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AANLEIDING 

 
Tijdens de maand januari 2010 gebeurde een ruiming van de Pachtebeek en de 
Wantebeek ter hoogte van de Vorte Bossen te Ruiselede.  
Deze ruiming gebeurde zeer rigoureus waardoor aanwezige natuurwaarden in en 
langsheen beide beken verloren gingen.  
 
 
VRAAGSTELLING 

 
Gezien het belang van de betrokken natuurwaarden vraagt de provincie om na te gaan 
hoe de bosvegetatie van deze ingreep herstelt en  hoe de beekstructuur zich in de loop 
van de jaren ontwikkelt. Ze vraagt hierbij of het INBO een  beperkte monitoring kan 
opzetten om de evolutie van het landschap, de vegetatie en de structuurkenmerken van 
de beek op te volgen. 
 
 
 
TOELICHTING 

 
Dit advies geeft de resultaten weer van een eerste bemonstering van de toestand na de 
ingreep. Het bevat tevens een aantal concrete aanbevelingen van corrigerende ingrepen 
die noodzakelijk lijken voor een duurzaam herstel. Tenslotte gebeuren aanbevelingen 
voor verdere opvolging.  

1. Inleiding : Een korte beschrijving van de toestand voor en na de 
ingreep 

1.1. Situering en beschrijving van de oorspronkelijke toestand 

 
Het boscomplex ‘De Vorte Bossen’ is gelegen te Kruiskerke, Ruiselede, op de zuidflank 
van de Vlaamse zandrug. Het is een bos van ca. 50 ha groot, bestaande uit zure 
eikenbeukenbossen (habitattype 9120) en naaldhout (grove den en lork) op zandige 
bodems. Het gebied wordt doorsneden door de beekalluvia van de Wantebeek en de 
Pachtebeek. Op deze alluviale kleibodems vinden we een zeer volledige Alno-Padion-
vegetatie met uitgesproken voorjaarsaspect (Natura2000 prioritair habitat 91E0). Deze 
alluviale bossen werden in het verleden als hakhout beheerd en in de 20ste eeuw 
ingeplant met populier. 
Sinds 1991 is het overgrote deel van dit boscomplex, inclusief de alluviale zone, in 
eigendom van Natuurpunt vzw. en sinds 1993 erkend als natuurreservaat. 
Het gehele gebied behoort tot de Speciale beschermingszone BE2500004 ‘Bossen, heiden 
en valleigebieden van zandig Vlaanderen – Westelijk deel’. De Vorte Bossen zijn binnen 
dit SBZ van groot belang voor het prioritair habitat 91E0, waarvoor dit gebied onder 
andere is aangemeld bij Europa. In dit specifieke deelgebied komen belangrijke 
oppervlaktes en goed ontwikkelde voorbeelden van dit habitattype voor. 
Het gebied is ook integraal opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. 
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Figuur 1 : situering van het gebied, met weergave van het habitatrichtlijngebied (paarse 

lijn), de afbakening van het prioritaire habitat 91E0 (oranje) en de zone waar de werken 

werden uitgevoerd (rood). 

 
Sinds de erkenning als reservaat wordt bij het beheer gestreefd naar behoud en verdere 
ontwikkeling van het alluviale bos voor een deel via nulbeheer en een deel geleidelijk 
omvormen van de populierenbossen naar middelhout via omzichtige exploitatie van een 
deel van de populieren en terug instellen van een hakhoutcyclus voor de onderetage. Er 
werd ook gestreefd naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding door de 
drainagegrachten niet langer te onderhouden. Ook voor de beeklopen zelf wordt 
gestreefd naar verhoging van de natuurlijkheid door de ingrepen in het waterlichaam tot 
een minimum te beperken: enkel verwijderen van zwaar hout en andere obstructies uit 
de beekloop. In combinatie met de verbeterde waterkwaliteit en bijhorend herstel van 
waterplanten, leidde dit over de afgelopen 15 jaar tot een opmerkelijke verhoging van de 
structuurkwaliteit van de beek, met geleidelijke natuurlijke hermeandering, ontwikkeling 
van pool-riffle patronen, … 

 
De Pachtebeek en de Wantebeek vallen voor een deel van hun traject in de Vorte Bossen 
onder de verantwoordelijkheid van de provincie West-Vlaanderen. De provincie paste 
binnen dit traject al sinds 15 jaar een ‘ecologisch beekbeheer’ toe : dit betekent een 
aantal minimale ingrepen (wegnemen obstakels, beperkt maaiwerk), om een goede 
afwatering te garanderen. Stammen (vooral populier), die dwars over de beek lagen, 
bleven liggen. De verterende stammen begonnen echter steeds meer door te hangen en 
dreigden uiteindelijk ook de beekloop te verstoppen, met mogelijke overstromingsrisico’s 
stroomopwaarts. Vandaar de beslissing om deze te laten verwijderen. 
 



 

 

 

 
4/19 

 

INBO.A.2011.23 

 

1.2. Toestand na de uitvoering van de werken 

De werken werden in januari 2010 uitgevoerd. De ruiming gebeurde echter zeer 
rigoureus waardoor aanwezige natuurwaarden in en langsheen beide beken verloren 
gingen.  
Er werd geen kruidruiming uitgevoerd maar een volledige herprofilering en uitdieping van 
de beek, waarbij de beektaluds op een zelfde standaardprofiel zijn gebracht. De grote 
hoeveelheid ruimingslib werd hierbij uitgespreid over een werkstrook van gemiddeld 5 
meter breed, waarbinnen alle struwelen systematisch werden ontworteld. Hierbij werd 
geen rekening gehouden met de hoge ecologische waarde van de betrokken zone.  
 

2. Methode voor opvolging van het spontane natuurherstel  

 

Volgende opties naar monitoring werden door de provincie zelf gesuggereerd : 
- foto-opnames op vaste punten, 
- noteren van algemene structuurkenmerken van de waterloop, 
- driejaarlijkse vegetatieopnames in een aantal permanente proefvlakken. 

 
Voor de nulmeting werden volgende technieken toegepast :  
 
2.1 uitzetten van een aantal permanente proefvlakken voor het opvolgen van de 
vegetatie (PQ’s). 
Om de invloed van de uitgevoerde werken op de vegetatie te kwantificeren werden een 
aantal permanente kwadraten van 3x3 meter uitgezet en voor een eerste keer 
opgemeten. Binnen deze proefvlakken werden vegetatieopnames uitgevoerd 
overeenkomstig de schaal van Londo. In totaal werden aldus 6 PQ’s uitgezet (P1-P6) in 
de verstoorde werkstrook en dit op een afstand van respectievelijk 35, 60, 85, 200, 235 
en 270 meter van de duiker onder de Bruggesteenweg. 
Halverwege het traject was de vegetatie volledig gedomineerd door reuzenbalsemien. 
Deze vegetatie werd door de landschapswacht in voorjaar en zomer 2010 actief 
bestreden (bosmaaier, uittrekken). In dit traject werden geen proefvlakken gelegd. 
Waar mogelijk werden ook referentieproefvlakken gelegd in de onmiddellijke omgeving 
van het proefvlak, maar in een zone die niet werd beïnvloed door de werken. Slechts op 
een drietal plaatsen was het echter mogelijk om dergelijke referentieopnames te maken. 
In de rest van de rechteroever was de verstoring immers van die aard dat er geen 
ongestoorde zones meer beschikbaar waren mede omdat de zuidrand van het bosperceel 
ook beïnvloed wordt door vermesting vanuit het aangrenzende intensief bemeste 
weiland, omdat er bomen in waren gedeponeerd of omdat de ongestoorde zone duidelijk 
hoger was gelegen en dus een afwijkende vegetatie vertoonde.  
 
Een extra referentieopname werd daarom aan de overkant van de beek gelegd. Deze 
zone is echter niet volledig vergelijkbaar aangezien zij in het verleden tijdelijk ontgonnen 
is geweest, wat niet het geval was voor de rechteroever van de beek. 
Verder stroomafwaarts werden geen opnames gelegd : hier ligt de werkstrook op een 
reeds bestaand breed pad waar geen uitgesproken voorjaarsaspect aanwezig was. 
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Figuur 2 : situering van de PQ’s voor de opvolging van de ontwikkeling van de 
kruidvegetatie. 
 

2.2 Opname van de algemene structuurkenmerken van de waterloop.  
Voor het evalueren van dergelijke structuurkenmerken bestaan gestandaardiseerde 
methodes zoals beschreven in Bervoets et al (1990). Deze gaan uit van een 
gecombineerde beoordeling van meandering, pool-riffle-patronen en het voorkomen 
van holle oevers. Op een aantal vaste punten is deze beoordeling uitgevoerd.  
Voorheen was een dergelijke evaluatie nog niet gebeurd. Om een vergelijking te 
kunnen maken werd geopteerd voor een à posteriori beoordeling door 
terreinexperten.  
Evaluaties gebeurden op vaste punten langs de waterloop :  

o aan de duiker aan de Bruggesteenweg 
o ter hoogte van R3 
o aan het brugje over de Pachtebeek (rechts op bovenstaande figuur), in 

beide richtingen 
o aan de samenvloeiing van beide beken : 5 m voor en 5 m na de 

samenvloeiing 
 
De evaluaties werden ondersteund met foto’s.

P6 P4 P5 

P3

P2 
P1 

R1 

R3 

R4 
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2.3 Het nemen van foto’s op vaste punten.  
Deze methode is illustratief bij zowel de vegetatieopnames als bij de beoordeling van 
de structuurkenmerken van de waterloop. 
Er werden foto’s genomen op volgende plaatsen:  

o aan de duiker met de Bruggesteenweg 
o aan het brugje over de Pachtebeek (rechts op onderstaande figuur), in 

beide richtingen 
o aan de samenvloeiing van beide beken 
o op de werkstrook ter hoogte van de opnamepunten en op vaste afstanden 

tot de Bruggesteenweg. 
 

 
2.4 Uitvoeren van enkele staalnames van het bodemprofiel (aanvullend).  
Bij een eerste terreinbezoek werd vastgesteld dat de opgeworpen laag specie vrij dik 
leek en uit zandig materiaal bestond. Om dit verder te onderzoeken werd op de 
punten van de vegetatieopnames ook een boring uitgevoerd met een gutsboor, die 
toelaat om de dikte en samenstelling van de opgeworpen laag specie te bepalen. De 
vaststellingen zijn enkel beschrijvend (dikte en samenstelling van de specie, 
geïllustreerd met enkele foto’s). Er werden op de bodemstalen geen textuur- of 
chemische analyses uitgevoerd. 

 

3. Vaststellingen 

 
Over het volledige traject van de Pachtebeek tussen de Bruggesteenweg en de 
samenloop met de Wantebeek, en verder de Wantebeek stroomafwaarts, werden werken 
uitgevoerd. 
Het windvalhout dat over de beek lag werd verzaagd en verplaatst, vooral naar de 
linkeroever van de beek, en daar opgestapeld. 
 
3.1 De beek 
 
De ingreep in het waterlichaam was zeer ingrijpend. Er werd niet alleen een kruidruiming 
uitgevoerd, maar ook een slibruiming en een belangrijke uitdieping en herprofilering van 
het beektraject. Natuurlijke structuurvariatie, die zich in de afgelopen decennia had 
gevormd, werd uitgevlakt en de oevers werden aangezet. Het resultaat is een zeer 
uniform en ruim gedimensioneerd beekprofiel, waarbij de beekbodem zich op meer dan 
één meter onder het maaiveld bevindt. De beoordeling van de structuurkenmerken van 
de waterloop na de ingreep is opgenomen in bijlage 1.  
Een à posteriori beoordeling van de structuurkenmerken voor de ingreep, op basis van 
grondige terreinkennis, leidde tot een variabele beoordeling van ‘zwak’ tot ‘matig 
waardevol’ als totaalscore van de structuurkenmerken. Na de ingreep leidde de 
beoordeling uniform tot ‘zeer zwak’.  
Dat deze werken met een belangrijk grondverzet gepaard gingen, die verder gaan dan 
een reguliere slibruiming blijkt uit de hoeveelheid en de samenstelling van het materiaal 
dat over de werkstrook werd uitgespreid (zie ook verder).  
 
3.2 De vegetatie 
 
Over een gemiddelde breedte van 5 meter is de oorspronkelijke vegetatie volledig 
verdwenen onder een laag bodemmateriaal die over de werkstrook is uitgespreid.  
De resultaten van de vegetatieopnames( P1 tot P6) in de gestoorde zone en de 
referentieopnames in een niet-gestoord deel (R1 tot R4) wordt getoond in bijlage.  
Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen de oud-bos plantensoorten (groen 
gemarkeerd), ruigtekruiden van bossen (geel gemarkeerd) en de overige soorten die 
vooral bestaan uit niet-bosgebonden ruderalen (niet gemarkeerd).  
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Waar in de referentieopnames een goed ontwikkelde Alno-Padion vegetatie indiceren, 
met een belangrijk aandeel van oud-bos planten zijn deze in de proefvlakken op de 
werkstrook volledig verdwenen.  
De oorspronkelijke voorjaarsflora werd bedolven en is vervangen door pionier- en 
ruigtesoorten.  (Een typische waterplant, grote waterranonkel, was door de werken op de 
oever gebracht.) 
 
Dominante soorten in de gestoorde oeverzone zijn nu perzikkruid, reuzenbalsemien, klein 
springzaad, en grote brandnetel. Verder ook veel ruderale soorten en akkeronkruiden 
zoals melganzevoet, kruipende boterbloem, … 
Van de oorspronkelijke voorjaarsflora is niets meer terug te vinden: deze soorten zijn er 
niet in geslaagd om door de opgebrachte grond heen te groeien en tot ontwikkeling te 
komen.  
 
3.3 profielboringen 
 
Op verschillende plaatsen in de werkstrook werden met een gutsboor boringen 
uitgevoerd. Hieruit bleek dat de opgeworpen specie een dikte heeft van 5 tot meer dan 
20 cm (zie bijlage 4). 
De specie bestaat hoofdzakelijk uit zandig materiaal, hetgeen er op wijst dat niet alleen 
alluviaal slib werd verwijderd uit het beeklichaam, maar dat het beekprofiel werd 
uitgediept, waarbij vooral gegraven werd in de tertiaire zandlagen die zich onder het 
beekalluvium bevinden. 
 
 

4. Gevolgen van de ingreep  

 
De analyse van de huidige vegetatie na één groeiseizoen toont aan dat het herstel van 
de oorspronkelijke, typische vegetatie van het Alno-Padion veel minder snel zal gebeuren 
dan aanvankelijk gedacht. Het is zelfs onzeker of het habitattype 91E0 in de huidige 
abiotische omstandigheden volwaardig zal kunnen herstellen. 
 
Na de ingreep ging men er immers van uit dat de werkstrook enkel door berijden met 
zware machines was verstoord. Een dergelijke verstoring (bodemverslemping en 
compactatie) kan zich vaak vrij snel herstellen. De kruidvegetatie herstelt zich vanuit de 
ondergrondse delen en de bodem herstelt zich ook vrij vlug door de hoge biologische 
activiteit in deze voedselrijke mullbodems. 
 
Bij de ingreep is echter een belangrijke aanvoer van specie gebeurd bovenop de 
werkstrook. Dit heeft veel verregaandere gevolgen:  
 
De originele vegetatie slaagt er blijkbaar niet in deze dikke afdeklaag te doorgroeien en 
is na één volledig groeiseizoen zonder vegetatieontwikkeling volledig verstikt en 
afgestorven. Herstel zal hierdoor dus volledig afhankelijk zijn van herkolonisatie vanuit 
de onverstoorde delen. Deze herkolonisatie zal echter zeer traag verlopen gezien de 
sterke concurrentie van de ruigtevegetatie die zich er nu reeds heeft ontwikkeld. Er mag 
gerekend worden op meerdere decennia voor de vegetatie zich heeft kunnen herstellen, 
als dat al het geval zal zijn. 
 
Door het belangrijke bodemverzet is de bodemprofiel van de zone in en aansluitend bij 
het beeklichaam sterk verstoord : Zandig tertiair materiaal is bovenop het alluvium 
gedeponeerd. Deze abiotische omstandigheden zijn niet langer gunstig voor herstel en 
ontwikkeling van het habitattype 91E0. 
 
De uitdieping en herdimensionering van het watervoerend lichaam heeft wellicht ook 
geleid tot een verstoring van de lokale waterhuishouding : door de verdieping van de 
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beekbodem is het drainerend effect van de beek op de aangrenzende bospercelen meer 
dan waarschijnlijk verhoogd. Hoe ver dit verhoogd drainerend vermogen van de beek 
reikt en tot welke afstand de natuurlijke hydrologie van het systeem verstoord is door de 
ingreep, kan onderzocht worden, enerzijds via de opmeting van grondwaterstanden in 
peilbuizen, anderzijds door een het opvolgen van de vegetatie, zowel op de werkstrook 
als in de aangrenzende bospercelen.  
 

5. Aanbevelingen naar herstelbeheer 

 
 
De herprofilering van het beeklichaam in de Vorte Bossen heeft aanleiding gegeven tot 
ernstige en mogelijk irreversibele schade aan het prioritair Europees habitat 91E0. De 
directe gevolgen van de ingreep zijn duidelijk waarneembaar in de werkstrook, waar de 
typische waardevolle vegetatie helemaal is vervangen door een ruigtegemeenschap. 
Aangezien de ingreep niet alleen een tijdelijke verstoring inhoudt, maar een permanente 
wijziging van de abiotiek heeft gegenereerd, is het zelfs de vraag of het habitat zich 
überhaupt nog kan herstellen. 
 
De kansen voor herstel kunnen aanzienlijk worden verbeterd door de uitgangssituatie 
naar abiotiek te herstellen. Dit betekent dat het aangevoerde zandige slib van de 
werkstrook terug wordt verwijderd.  
Deze werken moeten worden uitgevoerd met aangepast materiaal, zodat nieuwe 
abiotische verstoring en perturbatie tot het minimum wordt beperkt. 
 
In hoeverre de uitdieping en egalisering van de beekbodem ook een sterke verstoring 
van de hydrologie heeft teweeg gebracht kan momenteel niet worden nagegaan, 
aangezien hier geen grondwaterpeilen worden opgemeten.  
Een verlaging van de beekbodem heeft echter vaak een drainerend effect op de 
omgeving, zeker in de directe nabijheid van het waterlichaam. In die zin is het ook 
wenselijk  om het oorspronkelijke niveau van de beekbodem zo goed als mogelijk te 
herstellen. Dit kan door geleidelijke sedimentatie, maar als blijkt dat de beek effectief 
sterk drainerend werkt is het wenselijk dit proces te versnellen door een deel van de 
uitgegraven specie terug in het beeklichaam te brengen.  

6. Aanbevelingen naar verdere opvolging 
 
Een verdere opvolging van de vegetatie op de werkstrook, de beekstructuurkenmerken 
en de waterhuishouding is noodzakelijk om de effecten van de ingreep en eventuele 
herstelmaatregelen te evalueren. 
 
Voor opvolging van het herstel van de vegetatie op de werkstrook is het aanbevolen om 
de PQ’s die in het kader van deze eerste evaluatie zijn uitgezet verder op te volgen. De 
eerste drie jaar gebeurt dit best jaarlijks, om de aanzet tot herstel goed te kunnen 
inschatten, en eventueel bij te sturen. Daarna kunnen nog een aantal verdere 
opvolgingswaarnemingen gebeuren aan een lagere frequentie van elke 3 à 5 jaar  
 
Opname van de algemene structuurkenmerken van de waterloop.  Het eventuele herstel 
van de natuurlijke structuurkenmerken van de waterloop kan gebeuren volgens de 
gestandaardiseerde methodes zoals beschreven in Bervoets et al (1990). Een aantal 
beektrajecten kunnen hiervoor geselecteerd worden. In dit advies wordt voorgesteld om 
de zes punten die nu werden geëvalueerd jaarlijks opnieuw te beoordelen.  
Aanvullend kunnen op die vaste punten foto’s worden genomen die de evolutie visueel 
vastleggen. 
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Opvolging grondwaterstanden. Het prioritair habitattype 91E0 is grondwaterafhankelijk 
en sterk onderhevig aan degradatie door een verstoorde waterhuishouding (zie o.a. De 
Becker et al., 2004; 2007). Om de effecten van de ingreep op de waterhuishouding in 
het ruimere gebied na te gaan, is het aangewezen om een raai van peilbuizen op te 
volgen op vaste afstanden dwars op het beektraject.  
Deze metingen kunnen vervolgens worden vergeleken met de duurlijnen voor goed 
ontwikkelde voorbeelden van dit habitat, zoals opgenomen De Becker et al. (2004; 
2007). Indien blijkt dat de waterhuishouding door de ingreep permanent verstoord is, 
kunnen vervolgens maatregelen tot hydrologisch herstel genomen worden. 
 
CONCLUSIE 

 
� Een oppervlakte van ca 2000 m² goed ontwikkelde vegetatie van het prioritaire 

habitattype 91E0 is door het opwerpen van de specie op de werkstrook volledig 
verstoord. 

 
� De natuurlijke structuurkenmerken van de waterloop zijn door de ingreep sterk 

geëgaliseerd.  
 
� Van een mogelijk herstel van de oorspronkelijke oud-bos vegetatie in de werkzone is, 

na het eerste vegetatieseizoen, geen sprake. De vegetatie is er niet in geslaagd om 
doorheen de opgebrachte specie te groeien en is dus wellicht afgestorven. Ze is 
vervangen door een ruderaalvegetatie. Gezien de gewijzigde textuur van de bovenste 
bodemlaag (door aanbrengen van zandige specie) is ook herstel door herkolonisatie 
zeer onwaarschijnlijk.  

 
� De ingreep heeft geleid tot een veranderde hydrologie van het gebied.  Gezien het 

habitattype 91E0 zeer gevoelig is voor verstoring van de hydrologie kan een 
verdergaande degradatie van de bosvegetatie niet worden uitgesloten. 

 
� Om het habitattype te herstellen is het aangewezen om de opgebrachte specie op de 

werkstrook weer zorgvuldig af te schrapen en te verwijderen.  
 
� Het is aangewezen om na te gaan in welke mate de hydrologie door de herprofilering 

van de waterloop is verstoord. Zo nodig dienen herstelmaatregelen worden genomen. 
Een mogelijkheid is het bodempeil van de beek weer op het oorspronkelijk niveau te 
brengen door gebruik te maken van het oorspronkelijke bodemmateriaal.  

 
� Een eenvoudig voorstel voor de opvolging van vegetatie, hydrologie en 

structuurkenmerken wordt gedaan waarbij de huidige situatie in beeld is gebracht. 
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Bijlage 1 : beoordeling structuurkenmerken waterloo p 
 
Tabel 1 : resultaten van de beoordeling van structuurkenmerken op een aantal vaste 
punten langs de waterloop, volgens de methode van Bervoets et al. (1990) .  
Tevens is een ‘a posteriori’ beoordeling van de toestand voor de ingreep opgenomen. 
Deze is niet gebaseerd op metingen maar richtinggevend voor de beoordeling van de 
impact van de ingreep. 
 
 Beoordeling : zomer 2010 toestand voor de ingreep : 

inschatting door beheerders 
Locatie* Meandering Pool-

riffle 
Holle 
oevers 

Meand. Pool-
riffle 

Holle 
oevers 

1 -1 -1 -1 -1 0 -1 
2 -1 -1 -1 0 0 -1 
3 -1 -1 -1 -1 0 -1 
4 -1 -1 -1 -1 0 -1 
5 -1 -1 -1 0 1 1 
6 -1 -1 -1 0 1 0 

 
* beschrijving van de locaties 
 
1 = aan de duiker aan de Bruggesteenweg 
2 = ter hoogte van R3 
3 = aan het brugje over de Pachtebeek, stroomopwaarts 
4 = aan het brugje over de Pachtebeek, stroomafwaarts 
5 = 5 m voor de samenvloeiing 
6 = 5 m na de samenvloeiing  
 
 
EINDBEOORDELING :  
 
Na uitvoering van de werken : op alle meetpunten : -3 = ‘zeer zwak’ 
 
Indicatieve inschatting van de oorspronkelijke toestand : variabel van -2 ‘zwak’ tot 2 
‘matig waardevol’. 
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Bijlage 2 : vegetatie-opnames 
 
Tabel 2 : resultaten van de vegetatie-opnames uitgevoerd op 18 mei en 8 juni 2010. 
Proefvlakken 3x3 m – schattingen van de bedekking overeenkomstig de schaal van 
Londo (zie hieronder) 
 
Proefvlak P1 P2 P3 P4 P5 P6 R1 R2 R3 R4 
Totale bedekking boomlaag (%) 50 60 30 30 50 60 90  120  

Populier 5 6 3 3 5 6 8  8  
Olm - -     3    
Es - -     1  2  

Hazelaar - -     -  1  
Sleedoorn - -       p4  
Totale bedekking kruidlaag (%) 15 50 70 90 100 80 95 100 70  

Bosanemoon p1      6 6 1 a1 
Speenkruid a1      4 a1 1  
Gele dovenetel  r1 r1     3  3 

Slanke sleutelbloem       p1 p1 m2  
Muskuskruid       a1 a1 1+ 1- 
Valeriaan       r1 5 a2  
Geel nagelkruid       p1   r1 
Penningkruid        r1   

Kleine maagdenpalm r1          
Ruwe smele         r1  
Bosgierstgras         m4  
Klimop        p1 1  
Sleedoorn (zaailing)         r1  

Kleefkruid  a2 1+ 1  1 a1  1 p1 
Hondsdraf a1      p1   5 
Braam (spp) r1 p2 r1 r1  1 r1  r1 4 
Grote brandnetel 1 2 3  m2 3 3  1- 1- 
Hop      1    r1 

Perzikkruid  3 3 8 9 2     
Klein springzaad r1 r1 r1 a2 r1  p1   p1 
Zevenblad p1 m2     a1 a1   
Melganzevoet  p1 p1 a1 m1 m1     
Reuzenbalsemien r1  r1    -    
Veerdelig tandzaad  p1 r1 r1 p1 p1     

Ridderzuring r1   r1 r1      
Waterpeper a1          
Robertskruid p1 r1    r1     
Grote waterranonkel  r1         
Herderstasje  r1 r1  r1      

Paarse dovenetel   r1 r1       
Fluitekruid   r1        
Bereklauw   r1  r1      
Grasmuur   r1        
Vogelmuur   r1        

Smeerwortel   r1  r1      
Muursla r1          
Vlier r1          
Blaartrekkende boterbloem r1 p1 1- m2 m2 m1     
Moerasvergeet-mij-nietje   r1 r1 r1      
Kleine veldkers   r1 a1 p1      

Barbarakruid   r1 r1       
Melkdistel spp.   r1 r1 r1      
Bijvoet     r1      
Rietgras    1 r1      
Smeerwortel    r1       

Grote weegbree    r1       
Echte kamille    r1 r1      
Varkensgras    r1       
Gewone hoornbloem    r1       
Kruipende boterbloem    r1       
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Beschrijving van de gehanteerde Londo-schaal 
 

 Aantal individuen Bedekking 

 r1 sporadisch 1-3 (rarum) < 1 % 

 r2 sporadisch 1-3 (rarum) 1-3 % 

 r4 sporadisch 1-3 (rarum) 3-5 % 

 p1 weinig talrijk 4-20 (paulum) < 1 % 

 p2 weinig talrijk 4-20 (paulum) 1-3 % 

 p4 weinig talrijk 4-20 (paulum) 3-5 % 

 a1 talrijk 21-100 (amplum) < 1 % 

 a2 talrijk 21-100 (amplum) 1-3 % 

 a4 talrijk 21-100 (amplum) 3-5 % 

 m1 zeer talrijk >100 (multum) < 1 % 

 m2 zeer talrijk >100 (multum) 1-3 % 

 m4 zeer talrijk >100 (multum) 3-5 % 

 1 willekeurig 5-15 % 

 1- willekeurig 5-10 % 

 1+ willekeurig 10-15 % 

 2 willekeurig 15-25 % 

 3 willekeurig 25-35 % 

 4 willekeurig 35-45 % 

 5 willekeurig 45-55 % 

 5- willekeurig 45-50 % 

 5+ willekeurig 50-55 % 

 6 willekeurig 55-65 % 

 7 willekeurig 65-75 % 

 8 willekeurig 75-85 % 

 9 willekeurig 85-95 % 
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Bijlage 3 : foto’s genomen van op vaste plaatsen 

 
foto 1 : zicht op het geherprofileerde beektraject met rechts de werkstrook. 
 

 
Foto 2 : zicht op het uitgediepte en geherdimensioneerde beekprofiel 
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Foto 3 : links de ongestoorde zone met rijke voorjaarsflora, rechts de verstoorde zone 
met uitgespreide specie en daarop kieming van ruigtekruiden (ter hoogte van P1 en R1) 
 

 
Foto 4 : dominante facies van grote brandnetel op de werkstrook; bemerk de slanke 
sleutelbloemen en andere typische bosflora op een deel van het beektalud dat niet 
verstoord werd. 
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Foto 5 : uitgediept beekprofiel met verstoringsvegetatie van reuzenbalsemien, ook aan 
de overkant van de beek waar de bodem werd verstoord. 
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Foto 6 : Vrijgemaakte werkstrook : bemerk de oude hazelaarstruwelen die werden 
ontworteld. 
 

 
Foto 7 : Verstoringsvegetatie volledig gedomineerd door reuzenbalsemien 
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Enkele beelden genomen in januari 2010, onmiddellijk na de werken. 
 

  
Typerend beeld van de uitbundige voorjaarsflora in het alluviale gedeelte van de Vorte 
Bossen dat niet rechtstreeks door de werken werd beïnvloed. 
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Bijlage 4 : interpretatie van de gutsboor-profielen  
 
 
 
Boring 1 : zandige specie duidelijk herkenbaar tot 
een diepte van minstens 5 cm; volledige dikte van 
de gedeponeerde laag : ca 12 cm. 

 

 
 
 
Boring 2 : zandige specie duidelijk herkenbaar tot 
een diepte van minstens 8 cm; volledige dikte van 
de gedeponeerde laag : ca 10 cm. 

 
 
 
Boring 3 : zandige specie duidelijk herkenbaar tot 
een diepte van minstens 14 cm; volledige dikte van 
de gedeponeerde laag : minstens 18 cm. 

 

 
 
 
Boring 4 : zandige specie duidelijk herkenbaar tot 
een diepte van minstens 7 cm; volledige dikte van 
de gedeponeerde laag : ca 10 cm. 

 

 
 
 
Boring 5: zandige specie herkenbaar tot een diepte 
van minstens 12 cm; volledige dikte van de 
gedeponeerde laag: ca 15 cm. 

 


