw deels beheerd worden. 

1.3.8.7 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 1 00 ha 

interne structuur: interne verdichting van de bosstructuur 
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maatschappelijke functie: sociaal, landschappelijk 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van zoekzone van Sint-Kruis - Sijsele 

aard: gewone zoekzone 

bestemmingswijziging naar bos: 0 ha 

effectief te bebossen: 40 ha 

1.3.8.8 Knelpunten 

KSO : Militair domein: vervuiling water door brandblusoefeningen en mogelijk hieraan 

gelinkte boomsterfte 

1.3.8.9 Visies 

[GEN 117: Schobbejakshoogte: behoud en verdere ontwikkeling van open milieus van 

schrale pioniervegetatie en heide] 

V63 : richtlijnen natuurgericht bosbeheer, verwerving bosrandpercelen en evt. gericht 

beheer, behoud natuurgebied conform gewestplan 

1.3.8.10 Acties 

1. 3. 9 Munkebossen 

1.3.9.1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: circa 180 ha 

• Bossen van het complex: Munkebossen - Kortekeerhoek, Zorgvliet, Lakebossen 

• Gemeenten: Oostkamp, Wingene 

• Deelgebied: Houtland van Ruddervoorde- Wingene 

• Eigendomsstatuut Zorgvliet is in eigendom van de gemeente Oostkamp, Munkebos en 

Kortekeerhoek zijn in eigendom van een grote privé-boseigenaar. Ook Lakebos en de 

woonverkaveling van Lakebos zijn privaat. 
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1.3.9.2 Juridisch kader 

• Gewestplan 

De bossen zijn ingekleurd als bosgebied of natuurgebied. De onmiddellijke omgeving van de 

kasteeldomeinen staan als parkgebied op het gewestplan en het tussenliggende agrarische 

gebied is landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Daar rond komt gewoon agrarisch 

gebied voor. 

• Beschermd landschap 

geen 

• Bosreservaten 

Geen 

• Habitatrichtlijngebied 

De Munkebossen en Villa Zorgvliet zijn opgenomen in het habitatrichtlijngebied 'Bossen, 

heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen, westelijk deel'. De voorkomende habitats 

zijn: 

Beukenbossen van het type met llex en Taxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum) (Zure 

Atlantische beukenbossen) 

• Goedgekeurd bosbeheersplan: Munkebossen, Kortekeerhoek 

• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase juli 2002): I 

1.3.9.3 Historiek 

Ten tijde van Ferraris was er een grote boskern die zich nog verder zuidelijk uitstrekte dan 

het huidige boscomplex. Tussen 1850 en 1900 verdween een groot deel van het zuidelijke 

deel, terwijl daarna nog een stuk van het centrale boscomplex omgezet werd in 

landbouwgrond. De bossen in de onmiddellijke omgeving van de kastelen zijn echter alle 

permanent. 

1.3.9.4 Bostypologie 

De bossen bestaan voor een groot deel uit Zure Eikenbossen en Eikenberkenbossen, met 

daarnaast enkele naaldhoutbestanden van Grove den of Lork. De tussenliggende 

landbouwgronden zijn biologisch zeer waardevolle akkergronden. 
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1.3.9.5 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

Munkebos en Kortekeerhoek worden beheerd in functie van houtproductie. Er wordt enkel 

gejaagd in de Munkebossen en Kortekeerhoek. Villa Zorgvliet was tot in 1999 privaat bos, 

waardoor de boomsoortenkeuze hier sterk houtproducerend gericht was met soorten als 

Fijnspar en Douglas, maar ook een groot aandeel Eik. 

• Sociaal-educatieve functie 

De private bossen hebben geen van.. allen een recreatieve functie. Hoewel Zorgvliet een bos 

van een openbare eigenaar is, is het op dit moment nog niet toegankelijk. Op termijn zal de 

recreatieve functie hier voor een stuk uitgebouwd worden. 

De fietsroute "Kastelenroute" loopt doorheen de verschillende bossen van het Lakebos van 

noord naar zuid. De fietsroute "Wastineroute" passeert in het zuiden van de zone, maar komt 

enkel in de omgeving van het Lakebos in de onmiddellijke nabijheid van bos. 

• Milieubeschermende functie 

Geen gegevens beschikbaar over de waterkwaliteit van de waterlopen in het boscomplex, 

meer stroomafwaarts is het water echter zwaar verontreinigd, wat kan wijzen op een 

gedeeltelijke vervuiling vanuit dit oorsprongsgebied. Wat de waterregulering betreft, kan 

gesteld worden dat in geen van de bossen overstromingen plaatsvinden, zodat ze geen 

waterbergende functie kunnen uitoefenen. 

Landbouw is in dit gebied relatief sterk vertegenwoordigd , maar de eigenaar van de 

Munkebossen, die tevens de omliggende landbouwgronden verpacht, zou de pachtende 

landbouwers willen aansporen een minder zware landbouwpraktijk uit te voeren met meer 

aandacht voor kleine landschapselementen. Deze optie is vooral ingegeven vanuit een 

jachtstandpunt 

• Ecologische functie 

De landschapsecologische functie van het gebied is zeer groot. Het zeer nadrukkelijk 

aanwezige drevenpatroon versterkt immers de connectiviteit tussen de verschillende bossen. 

Dit komt zeker ten goede van de ree, die reeds gesignaleerd is in dit gebied. 

De bossen, en voornamelijk die van het Munkebos, zijn waardevol omdat het grotendeels 

Eiken-Beukenbossen betreft. 

• Landschappelijke functie 

Het gebied is landschappelijk zeer waardevol, omdat er weinig druk vanwege bebouwing op 

de ruimte bestaat. Enkel het woonpark van Lakebos is hierbij een knelpunt. 

Het bo-scomplex is gelegen in de relictzone "Munkebossen". Het gebied is belangrijk vanuit 

historisch standpunt, vermits het rechthoekig drevenpatroon reeds op de Ferrariskaart 

aangegeven staat en nog relatief intact is. Het is dus een ontginningsbos van voor 1780. Het 
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netwerk van lineair groen versterkt de identiteit van het landschap. Puntrelicten in het 

boscomplex zijn het kasteel van Munke en het kasteel van Lakebos. 

1.3.9.6 Beheersopties 

Villa Zorgvliet zal gezoneerd beheerd worden met een zone voor recreatie en een zone voor 

natuurontwikkeling in de heidesfeer. In de Munkebossen spitst het beheer zich toe op de 

jachtfunctie, met de aanleg en het onderhoud van houtkanten e.d. Over Lakebos niets 

geweten. 

1.3.9.7 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 2300 ha 

interne structuur: interne verdichting van de bosstructuur 

maatschappelijke functie: landschappelijk, sociaal, natuurbehoud 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van grote zoekzone van. het Bulskampveldgebied 

aard: gewone zoekzone 

bestemmingswijziging naar bos: 1 00 ha 

effectief te bebossen: 100 ha 

1.3.9.8 Knelpunten 

K19 : Scherpe bosgrenzen, eutrofiëring vanuit belendende landbouwgronden 

1.3.9.9 Visies 

V36 : Lakebos: Ontwikkeling van (begeleid) natuurlijk bos 

V37 : Munkebos: ontwikkeling van (begeleid) natuurlijk bos, parkherstel en -ontwikkeling, 
herstel drevenpatroon 

V41 : Zorgvliet behoud en aangepast beheer parkbos, beperkte ontwikkeling gevarieerd 
bos 

1.3.9.1 0 Acties 

A61 : behoud soortenrijk bos d.m.v. stimuleren privé-eigenaar 
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1.3.10 Groenhave 

1.3.1 0.1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: circa 1 00 ha 

• Gemeente(n): Torhout 

• Deelgebied: Houtland van Ruddervoorde - Wingene 

• Eigendomsstatuut Het Bisdom bezit de gronden in de omgeving van het klooster aan de 

zuidkant van Groenhove. De gemeente Torhout heeft een 20-tal hectare aan de 

noordzijde en de rest is een verkaveling met weekendhuisjes in privé-handen. 

1.3.10.2 Juridisch kader 

• Gewestplan 

De oostkant van het bos is ingekleurd als natuurgebied, terwijl de westkant parkgebied is. In 

het uiterste oosten van het bos en op enkele percelen in het bos is een recreatiezone 

aangeduid. Verder grenst Groenhove in het Noordwesten aan een woonzone met landelijk 

karakter, een lintvormige bebouwing langs de Ruitjesbosstraat De omliggende 

landbouwgronden zijn als agrarisch gebied ingekleurd. 

• Beschermd landschap 

geen 

• Bosreservaten 

Geen 

• Habitatrichtlijngebied 

Goedgekeurd bosbeheersplan: Gemeentelijk domein en eigendom van het Bisdom 

• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase jul i 2002): I 

1.3.1 0.3 Historiek 

Ten tijde van Ferraris maakte Groenhove deel uit van het boscomplex dat het Lichtervelde 

Veld begrensde langs de noordzijde. In de periode daarna werd het Lichtervelde Veld 

bebost, waaronder ook de uiterste zuidkant van Groenhove. Rond 1900 was echter reeds 

een groot deel van het bos in de omgeving van Groenhove verdwenen en had het bos bijna 

reeds zijn huidige omvang. Het grootste deel van Groenhove is dus permanent bos. 
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1.3.1 0.4 Bostypologie 

Groenhave is een mozaïek van loofhout met Eik, Beuk en gemengd loofhout, afgewisseld 

met naaldhout, waaronder veel Lork. De Biologische Waarderingskaart vermeldt een groot 

aandeel biologisch waardevol zuur Eikenbos. 

1.3.1 0.5 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

In de kleinere privé-stukken staan talrijke weekendhuisjes, zodat hier de houtproducerende 

functie van het bos zeer beperkt is. Ook in het gemeentelijk eigendom gebeurt er zeer weinig 

exploitatie voor de houtverkoop. De economische functie is dus ondergeschikt. In het 

eigendom van het Bisdom is de houtexploitatie het beste geregeld volgens het goedgekeurd 

beheersplan, maar ze wordt niet altijd uitgevoerd. De jacht is nergens in het bos verpacht. 

• Sociaal-educatieve functie 

Enkel het gemeentelijk gedeelte is opengesteld en wordt ook sterk gebruikt voor recreatie. 

Ook de paden die de privé-stukken begrenzen worden frequent gebruikt door recreanten. Er 

is een parking aanwezig . Momenteel zijn er geen bewegwijzerde paden, maar er komt een 

bosleerpad. Voor fietsers , mountainbikers en ruiters zijn er geen voorzieningen, hoewel de 

grotere openbare wegen wel toegankelijk zijn. Het westelijke deel van het gemeentebos is 

grotendeels afgebakend als permanente speelzone, waarbij aan de rand van het bos een 

speelweide gesitueerd is. Binnen deze zone liggen ook twee visvijvers. De impact van de 

recreatie in het bos is niet gering, vooral in de speelzone, die gelegen is in een ecologisch 

waardevolle permanente bosomgeving. Op langere termijn moet gezocht worden naar een 

ander nieuw aan te planten speelbos buiten Groenhove. 

• Milieubeschermende functie 

De Rivierbeek, die het kloosterdomein doorsnijdt, is reeds hier zwaar verontreinigd. De 

oorsprong van deze vervuiling ligt hoogstwaarschijnlijk niet binnen het boscomplex, maar 

meer stroomopwaarts in de intensieve landbouwzone ter hoogte van Torhout. De Rivierbeek 

overstroomt geregeld, maar veroorzaakt geen wateroverlast voor bebouwing of 
landbouwgronden. 

Er is slechts hinder vanwege de landbouw, omdat het meestal weilanden betreft. In het 

Noordwesten bevinden zich wel enkele akkers waarbij meststoffen en biociden inwaaien of 
inspoelen tot in het bos. 

Groenhave functioneert als geluidsbuffer tussen Torhout en de A 17. 

• Ecologische functie 

De landschapsecelegische waarde van Groenhave is zeer groot, vermits het in de wijde 

omgeving het enige bos is dat groter is dan 50 ha. Voor een soort als ree, die nu slechts 
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sporadisch voorkomt in de Brugse veldzone maar wel bezig is aan een opmars, is de 

aanwezigheid van dergelijk boscomplex essentieel. 

De grote oppervlakte, gecombineerd met het grote aandeel oud bos, zorgt ervoor dat 

Groenhove een rijke flora heeft. Nochtans zou een hogere plantendiversiteit kunnen 

verwacht worden, maar mogelijk ten gevolge van de recreatiedruk is deze in het verleden 

reeds afgenomen. Toch komen enkele specifieke bosplanten voor zoals Bleeksparig 

bosviooltje, Groot Heksenkruid, Gewone Salomonszegel, Ruige veldbies, Brede stekelvaren 

en Dubbelloof. Meer indicatief voor oud bos zijn soorten als Bosanemoon, Witte klaverzuring , 

Dalkruid, Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren en Wijfjesvaren. 

Het gebied is ook geschikt voor heide. In het westelijk gedeelte van het gemeentelijk 

eigendom werd een open plek ontwikkeld en verder beheerd in functie van heide. De 

Levendbarende hagedis vindt in deze heidepercelen een ideaal biotoop. 

In het noordwesten van het Bos bestaat de bodem voor een aanzienlijk deel uit alluviale klei , 

waarop zich van nature een Elzen-Vogelkersbos kan ontwikkelen. Op de meer zandige en 

drogere bodems ontwikkelt zich van nature een arm tot typisch Eiken-Beukenbos. 

• Landschappelijke functie 

Landschappelijk is Groenhove van belang omdat het in de wijde omgeving het enige bos van 

formaat is. 

Groenhove maakt deel uit van de relictzone "Groenhove". Esthetisch is het waardevol als 

bos in een meer open landschap. 

1.3.1 0.6 Beheersopties 

In het eigendom van het Bisdom wordt op een klassieke manier aan bosbeheer gedaan. De 

overige verkavelde privé-stukken worden nauwelijks beheerd als bos. Het beheer van het 

gemeentelijk eigendom gebeurt volgens een goedgekeurd beheersplan, waarbij zowel 

aandacht wordt geschonken aan recreatie als natuurontwikkeling. Er wordt getracht deze 

functies min of meer te zoneren. De recreatieve functie wordt vooral uitgewerkt in de 

omgeving van de ligweide en het speelbos, de natuurfunctie in het oostelijk gedeelte. De 

gemeente zal in de mate van het mogelijke de kleinere privé-eigendommen opkopen. De 

zone van het Bisdom wordt beschouwd als rustzone. 

De invulling van de ecologische functie bestaat onder andere uit de bestrijding van 

Amerikaanse vogelkers, die ontwikkeling van kruidachtige vegetatie en natuurlijke verjonging 

van bomen verhindert. Ook het gebruik van inheems plantmateriaal, natuurlijke verjonging en 

opdrijven van het aandeel dood hout wordt vermeld in het beheersplan van de gemeente. 

De aanwezige recreatieve infrastructuur is op dit moment voldoende en zal verder 

ondernouden worden. 
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1.3.1 0. 7 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 20 ha 

interne structuur: nieuw bos of uitbreiding bestaand bos 

maatschappelijke functie: landschappelijk, sociaal 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van zoekzone Groenhove 

aard: stadsbos 

bestemmingswijziging naar bos: 20 ha 

effectief te bebossen: 20 ha 

1.3.1 0.8 Knelpunten 

K15 : lintbebouwing langs de noordwestgrens van Groenhovebos ter hoogte van de 

Ruitjesbosstraat 

K16 : meerdere residenties en weekendhuisjes in Groenhove, weliswaar niet zonevreemd 

K 17 : voorziene afrittencomplex A 17 zorgt voor versnippering en verstoring 

K20 : ongecontroleerde recreatie 

K82 : speelzone ligt in ecologisch waardevol gebied (bron B&G) 

K83 : percellering van het verkavelde gedeelte is visueel en ecologisch gezien hinderlijk 

(B&G) 

K84 : Veel exoten, voornamelijk in het verkavelde gedeelte (Laurierkers, Chamaecyparis) 

1.3.10.9 Visies 

V65 : ontwikkeling eikenbossen en mesofiel hooiland (habitatrichtlijngebied), 

V85 : Ten zuidwesten van Groenhove ligt een vochtig gebied dat mogelijk een goede 

waterbekken zou kunnen vormen (aankoop door gemeente?) (bron B&G) 

1.3.10.10 Acties 

A65 : aankoop bospercelen met potenties voor vochtige bostypes 
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1. 3. 11 Kastelensite Oostkamp - Zede/gem 

1.3.11.1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: circa 245 ha 

• Bossen van het complex: Merkenveld, Breidels, De Hoesten, Doeveren 

• Gemeenten: Zedelgem, Oostkamp 

• Deelgebied: Houtland van Zedelgem - Loppem 

• Eigendomsstatuut Merkenveld bestaat uit een groot aantal kleinere privé-stukken en 

enkele grotere openbare eigenaars. Deze openbare eigenaars zijn gemeente Zedelgem 

en Toerisme Vlaanderen. De Scouts (WKSM) bezit zelf een stuk bij het jeugdheem, 

maar heeft ook een groot stuk van het eigendom van Toerisme Vlaanderen in pacht. 

Doeveren is onlangs eigendom geworden van Natuurpunt De andere domeinen zijn alle 

privaat. 

1.3.11 .2 Juridisch kader 

• Gewestplan 

Het centrale gedeelte (Doeveren) , gelegen langs beide zijden van de autosnelweg, staat 

ingekleurd als natuurgebied . Het Merkenveld - Baasveld ten westen van Doeveren is een 

zone voor verblijfsrecreatie. Het kasteelpark van Baasveld staat ingekleurd als parkgebied, 

met westelijk daarvan, aan de oevers van de Kerkebeek nog een zone met bestemming 

natuurgebied. In het oosten van de kastelensite is het kasteelpark van Breidels gelegen, 

ingekleurd als parkgebied en het kasteelpark De Hoesten, ingekleurd als natuurgebied. Het 

gebied tussen deze twee parken heeft woonpark als bestemming. De omliggende 

landbouwgronden zijn al dan niet landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

• Beschermd landschap 

geen 

• Bosreservaten 

Geen 

• Habitatrichtlijngebied 

geen 

• Goedgekeurd bosbeheersplan: het privé-domein Breidels heeft een goedgekeurd 

beheersplan. 

• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase juli 2002) : I 
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1.3.11 .3 Historiek 

Rond 1780 was de westkant van dit boscomplex niet bebost, omdat het in het veldgebied lag 

dat zich situeerde tussen Zedelgem, Torhout en Oostkamp (omgeving Veldegem) . De 

oostkant daarentegen was wel bebost. Een groot deel van de huidige bossen in de omgeving 

van Doeveren bevond zich in die tijd in een open enclave in bos, waarbinnen zich enkele 

veldvijvers bevonden. Rond 1850 was het grootste deel van het veldgebied bebost. 

Omstreeks 1900 bezat het boscomplex ongeveer zijn huidige vorm. 

1.3.11.4 Bostypologie 

De Biologische Waarderingskaart vermeldt verschillende types naaldhoutaanplantingen, met 

daarnaast ook zuur Eikenbos en zuur Beukenbos. Vooral in de omgeving van Doeveren en 

De Hoesten is de aanwezigheid van zuur Eikenbos opvallend. Breidels is dan weer 

gekenmerkt door een relatief groot aandeel zuur Beukenbos. 

1.3.11.5 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

Geregelde houtkap gebeurt enkel in het gemeentelijk domein van Merkenveld en in de privé

domeinen Breidels en de Hoesten. De andere stukken worden niet beheerd naar 

houtproductie omdat zij eerder een (privé-)recreatieve functie hebben of omdat ze in een 

woonpark liggen. Met uitzondering van een kleine zone aan de A 17 wordt er op geen enkel 

eigendom gejaagd. 

• Sociaal-educatieve functie 

Voor wat het deel langs de westkant van de autosnelweg betreft, zijn het gemeentelijk bos 

en het stuk van de scouts toegankelijk, dit laatste ook voor recreanten die niet in het 

jeugdheem van de scouts verblijven. Ook de wegen rond de privé-weekendhuisjes zijn 

toegankelijk. Enkel het kasteeldomein van Baasveld is niet toegankelijk. Het gemeentelijk 

domein is bewegwijzerd voor wandelaars (Merkenveldpad). Fietsers, mountainbikers en 

ruiters zijn niet toegelaten in het bos. In het bos van de WKSM is een officiële speelzone 

afgebakend. Verder passeert de fietsroute "Kastelenroute" in het noordwesten van dit 

boscomplex en doorsnijdt een stuk van het bos van Merkenveld. De impact van recreatie is 

beperkt, behalve in de omgeving van het scoutsheem, vermits de zonering van het speelbos 

niet steeds gerespecteerd wordt. 

De sociale functie de bossen aan de oostkant van de autosnelweg is enigszins anders. De 

private domeinen Breidels en de Hoesten zijn niet toegankelijk, en de bossen van het 

woonpark zijn enkel toegankelijk op de openbare wegen. 
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• Milieubeschermende functie 

De structuurkwaliteit van de beken door Doeveren, De Hoesten en Breidels stromen is zwak 

tot zeer zwak, de Kerkebeek ter hoogte van Merkenveld heeft een matige structuurkwaliteit 

De Kerkebeek is dan weer zwaar verontreinigd, terwijl de andere beken licht verontreinigd tot 

verontreinigd zijn . Deze laatste ontspringen in dit boscomplex, zodat de oorzaken voor de 

vervuiling hier gezocht moeten worden. 

Het ganse gebied is min of meer hoog gelegen, zodat overstromingen nauwelijks voorkomen 

en de bossen dus geen waterbergende functie hebben. 

De bossen van het Merkenveld en omgeving hebben een belangrijke geluidsbufferende 

functie tussen de A 17 en de dorpskern van Zuidwege. Doeveren heeft een geluidswerende 

functie tussen de A 17 en het woonpark ter hoogte van Breidels. 

• Ecologische functie 

Landschapsecologisch zijn de bossen van dit boscomplex belangrijk op een hoger 

schaalniveau, omdat ze de verbinding vormen tussen de stadsbossen ten zuiden van Brugge 

enerzijds en de bossen in de omgeving van het Buiskampveld anderzijds . Zeer hinderlijk 

voor dit boscomplex op zich is echter de doorsnijding door de A17 , die faunamigratie sterk 

bemoeilijkt en praktisch onmogelijk maakt. 

Naar flora toe is het gebied van belang voor typische (oud) bosplanten zoals Stengelloze 

sleutelbloem en Bosanemoon. Stengelloze sleutelbloem staat in de Rode Lijst voor 

Vlaanderen vermeld als potentieel bedreigd, zodat de aanwezige populatie binnen het 

boscomplex in zeker stand moet worden gehouden. 

• Landschappelijke functie 

Het gebied wordt gekenmerkt door enkele kasteelparken. Het private kasteelpark van 

Baasveld bezit nog de originele parkstructuur. 

Het Merkenveld heeft ook een zuiver ruimtelijke functie. Het bos vormt er immers een buffer 

tegen de uitbreiding van de woonwijken van Zuidwege. 

De omgeving van Breidels - De Hoesten is landschappelijk vrij waardevol , door de 

aanwezigheid van een mooi en relatief intact drevenpatroon. Het boscomplex is ook 

onderdeel van de relictzone "Kasteelparken en bosgebied Oostkamp" en er bevinden zich 

enkele puntrelicten (nl. Kasteel Baasveld, Kasteel Breidels en Kasteel De Hoesten). 

1.3.11 .6 Beheersopties 

Het beheersplan van het gedeelte van de WKSM beperkt zich tot het herplanten met 

inlandse eik wanneer oude bomen geveld moeten worden. Binnen het gemeentelijk gedeelte 

word-en exoten zo veel mogelijk verwijderd , waarbij voornamelijk Rhododendron en 

Amerikaanse eik beschouwd worden. Ook gebeurt er hier en daar kleinschalig heidebeheer. 
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In de privé-domeinen van Breidels en de Hoesten beperkt het beheer zich tot de klassieke 

bosbouwkundige ingrepen. 

1.3.11 .7 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 2300 ha 

interne structuur: interne verdichting van de bosstructuur 

maatschappelijke functie: landschappelijk, sociaal, natuurbehoud 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van grote zoekzone van het Bulskampveldgebied 

aard: gewone zoekzone 

bestemmingswijziging naar bos: 100 ha 

effectief te bebossen: 100 ha 

1.3.11.8 Knelpunten 

K87 : weekendhuisjes aan het Merkenveld. Deze gronden werden in het verleden 

verkocht als bouwgrond en bebouwd met illegale weekendhuisjes. 

K88 : standplaatsen van Stengelloze sleutelbloem worden bedreigd door spelactiviteiten 

1.3.11.9 Visies 

V40 : Behoud en aangepast beheer parkbos Breidels 

V44 : Aangepaste brugconstructie voor wandelaars en ruiters over A 17 tussen Doeveren 

en Merkenveld 

V50 : uitbouw en actief behoud onverhard wandelpad omgeving Doeveren 

1.3.11 .10 Acties 

1. 3. 12 Bossen langs de Rivierbeek 

1.3.12.1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: circa 280 ha 

• Bossen van het complex: Nieuwenhove - Erkegem, Gruuthuuse - Cellen, Rooiveld -

Kampveld - Papsvijvers 

• Gemeente(n): Oostkamp 
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• Deelgebied: Vallei van de Rivierbeek 

• Eigendomsstatuut Rooiveld en Papevijvers zijn in eigendom van Bos en Groen, 

Kampveld is momenteel privaat, maar het Gewest tracht ook dit gedeelte over te nemen. Het 

kasteeldomein van Rooiveld is ook privaat. Nieuwenhove is eigendom van de gemeente 

Oostkamp, Gruuthuuse, Erkegem en Cellen zijn privaat. 

1.3.12.2 Juridisch kader 

• Gewestplan 

Rooiveld, Kampveld en Papevijvers-zijn gelegen in natuurgebied. Het park van het kasteel 

van Rooiveld is echter parkgebied. Kampveld grenst aan een zone met als bestemming 

milieubelastende industrie. Nieuwenhove staat als parkgebied ingekleurd. De bossen tussen 

Gruuthuse en Celle is natuurgebied, terwijl beide kasteelparken parkgebied zijn . De 

omliggende landbouwgronden zijn gesitueerd in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

• Beschermd landschap 

Nieuwenhovebos is beschermd als landschap bij besluit van 19/08/1985 (B.S.16/01/1986). 

Ook de rivierlopen van de Hertsbergebeek en de Rivierbeek zijn beschermd als landschap 

• Bosreservaten 

Voor het Rooiveld loopt momenteel een procedure tot aanwijzing als bosreservaat 

• Habitatrichtlijngebied 

Rooiveld, Kampveld, Nieuwenhove, Cellen en Gruuthuse zijn opgenomen in het 

habitatrichtlijngebied "Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen , Westelijk 

deel). De voorkomende habitats zijn: 

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

Beukenbossen van het type met llex en Taxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum) 

(Atlantische zure beukenbossen) 

Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Ainion-glutinoso-incanae) 

Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase jul i 2002) 

De loop van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek, ter hoogte van Rooiveld en Kampveld , 

Nieuwenhove, Erkegem, Cellen en Gruuthuse zijn opgenomen als GEN 120 "Valleien , 

bossen en heiderelicten van de oostelijke Brugse Veldzone". 

• Goedgekeurd bosbeheersplan: het private deel van Rooiveld , Gruuthuuse, Cellen, 

Gemeentelijk bos Nieuwenhove. 
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1.3.12.3 Historiek 

Op de Ferrariskaart bevindt zich in het zuiden ter hoogte van het Kampveld een niet beboste 

zone die reeds vrij systematisch ontgonnen is. De rest van het gebied was in die tijd wel 

bebost. In 1850 is deze systematische ontginning praktisch volledig bebost. Rond 1900 is in 

de omgeving van Papevijvers een stuk bos verdwenen, zodat daar slechts enkele snippers 

overblijven. Een groot deel van het boscomplex bevat dus permanent bos. 

1.3.12.4 Bostypologie 

Rooiveld ligt voor een groot stuk aan de Rivierbeek, wat zich uit in een mogelijk alluviaal 

Essen-Olmenbos. De hoger gelegen delen van Rooiveld bestaan dan weer uit zuur 

eikenbos. Kampveld bestaat dan weer uit een mozaïek van beukenbos met voorjaarsflora, 

zuur beukenbos en verschillende types naaldbos. Papevijvers wordt grotendeels gekenmerkt 

door naaldbostypes. Nieuwenhove bestaat aan de zuidkant voornamelijk uit 

naaldhoutaanplantingen, terwijl aan de noordzijde zuur Eikenbos, zuur Beukenbos en 

alluviaal Essen-Olmenbos aanwezig is. De site Gruuthuse - Celle bestaat voornamelijk uit 

zuur Eikenbos. 

1.3.12.5 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

In al de bossen het boscomplex gebeurt houtexploitatie. Er wordt gejaagd in Gruuthuuse, 

Celleen Erkegem. Momenteel is de jacht ook op Kampveld nog verpacht. In de bossen van 

de openbare eigenaars is de jacht niet verpacht. 

• Sociaal-educatieve functie 

Het bos met de belangrijkste sociale functie is op dit ogenblik het gemeentelijk bos van 

Nieuwenhove. De recreatieve infrastructuur is hier vrij goed uitgebouwd. Er zijn 

parkeerplaatsen voorzien en bewegwijzerde wandelpaden. Voorzieningen voor fietsers, 

mountainbikers en ruiters zijn niet aanwezig. Er is een niet officiële speelzone aanwezig in 

de smalle bosstrook ter hoogte van de woonwijk Nieuwenhove, gelegen ten westen van 

Nieuwenhovebos. De recreatie is vrij sterk, voornamelijk vanuit de woonwijk. Vooral de 

bosstrook van Nieuwenhove gelegen tussen de bebouwing ondervindt hinder vanwege 

sluikpaden en zwerfafval. 

In de zone waar Bos en Groen bossen heeft aangekocht, moet de sociale functie nog verder 

ontwikkeld worden. Momenteel zijn is geen enkel van die bossen toegankelijk, maar als de 

recreatie uitgebouwd wordt, zal deze zich voornamelijk situeren ter hoogte van Papevijvers. 

De fietsroute "Bulskampveldroute" passeert langs Papevijvers, Kampveld, Rooiveld en 
Nieuwenhove. 
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• Milieubeschermende functie 

De structuur van zowel de Rivierbeek als de Hertsbergebeek is bij hun samenvloeiing zeer 

groot en dus te bewaren. Enkel ter hoogte van Rooiveld is de structuur matig. Ook ter hoogte 

van Celle - Gruuthuse is de structuurkwaliteit zeer hoog. De waterkwaliteit is echter zeer 

slecht, hoofdzakelijk te wijten aan stroomopwaartse vervuiling. De Rivierbeek en de 

Hertsbergebeek zijn hoogdynamische beeksystemen. Periodiek treden er in de middel- en 

benedenloop overstromingen op. De valleien hebben hierbij een belangrijke functie als 

bergingskommen. De optredende overstromingen brengen geen noemenswaardige schade 

toe aan bebouwing of landbouwgronden in de omgeving. 

Hinder vanuit de landbouw is ook. hier aanwezig. In Nieuwenhove bevinden zich enkele 

landbouwenclaves binnen het bosdomein. In de omgeving van Rooiveld - Kampveld -

Papevijvers zijn de problemen relatief gering. Voor Papevijvers werd een geleidelijke 

uitdoofregeling getroffen met de boeren die de niet beboste stukken van het eigendom van 

Bos en Groen pachten. 

• Ecologische functie 

Floristisch zijn de bossen langs de Rivierbeek interessant, omdat op bepaalde plaatsen 

beekbegeleidend Essen-Olmenbos voorkomt. Er zijn echter ook naaldhoutbestanden 

aanwezig , die een arme flora hebben. De Rivierbeek en de Hertsbergebeek zijn 

hoogdynamische beeksystemen. Deze dynamiek zorgt ervoor dat er een zeer rijk 

beekdalecosysteem mogelijk is. 

Vooral het Rooiveld is floristisch belangrijk, met soorten als Gewone salomonszegel , 

Dalkruid en Klaverzuringsoorten. Ook in het Kampveld komt Dalkruid voor, terwij l er 

daarnaast ook veel homogene naaldhoutbossen zijn . Op de drogere stukken komen in 

Kampveld en in Papevijvers ook enkele arme Eiken - Berkenbossen voor. 

Papevijvers is zeer waardevol , omdat de Ringbeek er nog zijn natuurl ijke loop heeft en sterk 

meandert. De onmiddellijke omgeving van de beek is niet bebost en bestaat uit permanent 

grasland, dat beheerd wordt door boeren met een beheersovereenkomst 

• Landschappelijke functie 

De Omgeving van Gruuthuuse is landschappelijk waardevol omdat het een afwisseling is 

tussen bossen en meer open stukken. Er is tevens een waardevol kasteelpark. Gruuthuuse 

vormt een belangrijke buffer tegen uitbreiding van de gemeente Oostkamp. De omgeving 

van Nieuwenhove, Rooiveld , Kampveld en Papevijvers is een relatief gaaf landschap. De 

industriezone ten noordoosten van Papevijvers ligt planologisch niet zo goed en vormt een 

mogelijke bedreiging voor het bos. 

Het boscomplex maakt deel uit van drie relictzones, nl. "Kasteelparken en bosgebied van 

Oostkamp", "Kampveld" en "Vallei van de Rivierbeek". Vooral de waarde van de beekvallei 

van de Rivierbeek is zeer groot. Het historisch landschapspatroon met overstroombare 

beekbegeleidende bossen en vloedmeersen is op intacte manier bewaard gebleven. De 
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meanders zijn zeer grillig en uniek van uitzicht, waarbij bomen functioneren als blikvangers. 

Waar de Rivierbeek eerder doorheen een rijk geschakeerd landschap vloeit met bossen, 

kasteelparken en laag gelegen weilanden, stroomt de Hertsbergebeek eerder door een 

akker- en weidelandschap met talrijke bomenrijen. De esthetische waarde van het gebied is 

dus zeer groot. Het interfluvium tussen Rivierbeek en Hertsbergebeek (Kampveld) kent een 

min of meer ander historisch landgebruik. Het betreft immers een vroegere veldontginning, 

die later terug bebost is. Een ontginningspatroon met rechte dreven is herkenbaar. 

Puntrelicten in het landschap zijn de talrijke kastelen (Erkegem, Rooiveld, Celle, Gruuthuyse) 

en de hoeve Nieuwenburg en Torenhof. Lijnrelicten zijn de Hertsbergebeek en de Rivierbeek 

1.3.12.6 Beheersopties 

Het bosbeheer in de private domeinen beperkt zich tot de klassieke bosbouwkundige 

ingrepen, waarbij tevens aandacht besteedt wordt aan de jacht. 

In Nieuwenhove moet gestreefd worden naar een zonering van de recreatieve en de 

ecologische functie. De recreatieve functie moet gesitueerd worden in de omgeving van de 

woonwijk, de meer ecologische functie in de buurt van de Rivierbeek. Er bevindt zich een 

officieus bosreservaat in de omgeving van de Rivierbeek. 

Het beheer van zowel Rooiveld als Papevijvers moet nog van start gaan, waarbij in Rooiveld 

de nadruk komt te liggen op de ecologische functie (door middel van een bosreservaat), 

terwijl Papevijvers meer zal ontwikkeld worden in de richting van recreatie. 

1.3.12. 7 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 2300 ha 

interne structuur: interne verdichting van de bosstructuur 

maatschappelijke functie: landschappelijk, sociaal, natuurbehoud 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van zoekzone Rooiveld - Kampveld 

aard: prioritaire zoekzone 

bestemmingswijziging naar bos: 100 ha 

effectief te bebossen: 50 ha 

1.3.12.8 Knelpunten 

K23 : isolatie van Gruuthuuse t.o.v. andere bossen aan de Rivierbeek 
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1.3.12.9 Visies 

VEN: Goede kansen voor natuurlijk, ongeperceleerd, halfopen valleilandschap met een 

mozaïek van nat tot vochtig grasland, moeras en spontane ontwikkeling van diverse 

bostypen, beheerd d.m.v. extensieve begrazing. Verhogen van het kombergend vermogen. 

V35 : Rooiveld: ontwikkeling van (begeleid) natuurlijk bos 

V46 : aangepaste oversteekplaats voor recreanten ter hoogte van Rooiveld-De 

V47 : Papevijvers: aanleg doorwaadbare plaats of brugconstructie voor ruiters 

V51 : Rooiveld: uitbouw en actief .behoud onverhard wandelpad 

V52 : Kampveld: 

V53 : Papevijvers: u 
u 

V55 : Nieuwenhove en omgeving: aanleg meerdere ruiterpaden 

V56 : Nieuwenhove: opheffen van ontsluitingsweg 

V66 : landbouwpercelen in of nabij bos 

1.3.12.10 Acties 

A66 Nieuwenhove: herinrichting landbouwpercelen in of nabij het bos als 

schraalgrasland of extensief grasland. Ook bosaanplant mogelijk 

1. 3. 13 Hu/stlobos en omgeving 

1.3.13.1 Identificatie 

• Oppervlakte bos: circa 150 ha 

• Bossen van het complex: Hulsticbos langs beide kanten van E40, Hontzocht 

• Gemeenten: Beernem 

• Deelgebied: Buiskampveld 

• Eigendomsstatuut Hulsticbos bestaat uit een openbaar gedeelte ten zuiden van de E40 

van de Vlaamse Maatschappij voor de watervoorziening , en een privaat gedeelte ten 

noorden van de E40. Hontzocht is ook privaat. 

• Beheer: de graslanden binnen het eigendom van de VMW worden beheerd door AMINAL 

afdeling Natuur. 

1.3.13.2 Juridisch kader 

• Gewestplan 

De waterwinning en het psychiatrisch centrum waarvan Hontzocht deel uitmaakt zijn 

ingekleurd als zone voor gemeenschapsvoorziening. Het bos van Hontzocht zelf is 

parkgebied, het private Hulsticbos is natuurgebied en de overige bossen in de omgeving van 
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het VMW-eigendom zijn ingekleurd als bosgebied. Tussen het Hulsticbos en de Hontzocht 

ligt een agrarische zone met landschappelijke waarde en een lintvormige woonzone met 

landelijk karakter. 

• Beschermd landschap: I 

• 
• Bosreservaten: I 

• Habitatrichtlijngebied: I 

• Vlaams Ecologisch Netwerk (eerste fase juli 2002): I 

• Goedgekeurd bosbeheersplan: Hontzocht, Hulsticbos privaat en Hulsticbos VMW 

1.3.13.3 Historiek 

Dit boscomplex is gelegen aan de noordkant van het voormalige Bulskampveldgebied. Ten 

tijde van de Ferrariskaart was een groot deel bebost, voornamelijk aan de noordkant (het 

private deel van het Hulstlobos). Er zijn ook enkele heidebebossingen met naaldhout 

herkenbaar, zich op de Vandermaelenkaart verderzetten. Daar is immers praktisch de 

volledige oppervlakte van het boscomplex bebost, voor een groot stuk met naaldhout. Na 

1850 werd het grootste gedeelte van het bos tussen het eigendom van de VMW en de 

Hontzocht omgezet in landbouwgrond. 

1.3.13.4 Bostypologie 

De verdeling tussen naaldhoutbestanden met voornamelijk Grove den, en loofhoutbestanden 

met voornamelijk eik is redelijk evenwichtig. De BWK typeert de loofhoutbestanden als 

typische Eiken - Beukenbestanden. Het gaat dus blijkbaar niet om zeer arme grond. De 

private bossen zonder beheersplan in de onmiddellijke omgeving van het VMW-eigendom 

zijn hoofdzakelijk beplant met Grove den. 

1.3.13.5 Actuele bosfuncties 

• Economische functie 

1'1 de bossen rond de waterwinning is de economische functie ondergeschikt aan de 

milieubeschermende functie . Nochtans gebeuren er regelmatig dunningen waarvan de 

opbrengsten verkocht worden. De Hontzocht moet eerder beschouwd worden als een park, 

waar houtwinning ondergeschikt is aan de recreatie. Het private bos van Hulstic wordt 

klassiek beheerd. De jacht is niet verpacht. 
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• Sociaal-educatieve functie 

De bossen rond de waterwinning zijn niet toegankelijk, teneinde de waterwinning geen 

schade toe te brengen door zwerfvuil of beschadiging aan de pompinstallaties. Gezien de 

aanwezigheid van het provinciaal domein Buiskampveld in de onmiddellijke nabijheid is de 

noodzaak ook niet zo groot. De Hontzocht is opengesteld voor recreanten, maar heeft vooral 

belang voor het naastgelegen psychiatrisch instituut. Recreatieve infrastructuur is afwezig , 

met uitzondering van een leerpad voor de wandelaars. De bossen ondervinden geen 

negatieve impact van de recreatie. 

• Milieubeschermende functie 

De belangrijkste functie van de bossen in dit complex is natuurlijk de bescherming van de 

waterwinning. Alle bossen liggen in de officieel afgebakende beschermingszones. Het 

gebied zelf heeft weinig functie voor oppervlaktewaterregulering, omdat het er bijzonder 

droog is. De landbouw heeft een relatief lage impact in het gebied. De graslanden die op het 

eigendom van de VMW liggen worden als hooiland beheerd in een beheersovereenkomst 

met AMINAL afdeling Natuur. 

Hulsticbos en Hontzocht vormen verder een geluidswerend scherm voor de psychiatrische 

instelling voor het autoverkeer op de E40. 

• Ecologische functie 

De ecologische functie is zeer goed te combineren met de milieubeschermende functie. De 

omschakeling van het eigendom van de VMW naar een meer natuurlijk bos met inheemse 

boomsoorten en meer structuurdiversiteit is begonnen. Bestrijding van Amerikaanse 

vogelkers, die vrij veel voorkomt, is echter niet evident omdat geen chemische bestrijding 

kan toegepast worden. De ecologische functie van Hontzocht is eerder gering, vermits het 

hier om een park gaat met eerder een klassiek bosbeheer. 

Landschapsecelegisch sluit het gebied aan bij de sterk beboste omgeving van het 

Bulskampveld. De E40 vormt echter een ernstige barrière om migratie van planten- en 

diersoorten mogelijk te maken. 

• Landschappelijke functie 

Het boscomplex maakt deel uit van de relictzone "Oude Veldgebieden: Hoogveld , 

Blekkerbos en Bulskampveld". Het gebied is vanuit een historisch kader waardevol , omdat 

het dambordpatroon van de heideontginningen nog weerspiegeld wordt in het 

drevenpatroon. Dit is voornamelijk zichtbaar als afbakening van de tussenliggende 

landbouwgronden. Drie puntrelicten komen voor, nl. de hoeve en het kasteel van Reigerlo en 

het kasteel van Hontzocht. 
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1.3.13.6 Beheersopties 

Het beheer van de bossen van de VMW staat vooral in functie van grondwaterkwantiteit en -

kwaliteit. Doelstellingen zijn dan ook de kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het 

grondwater. Omvorming van naaldhout naar loofhout staat ook vooraan, vermits loofhout een 

goede invloed heeft op het infiltrerende water. Vermits de aanwezige loofhoutbestanden 

relatief jong zijn, zal er in de nabije toekomst niet overgegaan worden tot eindkap. De niet 

beboste stukken worden beheerd door afdeling Natuur als hooiland. Over de toekomstige 

beheersopties van de private stukken is niet veel bekend. 

1.3.1 3.7 Geplande bosuitbreidingen 

Gewenste Bosstructuur: 

onderdeel van zoekzone voor bosuitbreiding van 2300 ha 

interne structuur: interne verdichting van de bosstructuur 

maatschappelijke functie: landschappelijk, sociaal, natuurbehoud 

Bosuitbreidingskaart 

onderdeel van grote zoekzone van het Bulskampveldgebied 

aard: gewone zoekzone 

bestemmingswijziging naar bos: 100 ha 

effectief te bebossen: 1 00 ha 

1.3.13.8 Knelpunten 

1.3.13.9 Visies 

V62 : Lindeveld (tussen Hulsticbos en Vagevuurbos): herstel van drevenpatroon en 

eventuele opname in openbaar bosdomein 

1.3.13.10 Acties 
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2 Analyse van de Gewenste bosstructuur en Bosuitbreidingskaart 

2.1 Inleiding en definities 

De studie betreffende de "Gewenste Bosstructuur voor Vlaanderen" is in 1996 uitgevoerd in 

opdracht van Bos en Groen (Mens en Ruimte, 1996). Gebiedsdekkend voor Vlaanderen 

werd bepaald hoe de bosstructuur voor Vlaanderen er in de toekomst moet uitzien. De 

Gewenste Bosstructuur (GBS) w~s een eerste stap in de richting van een duidelijke 

visievorming omtrent bos, en wordt gebruikt bij de opstelling van de Gewenste Natuur- en 

Bosstructuur, die op zijn beurt de informatie aanreikt voor de afbakening van het Vlaamse 

Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). 

Tot slot moet ook de Bosuitbreidingskaart vermeld worden . Deze kaart heeft als doelstelling 

de realisatie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin 10.000 ha ecologisch 

verantwoorde bosuitbreiding, begeleid door 10.000 ha gewestplanwijziging naar bos of 

bosuitbreidingsgebied, vooropgesteld wordt. De opstelling van de Bosuitbreidingskaart 

verloopt in samenspraak met de afbakening van het VEN. 

De Gewenste Bosstructuur bestaat uit de huidige bossen, ook diegene die niet als dusdanig 

ingekleurd zijn op de gewestplannen, en de gewenste bosuitbreidingen. Deze structuur moet 

gerealiseerd worden via opname in het VEN, het IVON en ruimtelijke structuurplannen en 

uitvoeringsplannen. Binnen welke termijn de GBS gerealiseerd moet zijn , is echter niet 

duidelijk. Met het oog op de realisatie van de doelstellingen met betrekking tot bos in het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen , met planningshorizon 2007, wordt wel selectie van de 

gewenste bosuitbreidingen gemaakt die prioritair gerealiseerd moet worden tegen deze 

datum. 

De GBS werd opgesteld in twee stappen 

1. De bebossingsbehoefte per regio, opgedeeld naar de verschillende bosfuncties, wordt 

overgenomen uit de Lange Termijnplanning Bosbouw. Verder wordt gefocust op de 

gebieden waar de behoefte aan meerdere bosfuncties zeer groot is. 

2. Vanuit de buitendiensten werd vervolgens nagegaan waar de mogelijkheden voor 

bosuitbreiding zich situeren, steeds geargumenteerd op basis van de vervul ling van één 

of meerdere bosfuncties. 

2.2 Begrippenkader van de GBS 

Om de kaarten van de GBS duidelijk te verstaan, is enige verklaring bij de gebruikte 

begrippen noodzakelijk. Bij elke aangeduide zone op de kaarten wordt immers weergegeven 
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welk type afbakening gebeurd is, op welke manier de bebossing gebeurt met betrekking tot 

de bosstructuur (landschapsecologisch) en welke bosfunctie versterkt wordt bij de eventuele 

bebossing. 

2. 2. 1 Afbakeningswijze 

• Vaste perimeter. De volledige zone wordt afgebakend als bosuitbreidingsgebied. 

Concrete locatie van de bosuitbreiding is reeds gekend. 

• Zoekzone: Binnen deze zone zal gezocht worden om bossen aan te leggen, zonder dat 

er reeds concrete locaties zijn. Het merendeel van de aangeduide zones op de kaarten 

zijn zoekzones. De begrenzing ervan is bovendien benaderend. 

• Minimale bosuitbreiding: dit getal toont in hectare hoeveel bosuitbreiding er per zone 

minimaal moet gerealiseerd worden . 

2.2.2 Interne structuur van de bosuitbreiding 

• Interne verdichting: bestaande bossen worden op elkaar aangesloten. Enclaves worden 

indien nodig bebost. 

• Bouwend op de onderliggende structuur. de bosuitbreiding vindt plaats op een duidelijke 

geomorfologische structuur zoals rivierdalen , terreinovergangen. 

• Stapstenen: Bestaande boscomplexen die niet verbonden kunnen worden met 

gebiedsdekkend bos, kunnen wel dichter bij elkaar gebracht worden door stapstenen. Dit 

heeft voornamelijk positieve effecten op de bewegingen van (avi-)fauna. 

• Nieuw bos of uitbreiding bestaand bos. 

2. 2. 3 Maatschappelijke functies 

Bij de argumentaties voor de bosuitbreiding worden bosfuncties aangeduid. Het bosdecreet 

stelt dat in elk bos de multifunctionaliteit zo veel mogelijk wordt nagestreefd. Deze 

benadering wordt in de Gewenste Bosstructuur ook gehanteerd, maar toch worden steeds 

enkele signaalfuncties afgelijnd, die versterking of inperking vragen. 

• Schermfunctie (S) 

Dit zijn de bossen die expliciet vermeld staan in het bosdecreet (art. 16-17), waarvoor 

uitvoeringsbesluiten betreffende aanwijzing en beheer nog gemaakt moeten worden . 

• Natuurbehoudsfunctie (N) 

De ecologische functie is in elk bos aanwezig . Voor bepaalde bossen met specifieke fauna, 

flora of gemeenschap kan versterking van deze functie noodzakelijk zijn. 
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• Bosreservaat (R) 

Het betreft hier bossen zoals aangeduid bepaald in de uitvoeringsbesluiten van het 

bosdecreet, of bossen waar dit wenselijk geacht wordt. 

• Sociale functie (0) 

Het betreft hier zowel de recreatieve als de educatieve functie van het bos. 

• Landschappelijke functie (L) 

Deze functie is niet rechtstreeks terug te vinden in het bosdecreet Bossen kunnen evenwel 

structuurbepalend zijn voor het landschap. Landschappelijke accentuering van 

terreinovergangen en reliëfelementen zijn hiervan een voorbeeld. 

• Productiefunctie 

Ondanks het feit dat deze functie wel vermeld wordt in het inleidende deel van de GBS, komt 

deze bij de afbakening van de bosuitbreidingen nergens terug als argument voor bebossing 

of voor functiewijziging. Nochtans is duurzame houtproductie ook in de Vlaamse bossen een 

noodzaak en moet er ook gewerkt worden rond de integratie van de economische functie 

met de andere bosfuncties (Lange Termijnplanning Bosbouw). 

2.3 Prioriteitsstelling - Bosuitbreidingskaart 

De gewenste bosuitbreiding voor Vlaanderen bedraagt 37.320 ha. In het kader van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt echter maar voorzien in 10.000 ha ecologisch 

verantwoorde bosuitbreiding tegen 2007. Daarom moet een selectie gemaakt worden van de 

gewenste bosuitbreiding die prioritair gerealiseerd dient te worden . De selectie gebeurde met 

behulp van 3 criteria : 

1. Voorkeur voor grotere gehelen 

2. Voorkeur voor multifunctionele bossen: waar bebossing priorita ir is voor de invulling van 

verschillende bosfuncties 

3. Voorkeur voor stadsrandbossen: deze bossen hebben zowel een sociale functie als een 

schermfuncties 

De prioritaire zones geselecteerd op basis van deze criteria, werden vervolgens verfijnd met 

twee bijkomende criteria 

4. Voorkeur voor oude boskernen 

5. Voorkeur voor waterwingebieden 

In het inleidend theoretisch kader van de studie komen nog twee bijkomende criteria aan 

bod, die bij de uitwerking van de methodologie echter niet meer aan bod komen, nl. 

6. De aanwezigheid van geomorfologische structuren 

7. De realisatie van zeldzame bosgemeenschappen 
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De prioriteitsstelling uit de Gewenste Bosstructuur was een eerste grofschalige analyse van 

mogelijke prioriteitsstelling om de 10.000 ha uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen te 

realiseren. Bos en Groen hanteert in de praktijk echter een nieuwere kaart, nl. de 

Bosuitbreidingskaart (zie ook Kaart 16). De Bosuitbreidingskaart stoelt grotendeels op de 

Gewenste Bosstructuur, maar komt niet overeen met de prioriteitsstelling uit de Gewenste 

Bosstructuur. De Bosuitbreidingskaart is bovendien een werkkaart, die geregeld aangepast 

of verfijnd wordt, ingegeven door lokale opportuniteiten. 

De Bosuitbreidingskaart wordt gebruikt als insteek voor de afbakening van het buitengebied, 

conform het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Deze afbakening brengt een 

bestemmingswijziging naar bos met zich mee van 10.000 ha. Tegen 2007 zouden deze 

bestemmingswijzigingen gebeurd moeten zijn, waardoor de opties uit de 

Bosuitbreidingskaart juridisch verankerd zullen zijn. 

Op de Bosuitbreidingskaart worden zoekzones weergegeven, waarbinnen zowel 

bestemmingswijziging als effectieve bebossing moet plaatsvinden. Deze dienen niet 

noodzakelijk samen voor te komen. Ook is er een verdere prioriteitsstelling van een aantal 

gebieden, waar bebossing meest urgent is. Ook voor de stadsbossen geldt dit. De overige 

zones liggen in zoekzones en zijn minder prioritair. De concrete gegevens voor de Brugse 

Veldzone staan weergegeven in Tabel 13. 

Vermits de Bosuitbreidingskaart enkel een werkkaart is, zal in het verloop van de studie wel 

verwezen worden, maar zal toch de meeste aandacht gaan naar de Gewenste Bosstructuur. 

Deze is immers goed gedocumenteerd én gepubliceerd. Men moet echter steeds in het 

achterhoofd houden dat de Bosuitbreidingskaart beschouwd moet worden als een 

prioriteitstelling en een ruimtelijke verfijning van de Gewenste Bosstructuur. 

2.4 Concrete gegevens uit de GBS voor de Brugse Veldzone 

De concrete bosuitbreidingen voor het Landinrichtingsproject Brugse Veldzone voorgesteld 

in de Gewenste Bosstructuur worden weergegeven in Tabel 12. 

Ongeveer de helft van het projectgebied (19.688 ha) is gelegen binnen zoekzones. Binnen 

deze zoekzones wordt 4045 ha bosuitbreiding wenselijk geacht. Dit komt neer op meer dan 

een verdubbeling van het huidige bosareaaL Een selectie van 390 ha wordt echter 

vooropgesteld als realisatie op korte termijn in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen. 

Als argumentering voor de bosuitbreiding komen voornamelijk de sociale functie en de 

landschappelijke functie naar voor. Enkel in het minder druk bevolkte oostelijke deel, ter 

hoogte van de Cuesta van Oedelem, wordt de sociale functie niet als argument aangehaald. 
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Ter hoogte van de stadsbossen ten zuiden van Brugge wordt ook de schermfunctie 

aangehaald. De waterwinning te Snellegem is hier het voornaamste argument. Waarom de 

omgeving van de waterwinning te Beernem niet aangeduid is als bosuitbreidingszone met 

schermfunctie, is niet duidelijk. De natuurbehoudsfunctie moet prioritair versterkt worden in 

bijna alle bosuitbreidingszones, met uitzondering van deze in de onmiddellijke omgeving van 

Brugge. 

2.5 Opmerkingen met betrekking tot de Gewenste Bosstructuur 

• De GBS is zeer ruwschalig (1/?0.000). Deze kaart is dus niet bruikbaar om concrete 

bosuitbreidingen op het terrein te realiseren. Het doel van de GBS was echter om op niveau 

Vlaanderen de mogelijke bosuitbreidingen voor te stellen , die later verfijnd konden I kunnen 

worden. 

• De GBS is opgesteld in 1996 en er is dus mogel ijk een probleem in verband met de 

actualiteit. Mogelijk zijn er wijzigingen, verfijn ingen en aanvullingen die belangrijk zijn bij het 

uitwerken van een sectorvisie Bosbouw binnen een landinrichtingsproject In het kader 

hiervan is de ontwikkeling van de Gewenste Natuur- en Bosstructuur en de 

Bosuitbreidingskaart van belang, maar deze documenten bevinden zich nog in een 

voorbereidende fase. Een eerste oppervlakkige vergelijking leert dat voor de Brugse 

Veldzone de prioritair te bebossen zones uit de GBS niet rechtstreeks overgenomen zijn en 

zich weer allemaal in zoekzones bevinden . De huidige prioriteiten situeren zich bovendien 

elders. Het verleggen van deze prioriteiten heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat een 

onderzoek naar haalbaarheid heeft geleerd dat in sommige zones bebossing moeilijk te 

realiseren valt (bv. Driehoek Sint-Pietersveld voorlopig geklasseerd als beschermd 

landschap met als doel het behouden van het open karakter). Verder is de vraag naar 

stadsbossen momenteel misschien nog groter dan in 1996. Een tweede vergelijking leert dat 

de Bosuitbreidingskaart op dit moment minder uitgebreid uitgewerkt met betrekking tot de 

argumentering van de bosfuncties. 

• Ondanks het argumenteringskader blijft de GBS vaag over de functievervulling. Er wordt 

steeds vermeld met betrekking tot welke functie een bosuitbreiding dient te gebeuren, maar 

verdere verklaring wordt nauwelijks gegeven. Een verdere uitdieping van de behoefte aan de 

vervulling van de bosfuncties en de mogelijke realisatie ervan dient te gebeuren. De schaal 

van een landinrichtingsproject is hiertoe alleszins meer geschikt dan de schaal Vlaanderen . 

• De voorgestelde verdubbeling van het bosareaal in het studiegebied is niet realistisch . 

De Brugse Veldzone heeft reeds de hoogste bebossingsgraad van West-Vlaanderen en 

versterking van de bosstructuur is er mogelijk zonder een verdubbeling van het bosareaal te 

willen nastreven. Bovendien moeten de beschikbare tijd en middelen verdeeld worden over 

Analyse van de Gewenste bosstructuur en Bosuitbreidingskaart: pagina 83/118 



gans West-Vlaanderen, waar de situatie over het algemeen meer precair is dan in de Brugse 

Veldzone op zich. 

• De selectie van gebieden die prioritair bebost moeten worden is zeer onduidelijk. In 

eerste instantie is de methodologie van de selectiecriteria vrij vaag uitgewerkt en kunnen niet 

overal dezelfde criteria teruggevonden worden. Bij de uiteindelijke selecties op de kaart is 

bovendien niet steeds terug te vinden waar deze selecties zich precies situeren en op basis 

van welke criteria ze geselecteerd zijn. 

• Zowel in het geval van de zoekzones als bij de vaste perimeters is geen rekening 

gehouden met de planologische bestemming. Er wordt ook niet aangegeven welk 

landgebruik momenteel primeert binnen de afgebakende gebieden. Deze kaart geeft echter 

de ideaalvisie voor de bosstructuur weer, terwijl de latere plannen zoals het VEN en de 

Bosuitbreidingskaart rekening houden met de planologische bestemming en tevens 

voorstellen doen tot bestemmingswijziging. 

2.6 Besluit 

De Gewenste Bosstructuur is op het projectniveau van de landinrichting bruikbaar als 

algemene leidraad, maar voor de concrete invulling naar bosuitbreiding toe is de 

argumentering vrij zwak en vaag omschreven in zeer grote zoekzones. De voorgestelde 

methodiek van de GBS is echter wel bruikbaar. Het werken met zoekzones met een invulling 

naar bosfunctie is zinvol en kan gebruikt worden bij het verder verfijnen of aanvullen van de 

bosstructuur. De prioriteitstelling bevat goede selectiecriteria die mee kunnen opgenomen 

worden in het onderzoek naar concrete bosuitbreidingen, maar deze selectiecriteria moeten 

uitgebreid en verder uitgewerkt worden. 

Voor de opmaak van de bosbouwvisie voor de landinrichting zullen elementen uit de 

methodiek van de GBS gebruikt worden. De afbakeningen van concrete locaties voor 

bosuitbreiding gebeuren evenwel onafhankelijk van wat in de GBS voorgesteld wordt. De 

uiteindelijke voorstellen zullen wel getoetst worden aan de voorstellen van de GBS. De 

ontwikkelde voorstellen zullen waarschijnlijk grotendeels binnen de zoekzones van de GBS 

vallen , vermits deze laatste zeer ruim afgebakend zijn. 
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Tabe/12. Bosuitbreidingen uit de Gewenste Bosstructuur voor de Brugse Veldzone 

gebied Minimum te Prioritair te 

bebossen bebossen 
oppervlakte (ha) (ha) 

• 

• 

gebied tussen 30 

woonkernen Varsenare 

en Sint-Andries 

gebied tussen 50 

woonkernen Zedelgem en 

Snellegem 

• Brugge - Meetkerke 50 

• Zandruggedeelte onder 175 

Brugge ten noorden van 

E40 

• Zandruggedeelte onder 260 

Brugge ten zuiden van 

E40 

• Zandruggedeelte 255 

omgeving Vleethemveld 

en versnipperd bos ten 

zuidwesten ervan 

• Gebied tussen 30 

zandruggen Brugge en 

30 

50(?) 

10 

Analyse van de Gewenste bosstructuur en Bosuitbreidingskaart: 

interne 

structuur 

type maatschappelijke verklaring 

bosuitbreiding + functie 

oppervlakte 

perimeter (ha) 

nieuw bos of vaste perimeter 

uitbreiding 55 

bestaand bos 

nieuw bos of vaste perimeter 

uitbreiding 57 

bestaand bos 

nieuw bos of zoekzone 

uitbreiding 680 

bestaand bos 

interne 

verdichting 

interne 

verdichting 

interne 

verdichting 

stapsteen 

zoekzone 

1197 

zoekzone 

1321 

zoekzone 

1369 

zoekzone 

167 

L-0 

0-L 

O-S 

S-0-L 

N-0 

N-S 

verhinderen landschappelijke 

dichtslibbing 

verbinding tussen Brugge -

Meetkerke en parkdomeinen 

Brugge Noord 

verbinding Vleethemveld met 

parkdomeinen Brugge Zuid 

aanzet tot stapstenen richting 

Blankenberge. Bosuitbreiding 

met behoud van patroon 

bosjes en natte weilanden 

spreiding van drukke recreatie 

(abdij van Zevenkerke), 

afremmen verkavelingen, 

waterwinning 

onderdeel van as met oude 

bosgebieden 
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gebied Minimum te Prioritair te interne type maatschappelijke verklaring 

bebossen bebossen structuur bosuitbreiding + functie 

oppervlakte (ha) (ha) oppervlakte 

perimeter (ha) 

Groenhave 

• Gebied tussen Wijnendale 25 stapstenen zoekzone N 
en Groenhave 216 

• Groenhave 20 uitbreiding zoekzone L-0 
bestaand bos 253 

• gebied tussen Groenhave 0 stapstenen zoekzone ? 
en Merkenveld 36 

• Gebied tussen 100 100 uitbreiding vaste perimeter N-0 creêren groot aaneengesloten 
Buiskampveld en bestaand bos 112 bosgebied 
Vagevuurbossen 

• Driehoek Sint-Pietersveld 100 100 uitbreiding vaste perimeter N-0 verbinding bossen Maria-
bestaand bos 130 Aalter en natuurreservaat 

Gulke Putten 
• Grens zandrug 150 bouwend op zoekzone 0-L spreiding van recreatiedruk 

Ryckevelde met polders onderliggende 275 vanuit Damme, Sijsele, 
structuur Brugge 

• Zandrug Ryckevelde 100 interne zoekzone 0-L opvangen van recreanten 
verdichting 870 vanuit Damme, Sijsele, 

Brugge 
• Donk - Oostelijk deel 50 interne zoekzone L-N aaneenschakelen 

zandrug Ryckevelde verdichting 220 bossnippers 
• gebied tussen Cuesta van 100 interne zoekzone L-N 

Oedelem en verdichting 1123 
Drongengoed 

• Zandruggen ten 2300 100 I interne zoekzone L-0-N versterken bestaande van 
zuidoosten van Brugge verdichting 9856 bosstructuur 
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gebied Minimum te Prioritair te interne type maatschappelijke verklaring 

bebossen bebossen structuur bosuitbreiding + functie 

oppervlakte (ha) (ha) oppervlakte 

perimeter (ha) 

• Kastelenas met 250 bouwende op zoekzone N-L 

aansluiting op de onderliggende 1751 

Poekebeek structuur 

Totaal 4045 390 19688 
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Tabel 13. Bosuitbreiding volgens de Bosuitbreidingskaart voor de Brugse Veldzone 

Naam zoekzone Aard Oppervlakte bestaand bos (Bos- geen bos, wel groene Overig niet Verdeling van Verdeling 

zoekzone kartering 2000) bestem., VEN en/of bebost beslemmings-wijziging effectief te 

militair naar 'Bos' bebossen 

Wijnendale - Vleethemveld zoekzone 1418 108 111 1200 0 

Groenhave stadsbos 420 96 56 268 20 20 

Groenhave zoekzone 341 22 2 316 0 

Bulskampveldgebied zoekzone 9090 1667 1366 6056 100 150 

Rooiveld - Kampveld prioritair 557 175 195 186 100 100 

zandrug van Gistel zoekzone 518 6 9 502 20 20 

Zedelgem - Loppem zoekzone 2736 568 349 1819 50 30 

SB Brugge stadsbos - 0 2 99 100 

Waggelwater stadsbos 136 13 20 104 0 30 

St.Andries- St.Michiels zoekzone 1693 390 414 890 0 30 

Assebroek - Oostkamp zoekzone 1200 133 599 468 0 10 

St. Kruis - Sijsele zoekzone 1256 183 157 916 0 40 
Oedelem zoekzone 1749 62 156 1531 0 0 
Donk zoekzone 220 41 30 149 0 0 

Totaal Brugse Veldzone 21334 3464 3466 14504 390 430 
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3 Analyse van het wettelijk en beleidsmatig instrumentarium 

relevantie voor de realisatie van een sectorvisie bosbouw 

binnen Landinrichting 

3.1 Bosdecreet (DVG 13/06/1990, B.S. 28/09/1990) 

Het bosdecreet is opgemaakt ter vervanging van het Belgische Boswetboek, daterend uit 

1854. Voor de strafrechtelijke bepalingen blijft het Boswetboek echter van kracht, vermits 

deze bepalingen federale materie zijn. 

Ten opzichte van het boswetboek verschilt het bosdecreet aanzienlijk wat betreft het 

toepassingsgebied en de doelstellingen: 

Het bosdecreet is van toepassing op alle bossen, zowel privaat als openbaar. 

Bos wordt zo duidelijk mogelijk omschreven teneinde het toepassingsgebied zo nauw 

mogelijk af te lijnen. Ook niet beboste oppervlakten, zoals kaalvlakten, boswegen en 

speelweiden vallen onder het toepassingsgebied van het bosdecreet Fruitboomgaarden, 

boomkwekerijen, lijnbeplantingen, kerstboomplantages en tijdelijke aanplantingen met 

houtachtige gewassen in het kader van de Europese set-aside politiek (zie verder) vallen 

niet onder het toepassingsgebied. Vooral voor de laatste klasse is dit belangrijk om te 

weten . Het begrip bos staat los van de bestemming als bosgebied. 

Waar het boswetboek enkel de economische functie belichtte, wordt nu de nadruk gelegd 

op de multifunctionaliteit, waarbij de economische, sociaal-educatieve, de 

wetenschappelijke, de ecologische, de organismebeschermende en de 

milieubeschermende functie expliciet vernoemd worden. 

Het bosdecreet heeft tot doel het behoud, de bescherming, het beheer, het herstel van de 

bossen en van hun natuurlijk milieu en de aanleg van de bossen te regelen. 

De belangrijkste onderdelen van het bosdecreet worden in wat volgt kort samengevat. 

A. Beheer van bossen 

Het begrip bosgroep wordt ingevoerd. Een bosgroep is een samenwerkingsverband 

t~:~ssen private en/of openbare bosbeheerders binnen een bepaald gebied, teneinde het 

verwezenlijken van de door het bosdecreet opgelegde doelstellingen door een rationeler 

beheer mogelijk te maken. In het bosdecreet worden de doelstellingen van de bosgroep 
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vastgelegd. Een uitvoeringsbesluit voor de erkenning en subsidiëring van bosgroepen is 

in de maak. 

In de private bossen groter dan 5 ha, in alle domeinbossen en andere openbare bossen 

is de opstelling van een bosbeheersplan verplicht, dat goedgekeurd wordt door afdeling 

Bos en Groen. Indien het bos valt binnen de perimeters van het VEN, is ook advies van 

afdeling Natuur vereist. (zie uitvoeringsbesluit terzake§ 3.1.4). 

Alle bossen zijn in principe opengesteld voor het publiek (zie uitvoeringsbesluit terzake § 

3.1.3}, tenzij expliciet via bebording de toegang wordt verboden 

Naast de gewestelijke tienjaarlijkse Bosinventarisatie georganiseerd door afdeling Bos en 

Groen, kan elke bosbeheerder verplicht worden om vijfjaarlijks een inventaris van zijn 

bossen te maken. 

B. Bebossing en herbebossing 

Bebossing betreft een spontane of kunstmatige bezetting door bos van een oppervlakte die 

sinds minstens 50 jaar geen bos meer heeft gedragen. Herbebossing veronderstelt de 

wederbezetting binnen 50 jaar. 

Vergunningen en adviezen 

Voor een herbebossing die plaatsgrijpt binnen een goedgekeurd beheersplan is geen 

meiding of machtiging van Bos en Groen vereist. 

In agrarische gebieden is voor een kunstmatige (her)bebossing een vergunning vereist 

van het College van burgemeester en schepenen. Ook het advies van afdeling Land en 

de woudmeester van Bos en Groen is vereist. Voor spontane (her)bebossing is echter 
geen vergunning vereist. 

In natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, valleigebieden, 

brongebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang en de agrarische gebieden 

met bijzondere waarde, de natuurontwikkelingsgebieden, het Vlaams Ecologisch 

Netwerk, de Habitatrichtlijngebieden, de Vogelrichtlijngebieden, de Ramsar-gebieden 

dient voor kunstmatige of spontane bebossing het advies ingewonnen te worden van 
afdeling Natuur. 

C. Kappingen in bossen 

Een kapping is het vellen van bomen zonder aan de grond een andere bestemming of 
gebruik gegeven wordt. 
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Vergunningen en adviezen 

Kappingen die gebeuren in het kader van een goedgekeurd beheersplan kunnen zonder 

bijkomende machtiging van afdeling Bos en Groen uitgevoerd worden. 

Kappingen buiten een goedgekeurd beheersplan zijn onderworpen aan een machtiging 

van afdeling Bos en Groen. 

Buitengewone kappingen om sanitaire of veiligheidsredenen kunnen gebeuren zonder 

voorafgaande machtiging van afdeling Bos en Groen wanneer ze plaatsvinden in een 

openbaar bos. Private bosbeheerders moeten ze echter melden. 

D. Ontbossing 

Ontbossing wordt gedefinieerd als "iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk 

verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik gegeven wordt" . 

Vergunningen en adviezen 

Ontbossing is in principe verboden 

Een stedebouwkundige vergunning voor ontbossing kan wel gegeven worden voor (1) 

ontbossingen met het oog op werken van algemeen belang en (2) ontbossingen in zones 

met de bestemmingen woongebied of industriegebied in ruime zin . De stedebouwkundige 

vergunning wordt verleend door het College van Burgemeester en schepenen na 

voorafgaand advies van afdeling Bos en Groen. De vergunde ontbossing moet in de 

meeste gevallen gecompenseerd worden (zie uitvoeringsbesluit terzake BVR 

26/11/1999) 

E. Bosbescherming 

Elke bosbeheerder dient maatregelen te treffen om bosbranden te voorkomen of de 

uitbreiding ervan te beperken. 

kaalslag is enkel toegelaten mits opgenomen in een goedgekeurd bosbeheersplan 

In alle bossen worden tal van zaken verbonden aan een machtiging van afdeling Bos en 

Groen. Voorbeelden zijn het storten van afval , bevestigen van reclameborden , verstoren van 

de rust, het plaatsen van constructies, het beschadigen van bomen, het vern ielen van 

bosinfrastructuur, het aanbrengen van prikkeldraad, het verwijderen van strooisel. .. In 

openbare bossen is ook het verwijderen van dood hout, knoppen, twijgen, scheuten, 

bloeiwijzen e.a. en ook het opsnoeien van bomen machtigingsplichtig. 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 
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Het bosdecreet is de belangrijkste leidraad voor beperkingen en opportuniteiten bij de 

realisatie van maatregelen in de bossfeer. Vermits het bosdecreet opgevat is als een 

kaderdecreet, staan er weinig concrete maatregelen en instrumenten in. Deze worden echter 

wel uitgewerkt in tal van uitvoeringsbesluiten, die hieronder besproken worden. 

3. 1. 1 Besluit van de Vlaamse Executieve betreffende de subsidiëring van de eigenaars van 

privé-bossen en de erkenning van bosgroeperingen van privé-eigenaars (BVE 

2910411991, B.S. 1610711991) 

Dit besluit regelt de subsidies voor bebossing en herbebossing en de subsidies voor 

openstelling voor het publiek. 

3.1.1.1 Subsidies voor bebossing en herbebossing 

De subsidiëring is afhankelijk van de gebruikte boomsoorten en streeft ernaar de inheemse 

en ook ecologisch waardeveilere boomsoorten te promoten. Naast de subsidiëring van de 

hoofdboomsoort in de verjonging (Tabel 14), bestaan er ook subsidiemogelijkheden voor 

aanleg of behoud van een onderetage (Tabel 15). 

Randvoorwaarden: 

beboste oppervlakte groter dan 0,5 ha 

niet voor bebossingen in het kader van de compensatieregeling bij ontbossingen 

niet kappen of van bestemming wijzigen gedurende een periode van 20 jaar 

geen andere subsidies voor dezelfde werken. 

Vergunningen en adviezen: zie bosdecreet 
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Tabe/14. Subsidiering voor hoofdboomsoorten bij (her)bebossing 

Hoofdboomsoort Wetenscha~~elijke naam Subsidiebedrag ~EUR/ha~ 
Klasse I Zomereik Quercus robur 2478,94 

Wintereik Quercus petraea 
Es Fraxinus excelsior 

Klasse 11 Beuk Fagus sylvatica 1983,15 
Boskers Prunus avium 
Haagbeuk Carpinus betulus 
Veldesdoorn Acer campestre 
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 
Noordse Esdoorn Acer platanoides 
Winterlinde Tilia cordata 
Zomerlinde Tilia platyphyllos 
Hollandse linde Tilia x europaea 
Ruwe iep Ulmus glabra 
Gladde ieQ Ulmus minor 

Klasse 111 Moeraseik Quercus palustris 1487,36 
Amerikaanse eik Quercus rubra 
Tamme kastanje Castanea sativa 
Okkernoot Juglans regia 
Zwarte els Alnus glutinosa 
Ruwe berk Betula pendula 
Zachte berk Betula pubeseens 
Schietwilg Salix alba 
Kraakwilg Salix fragilis 

Salix x rubens 
Zwarte populier Populus nigra 
Witte abeel Populus alba 
Ratelpopul ier Populus tremula 
Grauwe abeel Populus canescens 
Grove den Pinus Si:lvestris 

Klasse IV Valse acacia Robinia pseudoacacia 991 ,57 
Taxus Taxus baccata 
Jeneverbes Juniperus communis 
Corsicaanse den Pinus nigra subsp. laricio 
Deuglas Pseudotsuga menziesii 
Japanse lork Larix kaempferi 

Larix x eurolepis 
Grauwe els Alnus incana 

Klasse V Cultuurpopulieren met 495,78 
gemengde inheemse 
loofboomsoorten n 
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Tabe/15. Subsidiëring voor onderetage bij (her)bebossing 

Struiksoorten in onderetage Wetenschappelijke naam Subsidiebedrag (EUR/ha) 
Wilg Salix spp. 495,78 
Vlier Sambucus nigra 
Lijsterbes Sorbus aucuparia 
Hazelaar Corylus avellana 
Hulst llex aquifolium 
Vuilboom Frangula alnus 
Gelderse roos Viburnum opulus 
Kardinaalsmuts Euonymus europaeus 
Rode kornoelje Cornus sanguinea 
Vogelkers Prunus padus 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Hoewel dit een ideaal instrument is dat bosuitbreiding kan stimuleren, gelden er toch enkele 

beperkingen. Landinrichting werkt samen met verschillende overheden zoals gemeenten en 

provincies. Deze overheden noch de VLM zelf kunnen van deze subsidieregeling genieten bij 

door hun uitgevoerde bebossingen, vermits ze enkel voor private eigenaars bedoeld is. 

Anderzijds kan deze regeling een extra stimulans vormen om voorgestelde bosuitbreidingen 

op private terreinen te realiseren . Ook voor omvormingen van homogeen naaldhout naar 

gemengd loofbos biedt de subsidie mogelijkheden en sturing gezien de getrapte 

subsidiebedragen. 

Belang voor de Brugse Veldzone 

Het aandeel private bossen is in de Brugse Veldzone niet zo groot, relatief ten opzichte van 

Vlaanderen. Het aandeel openbare bossen is daarentegen des te groter. Dit maakt dat de 

subsidieregeling iets minder toepasbaar is dan in de rest van Vlaanderen. 

3.1.1.2 Subsidies voor openstelling 

Tabel 16 geeft de subsidiebedragen weer voor opengestelde bossen, waarbij ook per meter 

opengestelde bosweg subsidie mogelijk zijn. Vermits de uitoefening van het jachtrecht 

negatieve implicaties heeft voor de recreatie, wordt het subsidiebedrag in geval van 

verpachte jacht gehalveerd. 

Randvoorwaarden: 

jaarlijkse subsidie 

enkel voor privé-eigenaars en bosgroepen 

bos moet gans het jaar toegankelijk zijn. Tijdelijk afsluiten om ecologische redenen is 

mogelijk voor maximaal vijf maanden mits toelating van woudmeester 

jacht blijft mogelijk, hoewel dan minder subsidies gegeven worden 

de eigenaar dient te beschikken over een toegankelijkheidsreglement 
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Tabe/16. Subsidiering voor openstelling voor het publiek 

Jachtrecht uitgeoefend 
Jachtrecht niet uitgeoefend 

Subsidie voor 
openstelling bos 
(EUR/ha) 

6,20 
12,39 

Subsidie voor 
openstelling private 
bosweg (EUR/m) 

0,25 
0,50 

Maximaal 
subsidiebedrag 
(EUR/ha) 

24,79 
49,58 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Recreatie is één van de belangrijke doelstellingen van de landinrichting. Deze 

subsidieregeling kan in de Landinrichting private boseigenaars en bosgroepen stimuleren om 

hun bossen open te stellen, waarbij Landinrichting éénmalige maatregelen kan nemen om -

indien nodig- recreatieve infrastructuur aan te brengen. Door het hogere schaalniveau van 

Landinrichting, kan het individuele boseigendom overstegen worden . 

Belang voor de Brugse Veldzone 

Recreatie is in de Brugse Veldzone een zeer belangrijk aandachtspunt. De grote 

recreatiepolen zijn het Bulskampveld , Tillegembos , Groenhave en Ryckevelde. Het aanbod 

van toegankelijk bos zou ook in de buurt van kleinere woonkernen vergroot moeten worden . 

Dit kan enerzijds door aankoop door overheden, anderzijds door de openstelling van private 

bossen. De aanwezigheid van talrijke grotere kasteelparken maakt de openstelling des te 

interessanter. Op dit ogenblik zijn nauwelijks private bossen opengesteld . 

3. 1. 2 Besluit van de Vlaamse Executieve tot vaststelling van regelen betreffende de 

aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten (BVR 2010111993, B.S. 

27/0511993) 

Het bosdecreet stelt dat in de bosreservaten de groei en de ontwikkeling vrijgelaten wordt en 

er gestreefd wordt naar het behoud of het tot stand brengen van natuurlijke 

bosgemeenschappen en bijzondere bostypes. 

Als bosreservaat kunnen aangewezen of erkend worden : 

bossen of bosgedeelten die hoofdzakelijk samengesteld zijn uit streekeigen soorten , 

spontaan gegroeid of aangeplant, die een grote natuurwaarde bezitten of kunnen 

bereiken door omvorming of spontane evolutie. 

typische bosplantengemeenschappen, bosbestandstypes en groeivormen 

Adviezen: 

Elk voorstel tot erkenning of aanwijzing tot als bosreservaat wordt met een gemotiveerd 

verslag van afdeling Bos en Groen voorgelegd aan de adviescommissie van de betrokken 
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houtvesterij. De samenstelling van de adviescommissie, de procedures en de inhoud van het 

bosbeheersplan worden verder toegelicht in het uitvoeringsbesluit. 

Subsidies: 

De eigenaars kan jaarlijks een aanvraag indienen om een vergoeding te ontvangen. Deze 

vergoeding wordt berekend op basis van : 

de oppervlakte van het bosreservaat 

de waarde van de opstand 

de te verwachten inkomsten door houtexploitatie 

Dit bedrag is gelegen tussen 100 EURO en 250 EURO. Indien de jacht verpacht is, wordt de 

vergoeding verminderd met 50 EURO 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Via de sectorvisie bosbouw en de sectorvisie natuur (ecologie), kunnen locaties worden 

aangedragen om als bosreservaat te laten erkennen of aanwijzen (zowel openbaar als 

privé). Deze vorm van prospectie kan nieuwe mogelijkheden aanreiken naar de administratie 

toe. Verder kunnen het startbeheer van bosreservaten en vooral de inpassing en buffering 

ervan in het landschap beschouwd worden als mogelijke beheersactiviteiten die in het kader 

van een landinrichting kunnen plaatsgrijpen. 

Belang voor de Brugse Veldzone 

Momenteel loopt de erkennings- of aanwijzingsprocedure voor twee bosreservaten binnen 

de Brugse Veldzone, nl. Rooiveld te Oostkamp en Het Aanwijs te Beernem. Vooral voor het 

Rooiveld is een inpassing in het landschap aangewezen. Tot tegen de bosrand van het 

reservaat is er immers akkerbouw (maïs) . Het Aanwijs moet niet ingepast worden in het 

landschap, vermits dit binnen het boscomplex van het Buiskampveld gelegen is. 

Verder wordt de ecologische waarde van de verschillende boscomplexen in het gebied vrij 

gedetailleerd beschreven in de sectorvisie. Hieruit kan de administratie informatie putten in 

het kader van prospectie naar nieuwe bosreservaten. 

3. 1. 3 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toegankelijkheid en het occasionele 

gebruik van de bossen (BVR 2210711993, B.S. 1510911993) 

Het bosdecreet stelt dat alle bossen normaal gezien op de boswegen toegankelijk zijn voor 

het publiek. Dit besluit regelt de verdere voorwaarden i.v.m. die toegankelijkheid. Hierbij 

geldt wel de beperking dat in realiteit de meeste private bossen niet toegankelijk zijn, tenzij 

deze een overeenkomst gesloten heeft met een openbaar bestuur over het toegankelijk 

maken van zijn bos. 

Openbare boseigenaars en ook private boseigenaars die hun bos openstellen moeten een 

toegankelijkheidsreglement opstellen, in samenspraak met de gemeentelijke jeugdraad 

kunnen speelzones worden aangeduid 
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Randvoorwaarden: 

dit besluit is niet van toepassing op de bossen die door de Vlaamse regering zullen 

aangewezen worden als schermbos 

De toegankelijkheid is enkel van toepassing voor de personen die voor stille recreatie of 

educatie in het bos komen. Honden en andere gezelschapsdieren moeten aan de lijn 

gehouden worden, met uitzondering van activiteiten toegestaan door het jachtdecreet 

Voor occasionele activiteiten in alle openbare bossen en opengestelde private bossen , 

waarbij de boswegen verlaten worden, is geen machtiging vereist. Het betreft: 

• onderhoud, exploitatie, beheer of bewaking van het bos 

• regelmatig verpachte jacht, faunabeheer en visserij 

• natuurwandelingen onder leiding van erkende natuurgidsen 

• spelen in aangeduide speelzones 

• gebruik van bosvrije oppervlaktes, ligweides binnen het 

toegankelijkheidsregelement 

• aanbrengen van wegaanduidingen voor wandeltochten. 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Vanuit de sectorvisie kunnen prioriteiten voor openstelling worden aangegeven. Privé

eigenaars kunnen op basis hiervan aangesproken worden om (op vrijwillige basis) hun bos 

open te stellen. De landinrichting kan ook suggesties doen voor recreatieve ontsluiting op 

een hoger schaalniveau dan de individuele eigenaar. Via dit uitvoeringsbesluit beschikken de 

eigenaars over het wettelijk kader om hun bos open te stellen. 

Verder kunnen zij hiervoor subsidies ontvangen (cfr supra) 

Belang voor de Brugse Veldzone 

er is momenteel een zeer hoge recreatiedruk op bossen die opengesteld zijn voor het 

publiek. Dit uitvoeringsbesluit is zeer belangrijk om deze openstelling wettelijk te regelen, om 

misbruiken te voorkomen. 

3. 1. 4 Besluit van de Vlaamse Executieve betreffende het vaststellen van beheersplannen 

voor de bossen (BVR 0411211991, B.S. 07/0311992) 

Het bosdecreet stelt dat voor elk bos groter dan 5 ha een beheersplan gemaakt moet 

worden. Hierbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen openbare boseigenaars, die een 

uitgebreid beheersplan moeten opstellen, en private boseigenaars, die een beperkt 

beheersplan dienen op te stellen. 

Adviezen 

Elk bosbeheersplan moet goedgekeurd worden door Afdeling Bos en Groen. 
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Voor openbare bossen gelegen in het VEN wordt het beheersplan voor advies 

voorgelegd aan Afdeling Natuur. 

Het bestaan van een bosbeheersplan vergemakkelijkt de controle over en het bijsturen van 

de bostoestand. Zo kan de boomsoortenkeuze bijgestuurd worden of overmatige kappingen 

vermeden worden. Een pijnpunt is echter dat vele bossen niet over een bosbeheersplan 

beschikken, ook openbare bossen en private bossen groter dan 5 ha. 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Hoewel landinrichting eerder een éénrnalig inrichtingsinstrument is, kunnen de voornaamste 

knelpunten gesignaleerd worden voor de bossen waarvan geen bosbeheersplan bestaat. 

Landinrichting zou een bijkomende stimulans kunnen zijn om bosbeheersplannen op te 

maken, en een ruimere 'gebiedsvisie' aan te reiken, waar beheersplannen zich op kunnen 

richten. 

Belang voor de Brugse Veldzone 

Zoals aangegeven in de situatieschets van het projectgebied, is er meer privaat bos zonder 

goedgekeurd bosbeheersplan dan bos met goedgekeurd beheersplan (1231 ha t.o.v. 1061 

ha). Vaak gaat het hier om kleinere bossen, maar ook enkele grotere private bossen hebben 

geen beheersplan. Ook de openbare bossen hebben zeker niet alle een beheersplan. De 

belangrijkste knelpunten kunnen gesignaleerd worden aan afdeling Bos en Groen en aan de 

eigenaars. Toekomstige beheersplannen kunnen ook gekaderd worden in een globale 

'gebiedsvisie' die vanuit de landinrichting kan aangereikt worden . 

3. 1. 5 Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels inzake 

compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing (BVR 

1610212001, B.S . 2310312001) 

Elke ontbossing moet in principe gecompenseerd worden tenzij: 

de ontbossing voorzien is in het beheersplan van een erkend natuurreservaat; 

het een rooiing betreft van de aanplanting of spontane verjonging van houtachtige 

gewassen in agrarisch gebied, mits deze binnen een termijn van 12 jaar na de bebossing 

plaatsvindt. 

in de bestemmingen woongebied voor het ontbossen van de eerste vijf are op percelen 

kleiner dan 12 are. Deze vrijstelling kan slechts éénrnalig bekomen worden. 

De compensatie kan gebeuren door: 

(1) zelf de compenserende bebossing uit te voeren 

(2) de compenserende bebossing door een derde te laten uitvoeren 
(3) een combinatie van (1) en (2) 
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(4) een bosbehoudsbijdrage te storten in het Fonds voor Preventie en Sanering inzake 

Leefmilieu en Natuur (MINA-fonds). Deze bijdrage bedraagt 1,98 EUR/m2
. 

(5) een combinatie van (2) en (4) 

De aan de ontbossing gelijkwaardige compenserende bebossing is afhankelijk van de 

boomsoort van het te ontbossen stuk. Tabel 17 bepaalt de compensatiefactor, waarmee de 

ontboste oppervlakte moet vermenigvuldigd worden om de te compenseren oppervlakte te 

berekenen. 

Compenserende bebossingen moeten uitgevoerd worden in zones met bestemming 

groengebied 

natuurontwikkelingsgebied 

parkgebied 

buffergebied 

bosgebied 

bosuitbreidingsgebied 

agrarisch gebied sensu largo 

recreatiegebied 

gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 

De compenserende bebossing dient minstens 25 jaar behouden te blijven 

Tabel 17. Compensatiefactor voor de berekening van de oppervlakte compenserende bebossing 

Type bos compensatiefactor 
Inheems loofbos (grondvlak > 80% inheems) 
Gemengd bos (grondvlak inheems loofhout 20 - 80% 
Niet inheems loofbos en/of naaldbos (grondvlak <20% inheems) 
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Volgende loofboomsoorten worden beschouwd als inheemse loofboomsoorten 

Tabel 18. Inheemse loofboomsoorten voor berekening van de compensatiefactor 

Inheemse loofboomsoort 
Zomereik 
Wintereik 
Es 
Beuk 
Boskers 
Haagbeuk 
Winterlinde 
Zomerlinde 
Hollandse linde 
Ruwe iep 
Gladde iep 
Zwarte els 
Gewone esdoorn 
Tamme kastanje 
Schietwilg 
Kraakwilg 

Ratelpopulier 
Grauwe abeel 
Ruwe berk 
Zachte berk 

Vergunningen en adviezen 

Wetenschappelijke naam 
Quercus robur 
Quercus petraea 
Fraxinus excelsior 
Fagus sylvatica 
Prunus avium 
Carpinus betulus 
Tilia eerdata 
Tilia platyphyllos 
Tilia x europaea 
Ulmus glabra 
Ulmus minor 
Alnus glutinosa 
Acer pseudoplatanus 
Castanea sativa 
Salix alba 
Salix fragilis 
Salix x rubens 
Populus tremula 
Populus canescens 
Betula pendula 
Betula pubeseens 

Een stedebouwkundige vergunning voor ontbossing met voorstel tot compensatie dient 

ingediend te worden bij de vergunningverlenende overheid. 

Advies van afdeling Bos en Groen is noodzakelijk. 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Landinrichting kan voor de compensatiebebossingen veel betekenen, vermits de VLM met 

de toekomstige 'grondbank' gronden zou kunnen voorzien waar compensatiebebossingen 

kunnen gerealiseerd worden. Deze compensatiebebossingen zouden het gevolg kunnen zijn 

van zowel ontbossingen binnen het kader van de landinrichting (verplaatsen van bossen 

naar geschiktere locaties) als van alle andere ontbossingen. 

Belang voor de Brugse Veldzone 

Vermits de bebossingsindex in de Brugse Veldzone niet zo groot is, lijkt het niet aangewezen 

om in het kader van de Landinrichting grootschalig te ontbossen ten voordele van andere 

landgebruiksvormen. Mogelijk kan wel gezocht worden naar locaties waar 

compensatiebebossingen kunnen plaatsvinden, in het kader van kleinschalige ontbossingen, 

in functie van ingebruikname woon- en industriezone, of natuurontwikkeling. 

In het kader van de themavisie bos (zie verder) worden slechts zeer kleinschalige 

ontbossingen voorzien in functie van natuurontwikkeling. Deze vallen meestal binnen het 
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'open plekkenbeheer zoals voorzien in de beheervisie van Afdeling Bos & Groen, en hoeven 

niet gecompenseerd. 

3.2 Decreet houdende bescherming van landschappen (DVG 16/04/1996; B.S. 

21/05/1996) 

Landschappen kunnen voor hun natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of 

sociaal-culturele waarde beschermd worden. Deze bescherming heeft implicaties zowel voor 

het bosbeheer als voor nieuw aan te planten bossen. Algemene beschermingsvoorschriften 

zijn in alle beschermde landschaJ?pen van kracht. Deze beschermingsvoorschriften worden 

vastgelegd in een besluit (zie § 3.2.1 ). Eigenaars en beheerders zijn verplicht door de nodige 

instandhoudings-en onderhoudswerken het landschap in goede staat te houden, het niet te 

ontsieren, te beschadigen of te vernielen. 

3. 2. 1 Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene beschermingsvoorschriften, 

advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een 

herkenningsteken voor beschermde landschappen (BVR 0310711997, B.S. 0111011997) 

De voornaamste voorschriften met betrekking tot bos zijn : 

het instandhouden van houtige begroeiing en het onderhouden van die types houtige 

begroeiing waarvoor onderhoud noodzakelijk is, zoals parkbossen, hakhout- en 

middelhoutbestanden en struwelen. 

het wijzigen van aard en structuur van reliëf of hydrografisch net 

omzetten van akker- of grasland naar bos, behalve in bosgebieden of gronden die in het 

kader van een ruimtelijk bestemmingsplan bestemd zijn voor bebossing en/of 

bosuitbreiding 

omzetten van heide en schraalland naar bos 

omzetten van moerassen en rietlanden naar om het even welk ander bodemgebruik 

vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters in bossen. 

Onderhoudswerken zoals dunningen en normaal onderhoud van hakhoutbestanden zijn 

toegelaten, mits ze oordeelkundig gebeuren. 

bij bosexploitatie mag geen overmatige exploitatieschade toegebracht worden. 

Diepgaande sporen moeten hersteld worden. 

Daarnaast kunnen per beschermd landschap nog specifieke beschermingsvoorschriften 

uitgevaard~gd worden in het besluit ter erkenning van het landschap, die de algemene 

beschermingsvoorschriften zelfs kunnen opheffen. 

Vergunningen en adviezen: 

alle vergunningverlenende overheden dienen voor eender welke vergunningsaanvraag 

advies in te winnen bij afdeling Monumenten en Landschappen, wanneer blijkt dat de 
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vergunning uitgereikt moet worden in een beschermd landschap. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor de stedebouwkundige vergunningen in het kader van het decreet op de ruimtelijke 

ordening en ook voor de vergunning voor bebossing van agrarische gronden 

overeenkomstig het Veldwetboek. 

werken die strijdig zijn met de maatregelen en richtlijnen voor een beschermd landschap 

maar die niet vergunningsplichtig zijn , zijn wel onderworpen aan een toestemming 

verleend door afdeling Monumenten en Landschappen. 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

De beschermingsmaatregelen binnen beschermde landschappen zijn relatief zwaar en 

meestal gericht op de conservering van het huidige landschap. Indien bos niet als 

doelstelling voor het beschermd landschap opgenomen is, zullen voorstellen voor 

bosuitbreiding die vanuit de landinrichting worden voorgesteld niet gerealiseerd kunnen 

worden. Een toetsing van de visie aan de beschermde landschappen is dus steeds 

noodzakelijk. 

Belang voor de Brugse Veldzone 

Binnen de Brugse Veldzone liggen meerdere beschermde landschappen 

Tabel 19. Beschermde landschappen in de Brugse Veldzone 

Naam 
Vleethemveld 
Omgeving van de Boerenmolen 
Park van Loppem 
Park en Bos Kasteel Schoonhave 
Meersengebied 
N ie uwen havebos 
Rivierbeek Hertsbergebeek 
Schoonbergbos 
Kasteel Tudor 
Domein Engelendale 
Kasteeldomein Rooigem 
Sint-Pietersveld (voorlopig beschermd) 

Type 
landschap 
landschap 
landschap 
landschap 
landschap 
landschap 
landschap 
landschap 
landschap + monument 
landschap + monument 
landschap + monument 
landschap 

De meeste van deze landschappen zijn beschermd voor hun park- of bosstructuur. 

Vloethemveld , Omgeving van de Boerenmolen, het Meersengebied en de Rivierbeek -

Hertsbergebeek zijn eerder beschermd voor hun open karakter, waarbij bosuitbreiding niet 

gewenst is. Ook voor het voorgestelde landschap 'Sint-Pietersveld' is voorzien dat de huidige 

verhouding open vs. gesloten in de 'ruimtemassa' niet wordt verstoord (dus geen 

aanzienlijke bosuitbreiding). Dit betekent dat wellicht bezwaar zal worden gemaakt tegen 

grootschalige bosuitbreidingen, zoals door Bos & Groen in de Gewenste Bosstructuur 

gewenst is voor de landbouwgronden van het PLC (driehoek Sint-Pietersveld; 130 ha). 
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3.3 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (DVG 21/10/1997, 

a.s. 10/01/1998) 

Het decreet op het natuurbehoud is een zeer ruim kaderdecreet dat zowel de 

natuurbeleidsplanning, het natuurbehoud in het algemeen, het gebiedsgerichte als het 

soortgerichte beleid een rechtsgrond biedt. 

Er wordt uitgegaan van een stand-still principe. Er mag immers geen natuur meer verloren 

gaan. Verder wordt de zorgplicht voor natuur ingevoerd; iedereen die handelingen verricht en 

die kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor 

vernietigd of beschadigd kunnen worden, is verplicht maatregelen te nemen om de 

vernietiging of schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. Deze zorgplicht wordt 

gekoppeld aan een vergunningenbeleid (zie uitvoeringsbesluit terzake § 3.3.1 ). Bos wordt 

vanzelfsprekend ook als natuur beschouwd, en valt dus onder de bevoegdheid en de 

beschermingsbepalingen van het decreet op het natuurbehoud. 

Het gebiedsgericht beleid moet een natuurlijke structuur afbakenen (Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)). Het Vlaamse 

gewest moet 125.000 ha Grote Eenheden Natuur (in Ontwikkeling) aanduiden om het VEN 

te vormen. De totstandkoming van het IVON gebeurt door de afbakening van 150.000 ha 

Natuurverwevingsgebied door het Vlaamse Gewest en een onbepaalde oppervlakte 

Natuurverbindingsgebied door de provinciale overheid . Dit afbakeningsproces is tot op 

vandaag nog niet afgerond. 

Met betrekking tot bos in deze natuurlijke structuur kunnen volgende zaken vermeld worden: 

in het VEN moet natuurgerichte bosbouw bevorderd worden. 

in het VEN moet het instellen van bosreservaten bevorderd worden 

voor elk gebied van het VEN wordt een natuurrichtplan opgesteld , waarmee de 

bosbeheersplannen in overeenstemming dienen te zijn . Ook moet het bosbeheersplan 

uitdrukkelijk vermelden welke maatregelen genomen worden om de ecologische 

doelstellingen conform het bosdecreet te realiseren . 

in het VEN is het verboden om bestrijdingsmiddelen te gebruiken 

in het VEN is het verboden de vegetatie of kleine landschapselementen te wijzigen , 

behoudens in toepassing van een goedgekeurd bosbeheersplan. 

in het IVON kunnen geen verplichtende maatregelen ten opzichte van de 

bosbouwexploitatie opgelegd worden. 

in de natuurverwevingsgebieden van het IVON kunnen wel stimulerende maatregelen 

genomen worden ter bevordering van natuurgerichte bosbouw en ecologisch 

verantwoorde bebossing 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 
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Net als het bosdecreet is het natuurdecreet een kaderdecreet, waarbij de praktische 

uitvoering geregeld wordt in de uitvoeringsbesluiten. Gezien de landinrichting vooral naar 

deze praktische aspecten is georiënteerd, zijn de uitvoeringsbesluiten hier meer relevant. 

Landinrichting is echter wellicht een geschikt instrument om het gebiedsgerichte beleid van 

het decreet op het natuurbehoud in de toekomst te realiseren. Op dit moment kan de 

landinrichting zich nog niet richten op het VEN of IVON, vermits deze nog niet afgebakend 

zijn. Eens VEN en IVON zijn vastgelegd , kunnen specifiek met betrekking tot bos, vanuit 

landinrichting initiatieven genomen worden voor bosuitbreiding i.f.v. de verdere invulling en 

buffering van de VEN-gebieden en ook voor de invulling van de natuurverwevings- en 

verbindingsgebieden. 

Anderzijds legt het natuurdecreet beperkingen op aan mogelijke bosuitbreiding omdat 

bepaalde waardevolle vegetatietypes niet mogen bebost worden (in het kader van de 

zorgplicht en stand-still-principe) (zie hieronder). Deze worden in de Landinrichting best 

meegenomen als belangrijke randvoorwaarden bij de visieontwikkeling. 

Belang voor de Brugse Veldzone 

Gezien het VEN nog niet is afgebakend, kan in principe hier niet op teruggevallen worden. 

Ondertussen is er wel een eerste voorstel van afbakening van het VEN (85.000 van de 

125.000 ha op niveau Vlaanderen) vrijgegeven. Hoewel hier nog wijzigingen in kunnen 

gebeuren, omvat het de gebieden die evident tot de natuurlijke structuur behoren. 

Gezien het grote beleidsmatige belang van deze afbakening zal deze ontwerpkaart 

meegenomen worden als insteek voor de ontwikkeling van de bosbouwvisie, ook al is deze 

voorgestelde afbakening nog niet definitief. Ook de voorstellen voor 

natuurverbindingsgebieden die in het provinciaal ruimtelijk structuurplan van West

Vlaanderen zijn opgenomen zullen als beleidsmatige insteek, in de visieontwikkeling worden 

opgenomen. 

De concretisering van het stand-still-principe (zie hierna : welke waardevolle vegetatietypes 

mogen niet bebost worden) zal als harde randvoorwaarde worden meegenomen. 

3. 3. 1 Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van 

het decreet van 21 oktober betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (BVR 

2310711998, B.S. 1010911998) 

De belangrijkste bepalingen van dit besluit in verband met bos hebben betrekking op de 

vegetatiewijziging. Op bepaalde categorieën van vegetatietypes en kleine 

landschapselementen rust een verbod op wijziging, terwijl voor andere categorieën een 

vergunning van of een melding verplicht gesteld wordt. Enkel de voorwaarden voor 

vegetatiewijzigingen van of naar bos worden hieronder toegelicht. 
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Tabel 20. Verbodsbepalingen en natuurvergunningsplicht met betrekking tot vegetatiewijziging 

Voorwaarden 
Verbod 

Vergunningsplicht 

Vegetatietype (1) 

Vennen 
Heiden 
Moerassen 
Waterrijke gebieden 
Duinvegetaties 
Historisch permanent grasland 

Historisch permanent grasland 

Locatie 
Overal 
Overal 
Overal 
Overal 
Overal 
Groengebieden, parkgebieden, 
buffergebieden, bosgebieden op 
de bestemmingsplannen 
-Valleigebieden , brongebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden, 
agrarische gebieden met 
ecologisch belang , agrarische 
gebieden met bijzondere waarde 
op de bestemmingsplannen 
-Habitatrichtl ijngebieden 
-Vogelrichtlijngebieden 
-Ramsargebieden 

(1) voor definiêring van deze vegetatietypes wordt in het uitvoeringsbesluit indicatief verwezen naar de Biologische 
Waarderingskaart 

Vergunningen en adviezen: 

Private personen dienen de aanvraag tot natuurvergunning in bij het College van 

Burgemeester en Schepenen, rechtspersonen van publiekrechtelijk statuut bij de 

Bestendige Deputatie van de provincieraad. 

Advies wordt aangevraagd bij de afdeling Natuur, en in het geval van publiekrechtelijke 

rechtspersonen ook bij het College van Burgemeester en Schepenen. 

De vergunnings- en verbodsplicht gelden niet wanneer de vegetatiewijzigingen kaderen 

binnen: 

een goedgekeurd bosbeheersplan 

een goedgekeurd beheersplan van erkende of aanwezen natuurreservaten 

een goedgekeurd inrichtingplan binnen een landinrichting 

een goedgekeurd kavelplan van een ruilverkaveling 

een goedgekeurd natuurinrichtingsproject 

een goedgekeurd beheersplan voor een beschermd landschap 

Toelichting: 

Bij de moerassen worden ook de mesotrofe en oligotrofe elzenbossen, de Venige 

berkenbossen en de Elzen-Essenbronbossen gerekend. Deze eerder zeldzame bostypes 

kennen dus een extra bescherming tegen ontbossing of vegetatiewijziging bovenop de 

_bescherming tegen ontbossing via het bosdecreet 
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Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Bij bosuitbreiding in het kader van een landinrichting moet steeds gekeken worden of op het 

te bebossen terrein een vergunningsplichtige vegetatie staat. Dit is voornamelijk het geval 

voor historisch permanent grasland. Zoals hoger aangegeven, is de vergunningsplicht of het 

verbod niet van toepassing indien kaderend in een goedgekeurd inrichtingsplan van een 

landinrichting. Een goede afweging tussen het behoud van het historisch permanent 

grasland en bosuitbreiding is noodzakelijk, waarbij een terreinevaluatie van de huidige 

biologische waarde niet mag ontbreken. 

Belang voor de Brugse Veldzone 

De ecotypes waarop verbod op vegetatiewijziging rust zijn niet zeer talrijk in de Brugse 

Veldzone (Kaart 39). 

Historisch permanente graslanden komen nauwelijks voor, maar deze zijn meestal gelegen 

in de buurt van bos. Bij de gebieden die als moeras aangeduid staan komen enkele 

rietlanden voor, maar daarnaast ook enkele elzenbossen. Verspreid over de zandruggen 

rond Brugge en aan het Buiskampveld komen ook heidevegetaties voor, die overeenkomstig 

dit besluit niet mogen bebost worden. 

3.4 Veldwetboek (W14/1 0/1886, B.S. 24/1 0/1886) 

Het veldwetboek bepaalt enkele regelt die nu nog steeds van toepassing zijn, voornamelijk 

bij bebossingen op landbouwgronden. Zo is voor elke bebossing in de agrarische 

bestemmingen, een vergunning van het College van burgemeester en schepenen vereist. 

Bosaanplanting op minder van zes meter van de scheidingslijn tussen twee erven en 

struikaanplantingen op minder dan twee meter zijn helemaal verboden. Bebossingen in 

andere bestemmingen moeten ook rekening houden met deze afstandsregels indien 

grenzend aan een gebied met agrarische bestemming. 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Het Veldwetboek bepaalt dat bebossing op landbouwgrond niet verboden is, maar wel strikt 

gebonden is aan enkele regels. Bebossingen van landbouwgrond is dus mogelijk binnen het 

kader van een landinrichting, ook zonder bestemmingswijziging. Ook de bescherming van 

deze bossen is gegarandeerd, vermits de beschermingsmaatregelen uit het bosdecreet zich 

niet enkel beperken tot de bestemming bosgebied. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening is het echter niet aangewezen om zomaar in landbouwgebied te gaan bebossen, 

maar eerder de piste van bestemmingswijziging (voor of na de effectieve bebossing) waar 

nodig te bewandelen (ter realisatie van de 10.000 ha bestemmingswijziging naar 

bestemming 'bos'). 
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3.5 Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DVG 18/05/1999, 

8.5. 08/06/1999) 

Dit decreet geeft een rechtsgrond voor de bepalingen inzake de ruimtelijke structuurplannen, 

de ruimtelijke uitvoeringsplannen en het vergunningen- en verordeningsbeleid. Eén van de 

belangrijkste bepalingen voor bos staat in Art 99 §1 : 

"Niemand mag zonder voorafgaande stedebouwkundige vergunning ontbossen in de zin van 

het bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in 

artikel 3, § 1 en §2 van dat decreet. " 

Dit artikel zorgt ervoor dat ontbossing min of meer gecontroleerd verloopt, maar het 

bosdecreet gaat verder en laat ontbossing slechts toe in enkele zeer specifieke gevallen, 

bovenop de verplichting van de stedebouwkundige vergunning . 

3.6 Europese Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna -

Habitatrichtlijn 

De Europese Unie vaardigde deze richtlijn uit met als doelstelling de instandhouding van 

habitats en soorten van communautair belang. Om dit te bereiken moeten door de lidstaten 

gebieden aangemeld worden bij de Europese Commissie, die deze vervolgens afbakent als 

speciale beschermingszones (SBZ). 

In deze speciale beschermingszones: 

moeten de lidstaten de gunstige staat instandhouden 

moeten de lidstaten kwaliteitsverlies van habitats en verstoring van soorten vermijden 

moeten de lidstaten alle plannen en projecten onderzoeken op mogelijke negatieve 

effecten 

kunnen de projecten met negatieve invloed enkel gerealiseerd worden omwille van 

dwingende redenen van groot openbaar belang , mits compenserende maatregelen 

worden genomen. 

De Habitatrichtlijn is in Vlaanderen nog steeds niet decretaal omgezet, zodat het jurid isch 

karakter ervan tot op heden beperkt blijft. Ook de concrete rechtsgevolgen die voortvloeien 

uit de afbakening van de speciale beschermingszones blijft onduidelijk. Deze tekortkomingen 

zullen rechtgezet worden door een wijziging van het decreet op het natuurbehoud en het 

uitvaardigen van uitvoeringsbesluiten terzake. Concreet zal voor elk Habitatrichtlijngebied 

een natuurrichtplan geschreven worden , dat een globale richtinggevende visie zal 
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formuleren. Alle beheersmaatregelen, en dus ook de bosbeheersplannen, zullen zich naar dit 

natuurrichtplan moeten richten. 

De Habitatrichtlijngebieden worden momenteel wel gebruikt om gebiedsgerichte bepalingen 

vast te stellen o.a. het Bosdecreet, het Decreet op het Natuurbehoud en hun 

uitvoeringsbesluiten. Het betreft hier voornamelijk bebossingen en vegetatiewijzigingen. 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Ingrepen in Habitatrichtlijngebieden die de vegetatie wijzigen zijn vergunningsplichtig of 

verboden. Hiermee moet rekening gehouden worden indien bebossingen worden 

voorgesteld in deze gebieden. Nochtans moet rekening gehouden worden met de redenen 

waarom een gebied afgebakend is als Habitatrichtlijngebied. Als het gebied is afgebakend 

voor de bescherming van bepaalde bostypes, kan bosuitbreiding hier wel. 

Belang voor de Brugse Veldzone 

Binnen de perimeter van het landinrichtingsproject bevindt zich circa 2247 ha 

habitatrichtlijngebied (Kaart 13). Een klein deel is gelegen in het habitatrichtlijngebied van de 

Polders (58 ha, code BE2500002), maar het grootste deel is gelegen in het 

habitatrichtlijngebied van "Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen, 

westelijk deel (2189 ha, code BE2500004). 

De bostypes die dienen beschermd te worden door de afbakening, zijn de volgende: 

9120: Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van llex of Taxus (Quercion 

robori-petraea of llici-Fagion) 

9160: Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of Eiken-

Haagbeukenbossen behorende tot het Carpinion-betuli 

9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur 

91 EO: Alluviale bossen met Ainus glutinosa en Fraxinus excelsior (Aino-Padion, Alnion 

incanae, Salieion albae) 

Concreet betekent dit dat bestaande goed ontwikkelde voorbeelden van deze bostypes 

moeten beschermd worden (o.a. Via betere buffering, aangepaste exploitatie, ... ) en matig 

ontwikkelde voorbeelden in de mate van het mogelijke worden verbeterd (bosomvorming, 

verbetering van de waterhuishouding, ... ). Dit betekent ook dat de open vegetatietypes die in 

de argumentatienota worden vermeld, een gelijkaardige bescl=lerming moeten krijgen, en dus 

van verbossing en bebossing moeten worden gevrijwaard. Concreet betekent dit voor de 

Brugse veldzone volgende types : 

In de praktijk maakt dit echter weinig verschil met de zones buiten habitatrichtlijngebied, 

aangezien diezelfde open vegetatietypes reeds via het natuurdecreet zijn beschermd. 
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3. 7 Europese Verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het 

Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot 
wijziging en instelling van een aantal verordeningen (EV 1257/99 van 17/05/1999) 

- Plattelandsverordening (POP) 

De doelstelling van de Plattelandsverordening is de duurzame plattelandsontwikkeling . De 

verordening stelt dat bosbouw een integrerend deel uitmaakt van de plattelandsontwikkeling. 

De doelstelling heeft een zeer ruime invulling, waarvan enkele mogelijke maatregelen een 

bijzonder belang hebben voor bos: 

de omschakeling en heroriëntering van het agrarisch productiepotentieel, 

het stimuleren van de productie van niet-voedingsgewassen, 

duurzame bosontwikkeling, 

diversificatie van de bedrijvigheid die erop gericht is aanvullende of alternatieve 

activiteiten te ontplooien. 

De combinatie van deze verschillende facetten biedt een ideaal kader om ontwikkeling van 

bosbouwpraktijk vanuit landbouwhoek te stimuleren. 

De bebossing van landbouwgronden wordt belangrijk geacht vanuit het oogpunt van 

bodemgebruik en milieu en van de bijdrage die daardoor geleverd wordt aan een grote 

aanbod aan bosproducten. 

De steun voor de bosbouw draagt volgens Europa bij tot de instandhouding en ontwikkeling 

van de economische, ecologische en maatschappelijke functies van bossen in 

plattelandsgebieden. 

In het bijzonder worden volgende doelstellingen voor ogen gehouden: 

duurzaam beheer van de bossen en duurzame ontwikkeling van de bosbouw 

onderhoud en verbetering van de bosrijkdommen 

uitbreiding van de bosoppervlakte 

In de geest van de Plattelandsverordening moeten deze bebossingen voornamelijk 

beschouwd worden als een tijdelijke bebossing in het kader van de set-aside politiek van 

overtollige landbouwgronden. 

Deze steunmaatregelen bestonden reeds in het kader van de verordening EV 2080/92, maar 

deze verordening werd afgeschaft en de maatregelen werden overgenomen in de EV 

1257/99. 
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3. 7. 1 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van de bebo~sing van 

landbouwgronden ter uitvoering van de verordening (EEG) 2080192 van de Raad van 30 

juni 1992 tot instelling van een communautaire steunmaatregel voor 
bosbouwmaatregelen in de landbouw. 

Dit subsidiebesluit werd uitgevaardigd in uitvoering van de reeds afgeschafte Europese 

Verordening 2080/92, maar blijft geldig tot het ogenblik dat een nieuw subsidiebesluit 

uitgevaardigd wordt. In mei 2002 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan 

het nieuwe subsidiebesluit, maar het moet nog voorgelegd worden aan de Raad van State 

en bij goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Personen die in aanmerking voor subsidies: 

- Publiekrechtelijke rechtspersonen, andere dan de federale en de Vlaamse overheid 

- Particulieren die landbouwgrond bezitten die niet verpacht wordt 

- Particulieren die een grond pachten, mits toestemming van de eigenaar 

Gronden die in aanmerking komen voor subsidies: 

landbouwgronden waarvan het gebruik niet is stopgezet voor 31 juli 1992 

landbouw wordt ruim geïnterpreteerd, zowel akkers, grasland, boomgaarden, en 

braakgronden komen in aanmerking 

de definitie van landbouwgrond staat los van de bestemming volgens het gewestplan 

Adviezen en vergunningen 

In agrarisch gebied is volgens het Veldwetboek een vergunning van het College van 

Burgemeester en schepenen vereist (zie § 3.4) 

Voor alle aanvragen is een advies van afdeling Bos en Groen vereist. 

Indien historisch permanente graslanden bebost worden, zijn de uitvoeringsbesluiten van 

het Decreet op het Natuurbehoud met betrekking tot de vegetatiewijziging van kracht (zie 

§3.3.1). 

Indien het bebossingsvoorstel afwijkt van de erfdienstbaarheden opgelegd door de 

bescherming als landschap, dient advies te worden ingewonnen bij Monumenten en 

Landschappen 

Bij aanvraag door privé-eigenaars in gebieden met agrarische bestemming, wanneer de 

aanvrager landbouwer in hoofdberoep is of wanneer de pacht is opgezegd na 31 juli 

1992, dient advies te worden ingewonnen bij Afdeling Land. 

Indien de pacht van de te bebossen percelen door de verpachter werd opgezegd na 31 

juli 1992 om andere redenen dan in de pachtwet vermeld, of wanner de aanvraag wordt 

ingediend door een landbouwer in hoofdberoep, wordt het advies ingewonnen van 

Administratie Land- en Tuinbouw. 

Bij aanvraag door privé-eigenaars is in natuurgebied, natuurgebied met 

wetenschappelijke waarde en in agrarisch gebied met ecologisch belang advies van 

afdeling Natuur vereist. Voor bebossing door privé-eigenaars en _openbare eigenaars is in 
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valleigebied, vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied en Ramsargebied ook advies van 

Afdeling Natuur nodig. 

Randvoorwaarden: 

De bebossing mag niet gekapt of van bestemming gewijzigd worden binnen een periode 

van 20 jaar, zo niet moeten de subsidies terugbetaald worden. 

Voor compenserende bebossingen worden geen subsidies toegekend. 

Subsidieregeling 

1. Basisbedrag voor bebossing, afhankelijk van de boomsoort 

Tabe/21. Subsidies voor de hoofdboomsoorten 

Hoofdboomsoort Wetenschappelijke naam Subsidiebedrag (EUR/ha) 
Klasse I Zomereik Quercus robur 3718,40 

Wintereik Quercus petraea 
Klasse 11 Es Fraxinus excelsior 2974,72 

Beuk Fagus sylvatica 
Klasse 111 Boskers Prunus avium 2478,94 

Haagbeuk Carpinus betulus 
Winterlinde Tilia eerdata 
Zomerlinde Tilia platyphyllos 
Hollandse linde Tilia x europaea 
Ruwe iep Ulmus glabra 
Gladde iep Ulmus minor 

Klasse IV Moeraseik Quercus palustris 1983,15 
Amerikaanse eik Quercus rubra 
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 
Noordse Esdoorn Acer platanoides 
Tamme kastanje Castanea sativa 
Grove den Pinus sylvestris 
Europese Lork Larix leptalepis 
Japanse lork Larix kaempferi 

Larix x eurolepis 
Klasse V Okkernoot Juglans regia 1487,36 

Zwarte els Alnus glutinosa 
Grauwe els Alnus incana 
Ruwe berk Betula pendula 
Zachte berk Betula pubeseens 
Schietwilg Salix alba 
Kraakwilg Salix fragilis 

Salix x rubens 
Witte abeel Populus alba 
Ratelpopulier Populus tremula 
Grauwe abeel Populus canescens 
Valse acacia Robinia pseudoacacia 
Taxus Taxus baccata 
Jeneverbes Juniperus communis 

Klasse VI Corsicaanse den Pinus nigra subsp. laricio 991,57 
Deuglas Pseudotsuga menziesii 
Cultuurpopulieren met Populus spp. 
onderetage 

Klasse VIl Cultuurpopulier zonder Populus spp. 867,63 
onderetage 
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2. Bijkomende subsidie voor de aanleg van een onderetage. Naast de boomsoorten uit 

voorgaande tabel , komen volgende begeleidende boom- en struiksoorten voor deze subsidie 

in aanmerking. 

Tabel 22. Subsidies voor begeleidende boom- en struiksoorten 

Struiksoorten in onderetage 
Vlier 
Lijsterbes 
Hazelaar 
Vuilboom 
Gelderse roos 
Kardinaalsmuts 
Rode kornoelje 
Vogelkers 
Veldesdoorn 
Wegedoorn 
Eénstijlige meidoorn 
Tweestijlige meidoorn 
Sleedoorn 
Duindoorn 
Hondsroos 
Eglantier 
Wilde appel 
Wilde peer 
Mispel 

Wetenschappelijke naam 
Sambucus nigra 
Sarbus aucuparia 
Corylus avellana 
Frangula alnus 
Viburnum opulus 
Euonymus europaeus 
Cornus sanguinea 
Prunus padus 
Acer campestre 
Rhamnus cathartica 
Crataegus monogyna 
Crataegus oxyacantha 
Prunus spinosa 
Hippophae rhamnoides 
Rosa canina 
Rosa rubiginosa 
Malus sylvestris 
Pyrus communis 
Mespilus germanica 

Subsidiebedrag (EUR/ha) 
495,78 

3. Bijkomende subsidie in geval van bebossing van marginale landbouwgrond, gedefinieerd 

op basis van drainageklasse en textuurklasse. Deze subsidie bedraagt 247.89 EUR/ha. 

Tabel 23. Marginale landbouwgronden op basis van textuur en drainage, voorgesteld met m 

Drainageklasse Textuurklasse 
z s p L A E u 

a m m m 
b m 
c 
d 
h m m m m 
e m m m m 
i m m m m m m m 
f m m m m m m m 

m m m m m m m 

4. • Bijkomende subsidie in geval van bebossing van marginale landbouwgrond door 

landbouwers in hoofdberoep. Deze subsidie wordt berekend op basis van 

(a) de beboste oppervlakte. Voor het berekenen van deze oppervlakte komen ook 

aanpalende gronden van andere eigenaars of pachters in aanmerking, die in hetzelfde 

jaar bebost worden volgens dezelfde regeling. Deze aanpalende gronden moeten niet in 

eigendom of pacht zijn van een landbouwer in hoofdberoep en ook geen marginale grond 

zijn. 
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Tabe/24. Bijkomende subsidie voor landbouwers in hoofdberoep op basis van oppervlakte 

Te bebossen oppervlakte (ha) 
3-5 
5-7 
7-9 
9-11 
11 -13 
13-15 
15-17 
17-20 
20-25 
25-30 
> 30 

subsidiebedrag (EUR/ha) 
49,58 
74,37 
99,16 

123,95 
148,74 
173,53 
198,31 
223,10 
247,89 
272,68 
297,47 

(b) de aanleg van een mantelstruweel van minimum 6m breed rond een loofboombestand 

met soorten uit Tabel 22. Het bijkomend bedrag bestaat uit een eenmalige subsidie van 

111 ,55 EUR/1 00 m mantellengte 

(c) de aanleg van een brandsingel van minimum 6m breed rond een naaldhoutbestand met 

loofboomsoorten uit Tabel 21 , uitgezonderd cultuurpopulieren. Het bijkomend bedrag 

bestaat uit een eenmalige subsidie van 111 ,55 EUR/1 00 m mantellengte. 

5. Jaarlijkse subsidie ter dekking van de onderhoudskosten gedurende de eerste 5 jaar na 

aanplanting. Deze subsidie wordt berekend naargelang de categorie van de gebruikte 

boomsoorten. 

Tabel 25. Subsidiering voor dekking van onderhoudskosten op basis van boomsoort 

Categorie bomen 
Naaldbomen 
Cultuurpopulier 
Andere loofbomen 

jaar 1 - 2 (EUR/ha) 
247,89 
247,89 
495,79 

jaar 3- 5 (EUR/ha) 
123,95 
198,31 
247,89 

Totaal (EUR/ha) 
867,63 

1090,73 
1735,25 

6. Jaarlijkse subsidie ter compensatie van inkomensverliezen gedurende de eerste 5 jaar. 

Deze subsidie geldt enkel voor landbouwers in hoofdberoep. Deze subsidie bedraagt 619,73 

EUR/ha. 

Relevantie van de Plattelandsverordening en het subsidiebesluit voor realisatie van de 

beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Deze regeling is zeer bruikbaar binnen de landinrichting. Als uit de studies van de 

landinrichting blijkt dat bepaalde landbouwgronden niet meer absoluut noodzakelijk zijn 

voor productiedoeleinden, kunnen deze tijdelijk bebost worden. Door het feit dat het 

bosdecreet deze aanplantingen niet als bos beschouwt, blijft het landbouwkarakter van 

de houtteelt en de agrarische bestemming gegarandeerd. 
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Biomassateelt voor de energieproductie is een beleidsdoelstelling die kadert in de 

realisatie van het Kyoto-protocol. In de Plattelandsverordening wordt hier echter niets van 

vermeld, en de subsidieregelingen laten dit ook niet toe. Er worden immers meer 

subsidies gegeven voor ecologisch duurzame boomsoorten, terwijl cultuurpopulier en 

wilg als geschikte boomsoorten voor korte-rotatieteelten nauwelijks ondersteund worden. 

Bovendien mag de aanplant niet binnen de 20 jaar terug omgezet worden naar 

landbouwgebruik (akker, weiland) voor het bos de leeftijd van 20 jaar bereikt heeft. Of het 

afzetten van bomen die later terug uitschieten, als kappen beschouwd wordt, is echter 

niet duidelijk. 

Belang voor de Brugse Veldzone 

De druk vanwege de landbouw is hier extreem groot, vooral in functie van mestafzet 

Mogelijk zijn er binnen de Brugse Veldzone gebieden aanwezig waar landbouwproductie 

eerder marginaal is, maar die niettemin een zeer belangrijke functie hebben voor de 

mestafzet van de zeer intensieve veeteelt in de omgeving. De afbakening van de kwetsbare 

gebieden - in het kader van de Nitraatrichtlijn- zal bepaalde gebieden mogelijk minder 

interessant maken voor de mestafzet Marginale landbouwgronden zouden op deze manier 

kunnen bebost worden via deze Europese verordening. Het landinrichtingsproject kan hier 

een belangrijke coördinerende functie vervullen aangezien de VLM zowel de landinrichting 

als de grondbank en de mestbank coördineert. 

3.8 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 (22/12/2000) 

In dit decreet (Hoofdstuk 11 , Afdeling I, Artikel 2) wordt bepaald dat de Vlaamse Regering, 

binnen de beschikbare begrotingskredieten, in een subsidieregeling voorziet tot 

aanmoediging van het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen door 

gemeenten. Dit zowel op het openbaar en privaat domein van de gemeenten, als op gronden 

van publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke 

personen, voor zover de bedoelde personen daarmee instemmen. 

Kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen zijn brongericht, en kunnen zowel het opmaken 

van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan als het uitvoeren van erosiebestrijdingswerken 

omvatten. 

De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden waaraan de door de gemeenten uit te voeren 

erosiebestrijdingsmaatregelen moeten beantwoorden om te kunnen worden gesubsidiëerd 

en stelt de procedureregeling vast inzake de toekenning van subsidies in het onderstaande 

Besluit van de Vlaamse Regering. 
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3. 8. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december houdende de subsidiëring van 

kleinschalige erosiebestrijdingmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd 

Dit besluit handelt over de subsidiëring van maatregelen, gericht op het afremmen of 

opvangen van het oppervlakkig afstromend water op de percelen of zo snel mogelijk na het 

verlaten van de percelen, zodat erosie voorkomen wordt en de sedimentlast van het 

afstromend water beperkt wordt. 

Een gemeente die af te rekenen heft met bodemerosie en modderoverlast, kan in een 

gemeentelijk erosiebestrijdingsplao de prioritaire knelpunten weergeven en de maatregelen 

voor een brongerichte aanpak uittekenen. Het plan kan een mix van maatregelen en werken 

omvatten, gaande van sensibilisatie en opleiding tot het uitvoeren van kleinschal ige 

inrichtingswerken. Doelstelling is te komen tot een geïntegreerde aanpak, waarbij de 

gemeenten een zeer belangrijke rol toebedeeld krijgen, en ook financiële steun. 

Een eerste stap om tot een planmatige oplossing te komen , is de opmaak van een 

gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. 

De subsidie die de gemeente ontvangt voor het plan is evenredig met de oppervlakte van het 

plangebied (12.5 euro per ha). Voor de opmaak van dergelijk plan , stelt de Vlaamse 

Regering een code van goede praktijk ter beschikking. 

Voor het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingswerken verleent het erosiebesluit een 

subsidie van 75% van de totale kosten. 

Het totale bedrag van de investeringskosten omvat (Art. 7): 

• Het bedrag van de goedgekeurde gedetailleerde kostenraming van de werken , 

met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde 

• Een forfait van 7 % van het bovennoemde bedrag, ter compensatie van de 

algemene kosten van de aaneming, met onder meer de honoraria voor de 

ontwerper en eventueel voor de milieueffectenrapportage etc .. 

• De kosten van de grondinname en de kosten van de vergoeding van de 

gebruikers. 

De subsidie voor grondinname via onteigening of aankoop moet onmiddellijk worden 

terugbetaald bij vervreemding van het via subsidie verworven goed, binnen een termijn van 

20 jaar na het verkrijgen van de subsidie. 

De overeenkomst moet met andere woorden verzekeren dat de maatregel 20 jaar in stand 

gehouden wordt, zelfs als de eigenaar of de gebruiker wijzigt. 

Andere subsidies, zoals bv. voor de aanleg van een demonstratieveld. 
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Tabe/14: overzicht van de subsidies, overeenkomstig het Erosiebesluit 

Actie 

Opmaak gemeentelijk erosiebestrijdingsplan 

Subsidie 

12.5 euro per ha, vervat in het plangebied 

75 % van de totale kosten van de uitvoering 

van erosiebestrijdingswerken 

andere subsidies 

In 2002 werden alle dossiers die aan de minimumvereisten van het erosiebesluit voldoen, 

afgehandeld volgens volgorde van indienen. Vanaf 2003 wordt er gewerkt met een 

investeringsprogramma. 

Een project komt op het investeringsprogramma na indienen van principeaanvraag voor het 

gemeentelijk erosiebestrijdingsplan en voor de erosiebestrijdingswerken. 

De subsidie voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen kan niet 

gecumuleerd worden met andere subsidies van het Vlaamse Gewest, met uitzondering van 

subsidies die vastgelegd zijn in het investeringsfonds (zie §3.9). Bij cumulatie met subsidies 

die in het investeringsfonds zijn vastgelegd, kan de totale subsidie voor het uitvoeren van 

erosiebestrijdende werken maximaal 100 % bedragen van het totale bedrag van de 

investeringskosten, bepaald door Art. 7 (Art.3.). 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Enkele van de criteria voor de opmaak van het investeringsprogramma, zijn relevant voor de 

sector bos in Landinrichtingsprojecten. Zowel de acute problemen van modderoverlast voor 

dorpskernen en wegen , als de sedimentafvoer naar de waterlopen , kan bestreden worden 

aan de hand van schermbossen. Rivierbufferende bosstroken en beboste taluds, kunnen via 

dit besluit in aanmerking komen voor subsidiëring. 

3.9 Decreet betreffende het investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor 

bepaalde onroerende investeringen die de Vlaamse Gemeenschap en het 

Vlaamse Gewest door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan (DVG 20/3/1991, B.S. 

1/1/1991) 

Dit decreet regelt de instelling van een Investeringsfonds ter financiering van de toelagen 

van de Vlaamse Regering op bepaalde onroerende investeringen die door de provincies of 

de gemeenten, voor hun eigen patrimonium of dat van hun bedrijven of, in hun opdracht, 

door een intercommunale vereniging worden gedaan. 
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Elk jaar wordt de dotatie van het Investeringsfonds uitgetrokken op de begroting van de 

Vlaamse Gemeenschap. De verdeling van de trekkingsrechten tussen de gemeenten, is 

afhankelijk van 

• Het aantal inwoners van de gemeente 
• De oppervlakte van de gemeente 
• De gewogen lengte van wegen in km 
• Het aantal woongelegenheden in de gemeente 
• Het aantal regelmatig aanwezige leerlingen 

De materies die voor financiering in aanmerking komen, staan voornamelijk in relatie tot de 

aanleg of het onderhoud van wegen, leidingen, gemeenschapsmateries als scholen, 

dienstgebouwen, sociale wijken, infrastructuurwerken etc .. 

Ook enkele activiteiten, in relatie met bosbouw komen in aanmerking om trekkingsrechten op 

het Investeringsfonds te laten gelden (Art. 6, §2. , 1.) 

go Het aanleggen of verbeteren in bossen van wegen en paden, het inrichten van rust-of 

ontspanningszones, de bouw van onthaalpaviljoenen of het oprichten van panelen, het 

aanleggen van parkeerruimten en vijvers en het ruimen ervan, het leveren en planten van 

bomen en struiken, alsmede andere werken met recreatief doel. 

10° Het aanleggen, aanpassen of instandhouden van openbare parken en groene ruimten 

met inbegrip van het onderhoud gedurende de waarborgtermijn zoals bepaald in de 

omschrijving van de opdracht. 

11 o De bebossing, herbebossing, omzetting en omvorming van de bestanden, het aanleggen 

en het verbeteren van boswegen en brandgangen en het bouwen van 

brandwaarnemingstorens. 

12° Het inrichten van natuurgebieden, natuurreservaten, natuurparken en regionale 

landschappen, werken die het herstel en de verbetering van het landschap en 

natuurontwikkeling beogen. 

De Vlaamse Regering bepaalt de subsidiepercentages, die tot 87.6% kunnen bedragen. 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Landinrichting werkt samen met verschillende overheden zoals gemeenten en provincies. 

Dit decreet is zeer specifiek gericht naar de provincies , de gemeenten of de Vlaamse 

Gemeen!)chapscommissies. De materies die in aanmerking komen voor het gebruik van 

trekkingsrechten zijn echter talrijk en zeer verscheiden. Of de sector bos zal genieten van 

trekkingen uit het Investeringsfonds zal erg afhankelijk zijn van de vooropgestelde 
prjoriteiten, binnen elke gemeente en provincie. 
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3.10 Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen ·nzake het grondwate~beheer 

(DVG 24/01/1984) 

Het lopend grondwaterbeleid steunt op het decreet van 24 januari 1984 houdende 

maatregelen inzake het grondwaterbeheer. Met het decreet wordt zowel de bescherming van 

het grondwater tegen verontreiniging als het gebruik van het grondwater geregeld. Een 

derde deel van het decreet voorziet een regeling voor het vergoeden van schade als het 

gevolg van het winnen van grondwater. 

Om het grondwater te beschermen kan de Vlaamse Regering om reden van openbaar nut, 

waterwingebieden en beschermingszones afbakenen. Binnen deze gebieden kan het 

vervoeren, opslaan, deponeren, afvoeren, bedelven, storten, direct of indirect lozen en 

uitstrooien van stoffen die het grondwater kunnen verontreinigen, verboden, 

gereglementeerd of aan een vergunning onderworpen worden (Art. 3, § 1 ). 

De exploitant van de waterwinning is in de afgebakende waterwingebieden en 

beschermingszones belast met de bescherming van het grondwater. De Vlaamse regering 

kan de exploitant van de waterwinning machtigen om door onteigening ten algemene nutte 

de voor de uitvoering van Art. 3, §1, onontbeerlijke goederen te verwerven (Art. 5). 

Wanneer als gevolg van maatregelen, genomen in uitvoering van Art.3, gebouwen, 

inrichtingen of kunstwerken moeten worden gewijzigd of gesloopt, of wanneer werken, 

werkzaamheden of wijzigingen in of op de bodem of de ondergrond moeten stopgezet, 

beperkt, omgeschakeld of in de oorspronkelijke staat hersteld worden, is de eigenaar of 

exploitant er slechts toe gehouden deze verplichting na te komen, wanneer diegene aan wie 

de bescherming ten goede komt, hierom verzoekt. De rechtstreeks geleden materiele 

schade, door de eigenaar of de exploitant, wordt vergoed ten laste van diegene aanwie de 

bescherming ten goede komt. 

Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting 

Deze regeling is bruikbaar binnen de landinrichting. Het verbod en de reglementering op 

direct of indirect lozen en uitstrooien van stoffen die het grondwater kunnen verontreinigen, 

heeft repercussies op bv. landbouwactiviteiten. 

De Vlaamse gemeenschap, kan de exploitant van de waterwinning machtigen om door 

onteigening percelen te verwerven. Aangezien bos een positieve invloed heeft op de kwaliteit 

van het grondwater, kunnen deze gronden in aanmerking voor bebossing komen. 

Analyse van wettelijk en beleidsmatig kader: pagina 118/122 






