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1) De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 
 

In de boscomplexen komen drie vogelsoorten voor die op bijlage I staan van de Vogelrichtlijn.  
In de ontwerpversie van de gewestelijke doelstellingen voor de habitats en soorten van de Europese 
Habitat- en Vogelrichtlijn voor Vlaanderen werden voor deze drie soorten doelstellingen voorgesteld:  
 
Dendrocopos medius - Middelste bonte specht: 
 

Voorgestelde doelen 
• Verdere uitbreiding van het huidig areaal tot minimaal 3000 km² (ondanks het feit 

van een “gunstige” categorisering van het areaal, zie verder). 
• Behoud van een populatie van minimaal 75 broedparen. 
• Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied: 

o Verdere bosomvorming met aandacht voor inheemse loofhoutsoorten. De 
soort heeft een uitgesproken voorkeur voor oude eikenbossen op vochtige 
bodems 
o Instandhouding en geschikt beheer van oude boskernen met aandacht voor 
staand, dood eikenhout en behoud van voldoende dikke bomen 

 
Kwantificatie van de voorgestelde doelen 

• Tengevolge van het toepassen van de methoden voor het kwantificeren van de 
voorgestelde instandhoudingsdoelstellingen, is er geen extra oppervlakte 
leefgebied voor deze soort nodig. 

 
Dryocopus martius - Zwarte specht 

 
Voorgestelde doelen 

• Behoud van het huidig areaal van ongeveer 7000 km² 
• Minimaal behoud van het gemiddelde aantal broedparen van de huidige populatie: 

850 paren 
• Geschikt bosbeheer met een voldoende hoog aandeel staand dood hout 

 
Kwantificatie van de voorgestelde doelen 

• Tengevolge van het toepassen van de methoden voor het kwantificeren van de 
voorgestelde instandhoudingsdoelstellingen, is er geen extra oppervlakte 
leefgebied voor deze soort nodig. 

 
Pernis apivorus – Wespendief 

 
Voorgestelde doelen 

• Behoud van het huidig areaal 
• Minimaal behoud van het gemiddelde aantal broedparen van de huidige populatie: 

200 paren 
• Voldoende rust in de bossen waar de soort broedt 
• Omvorming van naaldbos naar gemengd inheems loofhout 

 
Kwantificatie van de voorgestelde doelen 

• Tengevolge van het toepassen van de methoden voor het kwantificeren van de 
voorgestelde instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk 4), is er geen extra 
oppervlakte leefgebied voor deze soort nodig. 

 
 
 
2) Andere ecologische doelstellingen 



 
Voor het Bouvelobos werd o.m. met de afbakening van de habitatrichtlijngebieden alsook met het 
opstellen van de gewenste natuur- en bosstructuur en de gewenste ruimtelijke structuur in het 
buitengebiedproces gekozen om een verbinding te maken tussen de grootste kern van het Bouvelobos 
(Bouvelobos s.s.; 36ha) en de twee kernen (4.5ha + 9ha) ten noorden ervan (samen Bouvelobos s.l.). 
Hiermee wordt een grotere eenheid gemaakt. Die verbinding wordt bewust over de 
waterscheidingskam gelegd omdat deze zone hoogstwaarschijnlijk hydrologisch gezien het meeste 
invloed heeft op de waterkwaliteit op lange tot zeer lange termijn (tot 100en jaren na intreding). 
Historisch gezien was deze kam tot minder dan 100 jr geleden bebost geweest. Eind de 18e eeuw liep 
de bebossing relatief ver in westelijke richting. Tot in de eerste helft van de 20e eeuw was er nog in 
zekere mate een verbinding tussen Bouvelobos s.s. en de noordoostelijk gelegen boskern. Een zone 
rond Hof te Bouvelo was eeuwenlang in landbouwgebruik.    
 
Uit de drie bestaande boskernen ontspringen evenveel bronbeken (Snepbeek, Maalbeek en 
Tjammelsbeek) waarvan voor iedere beekvallei plus steilrand voorgesteld wordt deze aan te duiden als 
natuurverwevingsgebied. Op deze wijze worden de actuele natuurwaarden (soortenrijke graslanden, 
KLE’s,..) daar bestendigd en mogelijks versterkt en is de grens de tussen de boskern en het omgevend 
landbouwgebied minder scherp.  
 
Op diezelfde heuvelkam ontspringen in het westen de Weedriesbeek, een zijbeek van de Nederbeek en 
de Kasteelbeek die door de vijver van het kasteel van Hemsrode stroomt. In oostelijke richting vinden 
we er diverse bronbossen en beekbegeleidende bossen op de heuvelkam die de Vosbeek-
Volkaartbeek-Molenbeek aanvullen die door het kasteelpark van Moregem stroomt.  
 
Deze bronbossen zijn relatief klein maar dragen elk de karakteristieke voorjaarsflora die eveneens 
aanwezig is in het Bouvelobos s.s. Ze vervullen een rol als stapsteenbos (zowel voor fauna en flora) en 
kunnen fungeren als eventuele leverancier van nieuwe bronpopulaties bij accidenteel uitsterven van 
populaties van bepaalde soorten in de andere eenheden. Door hun kleine oppervlakte zijn ze 
kwetsbaarder voor externe invloeden zoals eutrofiëring. Daarom kan voorgesteld worden de 
aansluitende hoger gelegen percelen die hoogstwaarschijnlijk hydrologisch gezien invloed hebben op 
de waterkwantiteit en -kwaliteit in deze bossen te bebossen of bemesting of gebruik van pesticiden te 
beperken of te stoppen. Tot eind de 18e eeuw liep er van de bron van de Vosbeek (aan de Zonnestraat) 
tot aan de kern van Moregem een gordel van bos en moerassige zones/weiden. De meeste van de 
actuele bosjes maakten daar deel van uit. Verder oostwaarts waren er diverse stapsteenbosjes tussen de 
huizen en landbouwpercelen in, tot aan het kasteelbos van Moregem. Rond het Vandenbogaerdehof 
was er tot eind de 18eeeuw een groter stuk bos. In de andere richting liep het Bouvelobos in 
zuidwestelijke richting door en waren grote delen rond Gijzelbrechtegem en rond de Weedriesbeek 
toen bebost. Vooral in de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw zijn grote 
delen hiervan ontbost geweest.  
 
3) Gegevens van de bossen ten oosten van de Zonnestraat in het actiegebied 
 
Bij een eerste inventarisatie van de flora van de bossen die gelinkt zijn met de Vosbeek (verder ook 
Molenbeek en Volkaartbeek genaamd) (tot aan het Vandenbogaerdenhof) in het voorjaar van 2009 
werden 16 planten gevonden die beduidend meer voorkomen in oude bosgebieden in Vlaanderen en/of 
elders in Europa (volgens Hermy en Vandekerkhove, 2004) en 2 planten met een zwakke voorkeur 
voor oud bos in Vlaanderen (volgens Hermy en Vandekerkhove, 2004). Daarnaast werden er nog 16 
andere karakteristieke bosplanten aangetroffen, enkele hiervan worden door sommige auteurs ook 
toegewezen aan oud-bos. Een overzicht van het aantal van deze planten per bosfragment wordt 
weergegeven in figuur “overzicht bosplanten Moregem.jpg”.     
 
Van een aantal boskernen werd op basis van terreinwaarnemingen en onderzoek van de bosflora 
indicatieve voorspellingen gedaan met aanduiding van welke percelen kansrijk zijn voor bepaalde 
bosflora en welke wellicht het belangrijkst zijn voor de grondwaterkwaliteit in de nabijgelegen 
boskern. Er wordt de nadruk gelegd op het feit dat dit indicatieve voorspellingen zijn en er geen 



bodemkundig en ecohydrologisch onderzoek aan vooraf ging en er ook geen vegetatiemodellering 
toegepast werd. Op basis hiervan werden de meest kansrijke en hydrologisch gezien belangrijkste 
percelen opgenomen in een voorstel van RUP dat meegeleverd werd.  
 
Hieronder wordt per boskern (van west naar oost) een korte toelichting gegeven bij het voorstel. De 
gehanteerde schaalniveaus van de figuren zijn geldig indien de figuur uitvergroot wordt tot A4-
formaat.  
 
 



A) Cauborre-west  
 
Dit is een complex van 3 bossen, een kapvlakte en 
houtkanten langsheen de beken. Het meest 
noordelijke bos is een smalle strook op diep 
ingesneden taluds waarlangs tal van kwelzones 
gelegen zijn. De bron van de beek die door het bos 
stroomt ontspringt nabij de noordelijk gelegen 
boerderij. Het meest oostelijk (nabij de 
Zonnestraat) ligt een kapvlakteruigte. Iets verder 
stroomafwaarts ligt een bos op een talud rijk aan 
kwelzones. De zone tussen dit bos en de Vosbeek 
bestaat uit natte weiden die kansrijk zijn voor de 
ontwikkeling van beekbegeleidend bos. Aan die 
weiden ligt reeds een strook alluviaal bos. Verder 
stroomafwaarts is de alluviale vlakte veel smaller 
en zijn er meer kansen voor drogere bostypes. 
Tegen de Heerbaan ligt nog een kleine boskern 
met bronzones waarvan een deel wellicht 
opgehoogd werd.  
 
In het voorstel zijn de kapvlakte, de twee grotere 
boskernen, het alluviaal bos en de natte weiden 
opgenomen. Langsheen het noordelijke bos zijn de 
aangrenzende percelen mee opgenomen, enerzijds 
omdat dit bos behoorlijk smal is en anderzijds is 
deze zone kansrijk voor het mesofiele bostype 
waarvan de oppervlakte actueel te beperkt is in dit 
bos om aldus op termijn te kunnen behouden 
blijven. De actuele beboste oppervlakte van al 
deze bosjes ligt verspreid over diverse percelen die 
deels bebost zijn en deels niet. Daarnaast is het bos 
aan de Heerbaan met het vochtige perceel ernaast 
met gelijkaardige systeemkenmerken 
meegenomen in het voorstel.     
 
 



B) Cauborre-oost 
 
Rond de centraal gelegen hoeve is er een 
dubbele Y-vormige ingesneden structuur waar 
zich de bron- en kwelzones concentreren. De 
linkse tak hiervan is bebost. Van alle bossen hier 
is dit het meest structuurrijke bos. Bovenaan het 
bos komt een gordel van wilde hyacint voor. 
Aangezien deze strook geomorfologisch 
doorloopt over het talud boven de kwelzones is 
te verwachten dat bij een bebossing van deze 
gronden de vegetatie van wilde hyacint zich daar 
verder zet. Verspreid over het bos komen bron- 
en kwelzones voor. In het laagst gelegen stuk 
van het bos is nog het voormalige gebruik als 
grasland te herkennen en de vegetatie wordt er 
geleidelijk overgenomen door karakteristieke 
voorjaarsflora.  
 
Er wordt voorgesteld om de weide waar de 
andere strook vol met bron- en kwelzones 
aanwezig is op te nemen. De kans is hier groot 
om een even gevarieerde bosflora te laten 
ontwikkelen. Verder wordt voorgesteld om twee 
percelen die grenzen ten noorden van het bos 
mee te nemen waar het mogelijk is om mesofiele 
bostypes kansen en meer ruimte te geven. Deze 
zijn tevens belangrijk zijn voor de 
grondwaterkwaliteit van de bron- en kwelzones 
in de kern van het bos. De meest perifeer 
gelegen percelen werden niet mee opgenomen 
omdat de kans op ontwikkeling een kwestie van 
lange termijn is.    



 
C) Pareelbos 

 
Het Pareelbos is een kwel- en bronrijk gevarieerd bos op een steile 
helling. Het water van de bronbeek wordt sinds begin de jaren ’90 
afgeleid naar een gegraven vijver. Het perceel met de vijver heeft 
dezelfde gradiënten, is deels nog bos (rond de vijver). Het heeft ongeveer 
dezelfde systeemkenmerken als het perceel van het actuele bos. Het is nu 
begraasd door schapen en ganzen. Ook het perceel ten oosten daarvan (in 
gebruik als akker) heeft die systeemkenmerken maar op diverse plaatsen 
werd een drainage aangelegd onder de oppervlakte van het perceel 
waardoor de bron en kwelzones niet meer dagzomen. Langs de lager 
gelegen (delen van) percelen zou de bronbeek uit het bos verder stromen 
maar door de afleiding naar de vijver en vanuit de vijver verder langs de 
gracht die langs de Pareelstraat aangelegd werd. De stukken van deze 
percelen zouden bij behoud van de normale loop van de beek natter zijn 
en zijn kansrijk voor een interessante bosvegetatie met dezelfde 
gradiënten zoals die in het bestaande bos voorkomen. De percelen ten 
noorden van het bos zijn recent in gebruik genomen voor 
hobbylandbouw en tuin. Deze zijn wellicht de belangrijkste voor de 
grondwaterkwaliteit van de kwelzones in en rond het bos.   
 
In het voorstel werd naast het bestaande bos het perceel ten oosten ervan 
met de vijver meegenomen alsook de zones waarlangs de bronbeek 
verder liep. Bij behoud van de oorspronkelijke hydrologie zal de 
vegetatie van die zones die aan het bos grenzen een droger aspect hebben 
(en mogelijks daardoor eutrofer zijn). Bij herstel van de hydrologie 
zullen er meer gradiënten aanwezig zijn naar natte situaties en annex 
vegetatietypes.     



 
D) Voosbekebos 
 
Het Voosbekebos ligt op een overgang van een steil talud tot een 
“plateau” waar water stagneert. Het perceel ten zuiden daarvan is een nat 
soortenrijk graslandperceel waarin een vijver gegraven werd, dat kansrijk 
is voor een meer kwelgebonden vegetatie. De percelen ten oosten 
stemmen qua gradiënten ongeveer overeen met het actuele bos; net als in 
het bos liggen hier een paar bronnen in (niet aangeduid). Een 
gelijkaardige bosflora als in de bestaande boskern kan daar verkregen 
worden. De percelen ten noorden starten aan het scherp talud die het 
bestaande bos begrenst. Hier wordt een drogere bosvegetatie verwacht. 
Noordwestelijker ligt er nog een bronbeek die eveneens de natte weide op 
dat plateau voedt.  
 
In het voorstel wordt de natte weide (een deel van het kadastraal perceel) 
mee opgenomen en het hoger gelegen perceel onmiddellijk aansluitend 
bij het bestaande bos. 

bronzone  

bronzones 



 
E) Bosjes langs Volkaartbeek 

 
Dit betreft een beboste zone langsheen de Volkaartbeek stroomopwaarts de pastorie van Moregem. Meest stroomopwaarts is er een scherpe talud die altijd 
bebost is gebleven. Het aantal oud-bos planten is er beperkt. Verder stroomafwaarts langsheen de Volkaartbeekstraat betreft het een alluviale zone met 
enkele kwelzones. Tussen een soortenrijkere boskern en de voormalige pastorie is er (voormalig alluviale) weide die opgehoogd werd en kansrijk is mits 
herafgraven. In het bos rond de pastorie waren er overgangen naar mesofiele bostypes. Door de tuinaanleg is dit gereduceerd tot enkele relicten.  
 
Het voorstel van RUP bevat enkel de percelen die de taluds en de alluviale zone omvatten, het voormalige bos rond de pastorie hoort daar niet bij. De 
percelen zijn soms breder dan de aanwezige taluds, hetgeen toelaat langsheen de gradiënten op die niet beboste stukken een meer gevarieerde bosflora te 
ontwikkelen en om de taluds beter te bufferen. Een corridor tussen de huizen van de Peperstraat werd voorzien langsheen de beek.  
 
F) Bosjes stroomafwaarts het Vandenbogaerdehof 

   
Langsheen de beek die ontspringt aan het Vandenbogaerdehof vinden we enkele beboste steile hellingen, enkele bredere drogere beboste stroken en een 
zone beekbegeleidend bos.  
 
De percelen zijn vaak breder dan de aanwezige taluds of beboste stroken, hetgeen toelaat langsheen de gradiënten op die niet beboste stukken een meer 
gevarieerde bosflora te ontwikkelen en om het geheel een meer bosaspect te geven. Het voorstel start aan twee bronzones aan en nabij het 
Vandenbogaerdehof en stopt aan een strook bos nabij een vakantiehuis aan de Bavegemstraat. Een strook bos verder stroomafwaarts die deel uitmaakt van 
een tuin is niet meer opgenomen.  
 

 
4) Cultuurhistorische elementen 
 
Het oud kasteel van Moregem staat sinds de jaren ’50 leeg en is intussen bouwvallig geworden. Het voormalige park en bos er rond werd sindsdien vooral 
gebruik om klonen van populieren te telen. Enkel in het noordoostelijk deel is er nog eens stuk met gevarieerde meer natuurlijke boomlaag. In de periferie van 
het kasteel staan twee huizen waarvan één het voormalig landhuis bij het kasteel is. Aan het kasteel grenst ook een kasteelvijver en een ijskelder.  
 
Rond de voormalige pastorie van Moregem troffen we tot enkele jaren terug ook een waardevol stuk oud-bos aan. Met de tuinaanleg werd dit grotendeels 
verwijderd en is de voormalige flora beperkt tot enkele fragmenten.  
 
Rond (de resten van) het kasteel van Hemsrode ligt eveneens een bos met karakteristieke voorjaarsflora. Het zuidelijk en westelijk deel van de gracht en vijver 
rond het kasteel is sterk aan het verlanden. Ten noorden in het bos ligt het verlengde van de Ouden heirweg, langs beide zijden begrensd door een beek, die in 
onbruik is geraakt tussen 1950 en 1960 sinds de aanleg van de Heuntjesstraat op een talud. Dit oud stuk weg maakt intussen deel uit van het omliggende bos en 
is geëvolueerd tot een alluviaal bostype.  
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Het kan nuttig zijn een differentiatie te maken tussen de gronden rond het kasteel van Hemsrode waar de 
belangrijkste activiteiten van de military plaats vindt en de overige gronden. Eerstgenoemde kunnen evenals 
de delen van het formele parkgedeelte van het kasteel misschien beter geen overdruk als GEN of GENO 
krijgen omdat hier moeilijk(er) een specifiek beleid inzake het natuurbehoud, gebaseerd op de kenmerken en 
elementen van het natuurlijk milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de 
aanwezige en potentiële natuurwaarden kan gevoerd worden bij behoud van de parkfunctie en de military. 
Op de overige gronden is dit soort beleid mits een uitdoven van het actuele landbouwgebruik als 
hoofdfunctie op termijn. Dit neemt niet weg dat de natuurbestemming op de gronden waar de military kan 
plaats vinden kan bestendigd worden, waarbij de natuur een hoofdfunctie heeft en de military een 
ondergeschikte nevenfunctie heeft. Er kan daar m.a.w. een beheer gevoerd worden ter optimalisatie van de 
natuurwaarden van de graslanden.        
 
De Tjammelsvijver zou destijds aangelegd zijn in functie van de ’t Jammels kot molen.  
 
Vermoedelijk worden aan de Tjammelsvijver kleiduifschietingen georganiseerd aangezien de materialen 
hiervoor nog ter plekke aanwezig zijn.   
 
 
5) Landbouw 
 
De informatie hieronder over de landbouwactiviteiten is onvolledig. Betreffende het gebied rond Weedries 
en de Weedriesbeek (de eenheid die voorgesteld werd als natuurverwevingsgebied) is geweten dat van de 
vijf landbouwbedrijfszetel die gelegen zijn of onmiddellijk grenzen aan het voorstel van 
natuurverwevingsgebied er twee bedrijven zijn waarvan de bedrijfsvoerders pensioengerechtigd zijn en geen 
opvolging hebben en er één hobbyist is.  
 
Ten oosten van het kasteel van Moregem staan al vele jaren enkele bouwvallige stallen van een voormalige 
industriële kwekerij leeg. Drie van de vier stallen werden intussen gesloopt.    
 
Het landbouwbedrijf ten westen van het kasteel van Moregem is een paardenstoeterij waar paarden tijdelijk 
kunnen “verblijven”. Op het eerste zicht heeft dit (type) bedrijf geen nood om extra mestgift aan zijn 
percelen te geven.   
 
Binnen de Gewenste Agrarische Structuur wordt de agrarisch bestemde zone tussen het kasteeldomein 
Hemsrode en de Kalkstraat en Kruisstraat (ca. 20,5ha) aangeduid als “te herbestemmen naar natuur – 
uitsluiten uit agrarisch gebied”. Dit gaat om een meerderheid van permanent grasland (hp) en een minderheid 
aan akkers. Rond Tsjammelsvijver wordt in de GAS een zone van ca. 1,5ha (akker) bestemd als natuurgebied 
aangeduid als “niet gerealiseerd – opnemen in agrarisch gebied” en wordt een oppervlakte van ca. 5ha 
aangeduid als “Structureel aangetast – uitsluiten uit agrarisch gebied”. Nabij de Vosbeek werd een agrarisch 
bestemde zone van 1,5ha aangeduid als “Bos – uitsluiten uit agrarisch gebied”. Dit betrof het hoger 
besproken park en bos rond de pastorie van Moregem. 
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