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1.

Administratief onderzoek

1.1

Beschrijving & typering

1.1.1 Geografisch situering
(uit de landschapsatlas)
……Het domein van Leeuwergem ligt voor het grootste deel op het grondgebied van Elene, enkel
het meest zuidelijke deel van het ruime 32 ha grote park bevindt zich in Leeuwergem. Centraal in
de ankerplaats ligt het kasteel van Leeuwergem.
Dit domein situeert zich in een zijvallei van de Molenbeek. De Molenbeek stroomt te noordwesten
van het domein. Het kasteelpark is via verschillende dreven met de omgeving verbonden.
Er loopt een dreef naar het oosten, deze komt op de N42 uit. Een andere dreef loopt tussen het
kasteel en de kerk van Leeuwergem. De relatie met Elene is minder uitgesproken, hoewel het
administratief tot het grondgebied Elene behoort. De kleine vallei is duidelijk te onderscheiden door
de bomenrijen en kleine percelen bos. Buiten de vallei is het landschap open.
Het kasteeldomein van Leeuwergem is duidelijk in het landschap aanwezig. Op Ferraris (ca. 1775)
is de vallei van de Molenbeek duidelijk te herkennen door de aanwezigheid van natte weilanden en
meersen, kleine percelen bos en perceelsranden. Het kasteelpark van Leeuwergem is duidelijk
herkenbaar, in de omgeving zijn enkele klein percelen bos en meersen. De toestand op de kaarten
van Vandermaelen (ca. 1850) en MGI 1/20000 (ca. 1949) zijn vrij vergelijkbaar.
De bebouwing rond het kasteeldomein is wel sterk toegenomen maar het kasteelpark is nog erg
gaaf…….
1.1.2 Cultuurhistorische situering

(uit de landschapsatlas)
….De geschiedenis van de heren van Leeuwergem gaat 1000 jaar terug in de tijd. Al van in de
XVde eeuw bewonen zij het kasteel dat voor de 3de maal werd opgebouwd in 1764 in opdracht van
Graaf Pierre Emmanuel Joseph d’Hane (1726-1786). Daar hij dikwijls aan het hof van Lodewijk
XV verbleef, ontving hij mogelijks de plannen van het kasteel “Bellevue “ te Meudon dat de koning
aan Markiezin de Pompadour geschonken had. Deze plannen waren ontworpen door de Franse
architect Jean Lassurance. Na het uitsterven van de familie d’Hane Steenhuyse werd het kasteel via
erfenissen aan de familie van de huidige eigenaars toebedeeld. Graaf Jean-Baptiste d’Hane
Steenhuyse, zoon van de voorgenoemde, was de gastheer van koning Lodewijk XVIII die in zijn
herenhuis in de Veldstraat te Gent verbleef gedurende de honderd dagen van 16 maart 1815 tot aan
de nederlaag van Napoleon te Waterloo op 18 juni van hetzelfde jaar.
Gedurende zijn verblijf in Gent bezocht de koning het kasteel van zijn gastheer te Leeuwergem….
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1.2

Status percelen
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BOSPERCELEN
totale oppervlakte bossen : 339.298,88 m²
Gemeentenr Afdeling Sectie Perceelnr Artikel Volgnr Volgnr2
Nr plan Kadastrale gegevens
1/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0673
1583 6 1
9.620 NIEUWEGE
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 96 Eindjaar Bron
Oppervlakte 25.330,00 Inkomen 1F Klassering 1
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
2/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0081
1431 1 1 0
MAGIJSHOF
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 6 Eindjaar Bron
Oppervlakte 2.970,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE41035
3/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0076B
1428 14 10
WULFSHAGE
Aard BOS Inschrijvingsjaar 01 Belast
KI 1 Eindjaar Bron
Oppervlakte 9.730,00 Inkomen 1P Klassering V
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41035
4/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0075C
1428 13 10
WULFSHAGE
Aard BOS Inschrijvingsjaar 94 Belast
KI 2 Eindjaar Bron
Oppervlakte 11.308,00 Inkomen 1P Klassering V
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41035
5/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0089M
1428 6 1 0
WULFSHAGE
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 23 Eindjaar Bron
Oppervlakte 10.699,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
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Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41035
6/ 41035 ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0089N
2200 1 10
WULFSHAGE
Aard BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast
KI 1 Eindjaar Bron T
Oppervlakte 900,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE BROQUEVILLE, PIERRE JACQUES XY5406112090
Adres (kadaster) STEENOVENS 71 2400 MOL
(Bevolking) STEENOVENS 71 2.400 MOL
-VG
DE BROQUEVILLE, PRISCILLA ARLETTE XX7906077780
Adres (kadaster) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, ALEXIS STANISLAS XY8108120180
Adres (kadaster) GRASPERKLAAN 23 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) GRASPERKLAAN 23 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, ASTRID GABRIELLE XX8605131670
Adres (kadaster) STEENOVENS 71 2400 MOL
(Bevolking) STEENOVENS 71 2.400 MOL
-BE 1/37/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0087
1428 5 10
Aard BOSWEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 5 Eindjaar Bron
Oppervlakte 1.380,00 Inkomen 1F Klassering 37
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41035

WULFSHAGE

8/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0085
1428 3 1 0
MAGIJSHOF
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 11 Eindjaar Bron
Oppervlakte 5.260,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41035
9/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0099B
1428 12 10
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 35 Eindjaar Bron
Oppervlakte 16.000,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270

PALMBOSCH
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Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
10/ ZOTTEGEM 41035 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0101F
2201 8 1 0
PALMBOSCH
Aard WEILAND & BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast
KI 36 Eindjaar Bron
Oppervlakte 6.040,00 waarvan 63,00 bos Inkomen 1F Klassering 3
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DE BROQUEVILLE, PRISCILLA ARLETTE XX7906077780
Adres (kadaster) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 333/1000DE BROQUEVILLE, ALEXIS STANISLAS XY8108120180
Adres (kadaster) GRASPERKLAAN 23 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) GRASPERKLAAN 23 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 333/1000DE BROQUEVILLE, ASTRID GABRIELLE # EN RECHTHEBBENDEN # XX8605131670
Adres (kadaster) STEENOVENS 71 2400 MOL
(Bevolking) STEENOVENS 71 2.400 MOL
-BE 333/100011/ ZOTTEGEM 41035 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0105R
2199 1 1
0 MEERSCHHOEK
Aard BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast
KI 5 Eindjaar Bron
Oppervlakte 2.479,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DE BROQUEVILLE, PRISCILLA ARLETTE XX7906077780
Adres (kadaster) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, ALEXIS STANISLAS XY8108120180
Adres (kadaster) GRASPERKLAAN 23 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) GRASPERKLAAN 23 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, ASTRID GABRIELLE XX8605131670
Adres (kadaster) STEENOVENS 71 2400 MOL
(Bevolking) STEENOVENS 71 2.400 MOL
-BE 1/312/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0473D
1586 12 1
9.620 LOVERTHEATERDR 1
Inschrijvingsjaar Aard HOEVE& BOS 88 Belast KI 865 Eindjaar 00032F Bron
Oppervlakte 9.780,00 waarvan 132,00 bos Inkomen 2F Klassering
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
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13/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0466B
1586 8 1 0
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 122 Eindjaar Bron
Oppervlakte 32.300,00 Inkomen 1F Klassering 1
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
14/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0114M
2202 3 1 0
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast
KI 20 Eindjaar Bron
Oppervlakte 100.378,00 Inkomen 1P Klassering V
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE 1/3DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, PRISCILLA ARLETTE # EN RECHTHEBBENDEN # XX7906077780
Adres (kadaster) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/915/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0466C
1586 9 1 0
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 70 Eindjaar Bron
Oppervlakte 32.060,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
16/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0455A
1583 9 1 0
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOSWEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 27 Eindjaar Bron
Oppervlakte 7.140,00 Inkomen 1F Klassering 38
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
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17/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0458
1586 3 10
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOSWEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 2 Eindjaar Bron
Oppervlakte 700,00 Inkomen 1F Klassering 38
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
18/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0457C
1586 25 10
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 01 Belast
KI 2 Eindjaar Bron
Oppervlakte 12.220,00 Inkomen 1P Klassering V
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
19/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0457B
1586 1 1 0
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 19 Eindjaar Bron
Oppervlakte 8.870,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
20/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0456A
1583 60 10
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 94 Belast
KI 1 Eindjaar Bron
Oppervlakte 9.220,00 Inkomen 1P Klassering V
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
21/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0432E
02 1583 57 10
DORP
Aard BOS Inschrijvingsjaar 94 Belast
KI 0 Eindjaar Bron
Oppervlakte 2.180,00 Inkomen 1P Klassering V
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
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DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
22/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0430B
1583 58 10
BULVINCKKOUTER
Aard BOS Inschrijvingsjaar 94 Belast
KI 1 Eindjaar Bron
Oppervlakte 5.280,00 Inkomen 1P Klassering V
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
23/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0454D
1583 59 10
VIJVERMEERSCH
Aard BOS Inschrijvingsjaar 94 Belast
KI 1 Eindjaar Bron
Oppervlakte 5.260,00 Inkomen 1P Klassering V
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
24/ 41013 ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0513A
2576 6 1
9.620 HEBBEGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast
KI 1 Eindjaar Bron
Oppervlakte 1.140,00 Inkomen 1F Klassering 3
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE BROQUEVILLE, PIERRE JACQUES XY5406112090
Adres (kadaster) STEENOVENS 71 2400 MOL
(Bevolking) STEENOVENS 71 2.400 MOL
-VG
DE BROQUEVILLE, PRISCILLA ARLETTE XX7906077780
Adres (kadaster) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, ALEXIS STANISLAS XY8108120180
Adres (kadaster) GRASPERKLAAN 23 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) GRASPERKLAAN 23 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, ASTRID GABRIELLE XX8605131670
Adres (kadaster) STEENOVENS 71 2400 MOL
(Bevolking) STEENOVENS 71 2.400 MOL
-BE 1/325/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0120A 2200 2 1
LEEUWERGEMPL
Aard BOUWLAND EN BOSMANTEL & ZOOM Inschrijvingsjaar 07 Belast
KI 210 Eindjaar Bron
Oppervlakte 29.075,12 bouwland & 3.804,88 bosmantel en zoom Inkomen 1F Klassering 3
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE BROQUEVILLE, PIERRE JACQUES XY5406112090
Adres (kadaster) STEENOVENS 71 2400 MOL
(Bevolking) STEENOVENS 71 2.400 MOL

12

-VGDE
BROQUEVILLE, PRISCILLA ARLETTE XX7906077780
Adres (kadaster) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, ALEXIS STANISLAS XY8108120180
Adres (kadaster) GRASPERKLAAN 23 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) GRASPERKLAAN 23 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, ASTRID GABRIELLE XX8605131670
Adres (kadaster) STEENOVENS 71 2400 MOL
(Bevolking) STEENOVENS 71 2.400 MOL
-BE 1/326 / AAN TE PLANTEN BOS
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0510B 2576 8 1
HEBBEGEM
Aard WEILAND en aan te planten BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast KI 86 Eindjaar Bron
Oppervlakte 2.940 bouwland & 8.000 bos Inkomen 1F Klassering 1
Opmerking: Eigenaar(s)
DE BROQUEVILLE, PIERRE JACQUES XY5406112090
Adres (kadaster) STEENOVENS 71 2400 MOL
(Bevolking) STEENOVENS 71 2.400 MOL
-VGDE
BROQUEVILLE, PRISCILLA ARLETTE XX7906077780
Adres (kadaster) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, ALEXIS STANISLAS XY8108120180
Adres (kadaster) GRASPERKLAAN 23 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) GRASPERKLAAN 23 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, ASTRID GABRIELLE XX8605131670
Adres (kadaster) STEENOVENS 71 2400 MOL
(Bevolking) STEENOVENS 71 2.400 MOL
-BE 1/3-
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PERCELEN VAN HET BESCHERMINGBESLUIT 1973-07-10 totale oppervl. 462.843 m²
Gemeentenr Afdeling Sectie Perceelnr Artikel Volgnr Volgnr2
Nr plan Kadastrale gegevens
I/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0010A

1428 1 1 0
ZWIJNMARKT
Aard WEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 9 Eindjaar Bron
Oppervlakte 2.600,00 Inkomen 1F Klassering 37
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41035

II/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0086C 1428 4 1

MAGIJSHOF
Aard WEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 41 Eindjaar Bron
Oppervlakte 11.307,00 Inkomen 1F Klassering 37
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550

III/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0085

1428 3 1 0
MAGIJSHOF
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 11 Eindjaar Bron
Oppervlakte 5.260,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41035

IV/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0087

1428 5 10
Aard BOSWEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 5 Eindjaar Bron
Oppervlakte 1.380,00 Inkomen 1F Klassering 37
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41035

V/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0088B 2201 1 1
Aard WEILAND Inschrijvingsjaar 07 Belast
Oppervlakte 3.420,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking: Eigenaar(s)

WULPHAGE

WULFSHAGE

KI 23 Eindjaar Bron
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DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDE
BROQUEVILLE, PRISCILLA ARLETTE XX7906077780
Adres (kadaster) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 333/1000DE BROQUEVILLE, ALEXIS STANISLAS XY8108120180
Adres (kadaster) GRASPERKLAAN 23 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) GRASPERKLAAN 23 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 333/1000DE BROQUEVILLE, ASTRID GABRIELLE # EN RECHTHEBBENDEN # XX8605131670
Adres (kadaster) STEENOVENS 71 2400 MOL
(Bevolking) STEENOVENS 71 2.400 MOL
-BE 333/1000-

VI/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0481A 1586 22 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 36 Eindjaar Bron
Oppervlakte 9.490,00 Inkomen 1F Klassering 38
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

VII/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0468 1586 11 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 81 Eindjaar Bron
Oppervlakte 21.510,00 Inkomen 1F Klassering 38
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

VIII/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0473D

1586 12 1
9.620 LOVERTHEATERDR 1
Inschrijvingsjaar Aard HOEVE& BOS 88 Belast KI 865 Eindjaar 00032F Bron
Oppervlakte 9.780,00 waarvan 132,00 bos Inkomen 2F Klassering
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

IX / ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0466B
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
Oppervlakte 32.300,00 Inkomen 1F Klassering 1

1586 8 1 0
PARK VAN LEEUWERGEM
KI 122 Eindjaar Bron
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Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

X/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0114M
2202 3 1 0
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast
KI 20 Eindjaar Bron
Oppervlakte 100.378,00 Inkomen 1P Klassering V
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE 1/3DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, PRISCILLA ARLETTE # EN RECHTHEBBENDEN # XX7906077780
Adres (kadaster) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/9XI/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0121 2202 2 1

LEEUWERGEMPARK
Aard VIJVER Inschrijvingsjaar 07 Belast
KI 1 Eindjaar Bron
Oppervlakte 450,00 Inkomen 1F Klassering 37
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE 1/3DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, PRISCILLA ARLETTE # EN RECHTHEBBENDEN # XX7906077780
1150 Adres (kadaster) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/9-

XII/ ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0116B 2202 1 1 PARK VAN LEEUWERGEM
Aard VIJVER Inschrijvingsjaar 07 Belast
KI 8 Eindjaar Bron
Oppervlakte 2.250,00 Inkomen 1F Klassering 37
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
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-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE 1/3DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE 1/3DE BROQUEVILLE, PRISCILLA ARLETTE # EN RECHTHEBBENDEN # XX7906077780
Adres (kadaster) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 1/9-

XIII/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0462 1586 4 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WAL Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 0 Eindjaar Bron
Oppervlakte 410,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XIV/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0465

1586 7 10
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WOESTE GR. Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 0 Eindjaar Bron
Oppervlakte 1.430,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XV/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0463 1586 5 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WAL Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 0 Eindjaar Bron
Oppervlakte 1.630,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XVI/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0464A

1586 6 1 0
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WOESTE GR. Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 0 Eindjaar Bron
Oppervlakte 1.420,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
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(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XVII/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0467 1586 10 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WAL Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 0 Eindjaar Bron
Oppervlakte 1.630,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XVIII/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0482 1586 23 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard VIJVER Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 84 Eindjaar Bron
Oppervlakte 22.260,00 Inkomen 1F Klassering 38
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XIX/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0474B 1586 14 1
PARK VAN LEEUWERGEM
Inschrijvingsjaar Aard PARK 88 Belast
KI 24 Eindjaar Bron
Oppervlakte 1.980,00 Inkomen 1F Klassering 122
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
XX/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0474A 1586 13 1

9.620 KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1
Aard KASTEEL Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 2.498 Eindjaar 00012F Bron
Oppervlakte 520,00 Inkomen 2F Klassering
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
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XXI/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0476 1586 16 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard VIJVER Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 4 Eindjaar Bron
Oppervlakte 1.270,00 Inkomen 1F Klassering 38
Opmerking:Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XXII/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0475 1586 15 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WEILAND Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 16 Eindjaar Bron
Oppervlakte 2.730,00 Inkomen 1F Klassering 3
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XXIII/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0457C 1586 25 10
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 01 Belast
KI 2 Eindjaar Bron
Oppervlakte 12.220,00 Inkomen 1P Klassering V
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
XXIV/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0458

1586 3 10
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOSWEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 2 Eindjaar Bron
Oppervlakte 700,00 Inkomen 1F Klassering 38
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XXV/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0466C

1586 9 1 0
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 70 Eindjaar Bron
Oppervlakte 32.060,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
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-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XXVI/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0455A 1583 9 1 0
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOSWEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 27 Eindjaar Bron
Oppervlakte 7.140,00 Inkomen 1F Klassering 38
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
XXVII/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0455B 1583 10 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WEILAND Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 196 Eindjaar Bron
Oppervlakte 32.200,00 Inkomen 1F Klassering 3
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XXVIII/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0455C 1583 11 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOUWLAND Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 529 Eindjaar Bron
Oppervlakte 82.810,00 Inkomen 1F Klassering 3
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XXIX/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0456A 1583 60 10
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 94 Belast
KI 1 Eindjaar Bron
Oppervlakte 9.220,00 Inkomen 1P Klassering V
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
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XXX/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0457B 1586 1 1 0
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 19 Eindjaar Bron
Oppervlakte 8.870,00 Inkomen 1F Klassering 2
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
XXXI/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0483 1583 48 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 17 Eindjaar Bron
Oppervlakte 4.510,00 Inkomen 1F Klassering 38
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE-DE MONTPELLIER DE VEDRIN, YVES GUY XY5112284560
Adres (kadaster) NIEUWEGESTRAAT 19 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) NIEUWEGESTRAAT 19 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XXXII/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0477E 1586 26 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WEILAND Inschrijvingsjaar 01 Belast
KI 90 Eindjaar Bron
Oppervlakte 11.455,00 Inkomen 1F Klassering 1
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550

XXXIII/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0477F 1586 18 1

KASTEEL VAN LEEUWERGEM +1
Aard LANDGEBOUW Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 13 Eindjaar 00042F Bron
Oppervlakte 115,00 Inkomen 2F Klassering
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XXXIV/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0478B 1586 20 1

KASTEEL VAN LEEUWERGEM +1
Aard SERRE Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 29 Eindjaar 00042F Bron
Oppervlakte 380,00 Inkomen 2F Klassering
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VG
DELLA FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
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XXXV/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0478A 1586 19 1

PARK VAN LEEUWERGEM
Aard TUIN Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 71 Eindjaar Bron
Oppervlakte 7.100,00 Inkomen 1F Klassering 2 1
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013

XXXVI/ ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0479B 1586 24 1
9.620 ORANJERIEDR 3
Aard HUIS Inschrijvingsjaar 92 Belast
KI 865 Eindjaar 00012F Bron
Oppervlakte 1.940,00 Inkomen 2F Klassering
Opmerking:
Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDELLA
FAILLE D'HUYSSE, BAUDOUIN LOUIS XY4904078550
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-BE41013
XXXVII/ 41035 ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0114K 2201 14 1
LEEUWERGEMPL
Aard WEG Inschrijvingsjaar 07 Belast
KI 3 Eindjaar Bron
Oppervlakte 978,00 Inkomen 1F Klassering 37
Opmerking: Eigenaar(s)
DE MONTPELLIER DE VEDRIN, FRANCOISE LOUISE XX2411211270
Adres (kadaster) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9620 ZOTTEGEM
(Bevolking) KASTEEL VAN LEEUWERGEM 1 9.620 ZOTTEGEM
-VGDE
BROQUEVILLE, PRISCILLA ARLETTE XX7906077780
Adres (kadaster) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) PAUL LANCSWEERTSTRAAT 2 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 333/1000DE BROQUEVILLE, ALEXIS STANISLAS XY8108120180
Adres (kadaster) GRASPERKLAAN 23 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
(Bevolking) GRASPERKLAAN 23 1.150 SINT-PIETERS-WOLUWE
-BE 333/1000DE BROQUEVILLE, ASTRID GABRIELLE # EN RECHTHEBBENDEN # XX8605131670
Adres (kadaster) STEENOVENS 71 2400 MOL
(Bevolking) STEENOVENS 71 2.400 MOL
-BE 333/1000-
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OVERZICHT VAN DE OVERLAPPENDE PERCELEN
Nummering beschermde percelen
Nummering bospercelen
III
IV
VIII
IX
X
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXIX
XXX

8
7
12
13
14
18
17
15
16
20
19
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1.3

Juridische en beleidsmatige aspecten

1.3.1 Europees beleid
1.3.1.1 Vogelrichtlijngebieden
Het projectgebied ligt niet in EG-vogelrichtlijn - of een Ramsar gebied.
1.3.1.2 Habitat Richtlijn Gebied
Binnen de afbakening van het Domein Leeuwergem komen geen EG-Habitatrichtlijn-gebieden
voor. Wel situeert het zich in de nabijheid van het Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse
Ardennen en andere Zuid-Vlaamse Bossen”, dat een totale oppervlakte kent van 5.548ha, alsook
van het Habitatrichtlijngebied “Bossen van het zuidoosten van de Leemstreek”.
De gemeenschappelijke habitat betreft een complex van loofbossen, waarvan vooral de bronbossen
en de bossen van het type Beukenbos, Eikenbos en overblijvende of relictbossen op alluviale
gronden (Alnion glutinosae-incanae) van belang zijn. De nabijheid van deze bossen is tevens van
belang voor foeragerende vleermuizen.
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Onderstaande tabel geeft de Europesehabitats weer voor de Habitatrichtlijngebieden BE2300007
“bossen van de Vlaamse Ardennen en andere zuidvlaamse bossen” en BE2300044 “bossen van het
zuidoosten van de Zandleemstreek”(NATURA 2000), zoals beschreven in de sIHD-ontwerp
rapporten (2012) De vetgedrukte habitats, zijn habitats welke potentie hebben tot ontwikkeling
en/of actueel voorkomen Voorkomende habitats zijn gekleurd gemarkeerd

2310
2330
3150
4010
4030
6230

6410
6430
6510
9120

9130
9160
91E0

Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op
landduinen
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type
Magnopotamion of Hydrocharition
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Droge Europese heide
Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van
berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland
van Europa)
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige
kleibodme (Eu-molinion)
Vodeselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de
montane en alpine zones
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook
Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraea of Ilicifagenion)
Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)
Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Voorkomend in SBZ-H
2300007
2300044
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Waardevol: 91 E0, 3150, 6410, 9110, 9190
Uiterst waardevol: 9120, 9130
1.3.1.3 Eu plattelandsontwikkeling
Binnen dit kader bevindt het projectgebied zich in het gebied “AS 3". Plattelandsontwikkelingsgebieden”, welke inhoudelijk dezelfde maatregelen kent als de Leader-methodiek.
Het belangrijkste verschil ligt hem in de gebiedsafbakening van Leader zoals vb. centrumsteden,
terwijl provinciale plattelandsprojecten over het ganse grondgebied worden ingezet. Leef kwaliteit
op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie behoren tot de doelstellingen van As
3. Onderstaande maatregelen schuiven zich naar voren ter uitvoering van As3 (en As 4 ) en geven
het ontwerp van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling weer:
1. Bevordering van toeristische activiteiten
2. Basisvoorzieningen voor plattelandseconomie en –bevolking;
3. Dorpskernvernieuwing;
4. Instandhouding en opwaardering van landelijk erfgoed
5. Intermediaire dienstverlening.
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Doelstelling 1 & 4 komen kunnen van toepassing zijn voor het projectgebied. In dit kader diende
Architect T. Ferfers in mei 2008 al een project in, onder de naam ‘Conservatie Toerisme hand in
hand te Leeuwergem’, welk een positief onthaal kende. Doch de budgetten binnen dit Europees
programma waren reeds grotendeels toebedeeld.

1.3.2 Vlaams beleid

(Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zie bijlage detailplan 1)
(Gewest Plan zie bijlage detailplan 4)

De beleidsvisie van het Vlaamse Gewest richt zich op de ontwikkeling van een netwerk van goed
functionerende, ecologisch samenhangende en herkenbare landschappen en ecosystemen, en dit
zowel door de verwezenlijking van Europese richtlijnen als door eigen initiatieven.
Het concretiseren van deze visie houdt niet echt gelijke tred met de voortschrijdende urbanisatie van
de open ruimten.
1.3.2.1 Ruimtelijk beleid
Het projectgebied valt binnen de afbakening van het Gewestplan Aalst- Ninove -GeraardsbergenZottegem, goedgekeurd bij K.B. van 30 mei 1978, aangevuld bij K.B. van 4 november 1980 en
kreeg hoofdzakelijk de bestemming ‘parkgebied’ en ‘natuurgebied’. Deze groengebieden zijn
bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu.
Binnen het domeingebied behoort een aanzienlijk percentage oppervlakte toe aan ‘agrarisch,
landschappelijk waardevol gebied’, waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het
landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden kan men
handelingen en/of werken uitvoeren die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven
bestemming ( momenteel landbouw) en/of handelingen die de schoonheidswaarde van het
landschap niet in gevaar brengen.
Nabij gelegen treffen we ‘gebieden voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s ‘ aan, ‘woongebieden’
alsook ‘woongebieden met landelijk karakter ’, ‘agrarisch, waardevol landschappelijk gebied, ‘RUP
Buke A ‘ alsook ‘klein stedelijk gebied’. Te vermelden waard zijn het Park van Breivelde, het
Bijlokepark, alsook het Park van Egmont. Dit laatste staat deels ingekleurd als ‘parkgebied’, deels
als ‘gebied voor gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen’. Het ‘natuurgebied’ Cottem, op
grondgebied Sint-Lievens-Houtem, ligt ook in de nabije omgeving.

Zie eveens bijlage detailplan 1
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Zottegem is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geselecteerd als klein stedelijk
gebied op provinciaal niveau. Daarnaast is het van belang door zijn ligging in de Vlaamse
Ardennen, welke op zijn beurt staat geselecteerd als een strategisch project voor het buitengebied.
Hierbij wordt het buitengebied regio ‘Vlaamse Ardennen’ gezien als een regionaal landschap, waar
een samenwerkingsverband dient te ontstaan tussen beleidsniveaus, milieu- & natuurverenigingen
om dit gebied op een duurzame wijze te ontwikkelen met natuur- & landschapsbehoud en
natuurgericht toerisme en recreatie als belangrijke pijlers.
Binnen dit buitengebied maakt het projectgebied deel uit van de deelruimte ‘Land van Zottegem’,
waar in het operationeel uitvoeringsprogramma van 9 mei 2009 ‘Leeuwergem en de bovenloop van
de Molenbeek’ actie 127 volgende omschrijving en motivering betreffende prioriteit meekreeg:
Actie 127. Leeuwergem en de bovenloop van de Molenbeek
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het
afbakeningsproces voor het klein stedelijk gebied van Zottegem voor:
- het differentiëren van de bronzones en vallei en de rand van de Molenbeek met agrarisch
gebied, natuur en natuurverwerving
- behoud van de historische landbouwfunctie van het kasteeldomein, behoud en uitbreiding
van het Bos van Leeuwergem richting de andere boskernen en het beek geleidend bos rond
de Molenbeek.
Afstemmen met afbakening klein stedelijk gebied Zottegem
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het
landbouwgebruik en de landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van
natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor waterberging. Opmaken
gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
Met aansluitend opmerking bij actiegebied door Omer Wattez Stichting:
Gebied 100. Landbouwgebied Elene
Actie 375. Milieufront Omer Wattez
Het park en bos van Leeuwergem heeft aan de westzijde te lijden van eutrofiëring.
Een bufferstrook is daar aangewezen zodat een geleidelijke overgang van bos naar
landbouw kan gerealiseerd worden.
Antwoord: Eutrofiëring alleen vormt onvoldoende reden voor uitsluiting uit herbevestiging.
1.3.2.2 Natuurbehoud- en Ontwikkelingsbeleid ( VEN zie ook bijlage detailplan 3)
Het projectgebied registreert zich sinds 10 juli 1973 als beschermd landschap dankzij zijn
architecturale, oudheidkundige en esthetische waarden. Uiteraard zijn ook de ecologische
natuurwetenschappelijke waarden, alhoewel niet opgenomen in het MB van het Beschermde
Monument en het Beschermde Landschap, van zeer grote waarde.
Verder ligt het noch in een VEN- ( Vlaams Ecologisch Netwerk) , noch in een IVON-gebied
(Integraal Verwerving- en Ondersteunend Netwerk). Wel komen in de nabijheid (rond Zottegem)
Verschillende VEN-gebieden voor waaronder de valleigebieden van de Zwalm en Molenbeek, als
hun zijbeken.
In tegenstelling tot het oude boswetboek van 1891, is het Bosdecreet van 13 juni 1990 ook van
toepassing op privébossen. De nadruk in het nieuwe bosbeleid richt zich vnl. op de
multifunctionaliteit, nl. economisch, sociaalrecreatief als ecologisch, als op het bosbeleid, waarin
bescherming en duurzaam bosbeheer prioritair zijn. Het Kasteeldomein is een privédomein met een
oppervlakte van 91 ha. Hierdoor dient een beheersplan te worden opgesteld, in overeenstemming
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met het advies van het Bosbeheer. Voor beplantingen met houtige gewassen van gronden in
agrarisch gebied zijn de eensluidende adviezen van de Dienst Ordening van het Platteland en van
het Bosbeheer nodig. In natuurgebieden is het advies van de dienst Natuurbehoud noodzakelijk.
Ontbossing is verboden, tenzij anders vermeld in het Bosdecreet van 13 juni 1990.
1.3.2.3 De biologische waarderingskaarten
Het domein maakt deel uit van een gebied met hoge faunistische waardering en werd een eerste
maal in kaart gebracht in 1983.

Plan met natuurwaarden uit 1983

Code

Wij brachten het domein in kaart a.d.h.v. de nieuwste BWK codificering, gebaseerd op de BWKkaart anno 2002, aangevuld met eigen waarnemingen en/of bevindingen in najaar 2011 (cursief
gedeelte in tabel). Bijlage 3 & 4 brengen deze tabel in kaart. De weergave van KLE, m.b.t. de hagen
in het domein, zijn voor de leesbaarheid opgenomen in bijlage 5.
De waardering verduidelijkt zich in de termen zeer waardevol (z), waardevol (w) en matig
waardevol (m) of een combinatie ervan.
De zeldzaamheid, de biologische kwaliteit, de kwetsbaarheid en de vervangbaarheid leest men
a.d.h.v. een codering, waarbij 4 een hogere schatting kent dan 1.
Bijlage 3: algemeen overzicht plan BWK bosbestanden
Bijlage 4: algemeen overzicht plan BWK delen landschapsbeheer
Bijlage 5: algemeen overzicht soorten bos - & vegetatie bestanden
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1.3.2.4 Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone
Met de vernieuwde ecologische indeling van Vlaanderen wordt een uitbreiding van het
instrumentarium voor een gebiedsgericht milieu- en natuurbeleid beoogd. Elementen daarin zijn;
- natuurstudie en onderzoek
- instrumenten voor een gebiedsgericht natuurbeleid, een integraal landschapsbeleid, een
gebiedsgericht milieubeleid, een geïntegreerd gebiedsgericht ruimtelijk beleid en een internationaal
beleid.
De afbakening van de Eco-districten, werd opgesteld door het Instituut voor Natuurbehoud en is
opgenomen in het Structuurplan Vlaanderen. Eco-districten zijn gedefinieerd als zijnde ruimtelijke
eenheden, die homogeen zijn voor wat betreft de in de tijd zeer langzaam veranderende a-biotische
(het biotisch kader in dit beheersplan, n.v.d.r.) kenmerken. Het domein van Leeuwergem maakt
deel uit van de Eco-regio van de Zuidwestelijke heuvelzone, meer bepaald het onderdeel:
Het Zuid-Vlaams lemige heuveldistrict. Het district bestaat uit een geaccidenteerd Tertiair
heuvellandschap waarop voornamelijk lemige eolische gronden werden afgezet.
Het district bevindt zich in het zuiden van Vlaanderen.

Het onderzoek van de geologie, het reliëf, de geomorfologie, het grond - & oppervlaktewater en de
bodem van het domein, deel uitmakend van deze Eco-regio, worden verder in dit beheersplan in
detail besproken.
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1.3.2.5 Agentschap Onroerend Erfgoed

Fiche van het beschermingsbesluit kasteel (groen): zie tekstbijlage 1
Type Object: monument
Korte omschrijving: KASTEEL VAN LEEUWERGEM
Lange omschrijving: Kasteel (kadastergegevens: zie landschap)
Dossiernummer: DO000336
Objectnummer: OO002377
Datum besluit: 1973-07-10
Datum Belgisch Staatsblad: 1974-04-18

Fiche van het beschermingsbesluit omgeving kasteel (zelfde zone in groen): zie tekstbijlage 1
Type Object: landschap
Korte omschrijving: OMGEVING KASTEEL VAN LEEUWERGEM
Lange omschrijving: Omgeving van het kasteel van Leeuwergem
Dossiernummer: DO000336
Objectnummer: OO000256
Datum besluit: 1973-07-10
Datum Belgisch Staatsblad: 1974-04-18
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Fiche Ankerplaats Kasteel van Leeuwergem (roodbruin): zie tekstbijlage 1
Code: A40043
Fusiegemeenten: Zottegem, Oosterzele
Relictzonesassociaties: Elene - Leeuwergem (R40061)
Puntrelictenassociaties: Dorpskern Leeuwergem (P40777), Kasteel Leeuwergem (P40603), Steenmolen
(P40602), Onze Lieve Vrouw-geboorte en St. Jozefkerk Elene (P40780)

Deze wetgevingen beogen waardevolle landschappen (Wet van 1931) te rangschikken, en
monumenten (Decreet van 1976) te beschermen.
Voor het beheer van gerangschikte landschappen is het Decreet van 12 oktober 1994 van
toepassing, waarbij een verhoogde premie (70 %) vanuit het Vlaams gewest wordt voorzien.
Opmaken van een landschapsbeheersplan is hiervoor een vereiste.

1.3.3 Provinciaal beleid
Het projectgebied behoort binnen Zottegem tot het ‘Zuidelijk Open Ruimte Gebied’ waarvan de
visie vooral de nadruk legt op het gebied als landelijk landschap en Groene Long van bovenregionaal landschap, ttz. het fysisch systeem als kapstok voor de landschapsvormende functies bos,
natuur en landbouw, het behoud en de versterking van het hiërarchisch spreidingspatroon en de
cultuurhistorische waarden van de nederzettingen de kleine steden als ontwikkelingspolen in de
regio.
Het Kasteelpark Leeuwergem kreeg binnen het Ruimtelijk Structuur Plan Oost-Vlaanderen, mb.
De Groene Hoofdstructuur, welke enkel een beleidsvoorstel inhoudt maar geen enkele juridische
kracht bezit, de functie als provinciaal natuurkerngebied (NKG) aangewezen. De hoofdfunctie
binnen dit gebied legt de nadruk op natuurbehoud. Concreet denken we dan aan bossen, moerassen
en ecologische waardevolle waterlopen met hun begeleidende vallei.
De vallei van de Molenbeek vanaf Elene (in studie perceel 26) als het gebied tussen de N42 en de
spoorlijn Zottegem-Gent, dat ten noorden van het park van Leeuwergem ligt, zijn ingekleurd als
natuurontwikkelingsgebieden (NOG), waarbij natuurbehoud een belangrijke bij-functie is naast
land- en/of bosbouw.

1.3.4 Stedelijk beleid (Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zie bijlage detailplan 3)
1.3.4.1 Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
Een uittreksel uit het Gemeentelijk Natuur Ontwikkelingsplan evalueert haar projectgebied als
volgt: De opbouw van een vrij ruime groene ring rondom de stad Zottegem, zie illustrerend plan op
pag. 41.
Het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is te vinden als bijlage detailplan 3.
Dat is een projectmatige constructie van aaneen te sluiten natuurgebieden uit te bouwen door een
optimalisering van bestaande groenzones op deze ring en dit via beheersovereenkomsten en d.m.v.
een passief beleid van aankoop van gronden met voorkooprecht die deze structuur kunnen "sluiten".
Hier en daar is dit plan echter een moeilijk gegeven daar bepaalde verkeersassen en bebouwde
zones quasi niet te overbruggen zijn. Binnen deze ring liggen enkele "groeneilanden" (Breivelde
e.d.) die de binnen structuur van natuurzones dienen te voorzien. Dit laatste is vooral een bruikbaar
gegeven voor vogels en vleermuizen doch weinig betekenend voor ander fauna en flora.
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De groene ring echter kan een waardevolle betekenis krijgen als corridor - & migratie gebied voor
zowel fauna en flora. Vooral het genetische isolement van kleinere nog weinig levensvatbare
"rompnatuurgebiedjes" kan hier door verholpen worden. De groene structuur is dus een
modelvoorbeeld om het herstel van biodiversiteit een helpende hand toe te steken: het verbinden
van losse eilandjes.

Het domein "Leeuwergem" ligt, samen met bv. de beekvalleien van de Molenbeek en de Zwalm, op
de groene ringstructuur rond de stad Zottegem en vormt door zijn biomassa en fauna - & flora
potentieel een zeer belangrijk element in deze gedachte. Het ongestoord behoud en herstel van deze
groene long en de aansluiting met omliggende, nog te realiseren onderdelen van deze ring, is dus
een zeer belangrijk gegeven.
Mogelijks moet hier eens een licht opgestoken worden bij diverse Europese
ondersteuning programma’s op dat vlak.
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Typering:
Een uitgestrekt parkgebied rondom het kasteel van Leeuwergem, dat als beschermd landschap
gerangschikt is. Het zuidelijke deel is het brongebied van de Velzeekse Molenbeek.
Rondom het kasteel werd het park en de waterpartijen aangelegd in Franse stijl (dus vrij
geometrisch en artificieel naar de opvattingen van Le Nôtre). Het lovertheater is een merkwaardige
rariteit. Prachtige rechtlijnige beuken- en eikendreven. Het noordelijke gedeelte bestaat uit
laagstam.
Gewest Plan: (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zie bijlage detailplan 1)
Het gehele domein heeft de bestemming parkgebied (ook de fruitaanplantingen). Het wordt
omgeven door (landelijk woongebied) in O. en N. en door Landschappelijk Waardevol Agrarische
Gebieden ( LWAG) in het W.
Bodem Waarderings Kaart: (Zie bijlage Plannen 3 & 4)
De brongebieden met bronbos, eiken- en beukenbossen zijn zeer waardevol, het parkgedeelte (met
graasweiden) is waardevol, de fruitaanplantingen hebben geringere waarde.
Vaststellingen:
Uitgestrekt privédomein wordt vrij goed ecologisch beheerd wordt met beperkte jacht- en
houtproductie. De noordelijk gelegen fruitaanplantingen vormen een minderwaardig gedeelte op het
natuurgebied. Het domein is, omwille van veiligheidsmaatregelen, op aanvraag toegankelijk.
Externe bewoning verontreinigt de bronbeekjes (Bosstraat, Saffelstraat).
De dreven ondervinden sterke schade door te zwaar agrarisch vervoer.
Hier kan de samenwerking met de VLM een aanvulling op vormen.
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1.3.4.2 Gemeentelijke ondersteuning door private natuur- en landschapsverenigingen
Natuurpunt Zwalmvallei beheerst verscheidene natuurgebieden, waarvan het Munkbos Beekvallei
zich het meest in de buurt van het projectgebied situeert, maar niet aansluit.
In 2006-2007 riep men het Eikelmuis-project in het leven. Het zwaartepunt van de verspreiding van
deze beschermde knaagdieren ligt duidelijk in het zuiden van de provincie
Vlaanderen. Hun leefgebied, nl. loofbossen, bosranden, hoogstamboomgaarden en brede
houtkanten) stemt overeen met het Kasteeldomein Leeuwergem. Uit onderzoek en waarnemingen
blijkt hun aanwezigheid een feit te zijn.
Ook de Vleermuizen Werkgroep onderneemt actie naar waarnemingen over de ingekorven
vleermuis in het bijzonder, alsook de gewone dwergvleermuis en de Laatvlieger.
Bevindingen van beide projecten komen verder aan bod in het onderzoek van de ecosystemen.
1.3.4.3. Gemeentelijke ondersteuning bij initiatieven die bijdragen tot landschapsbescherming
Het domeingebied kreeg in november 1980 de bestemming ‘park- en natuurgebied’ met als
hoofddoelstelling het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijke milieu.
In dit opzicht zijn er initiatieven welke –op termijn- de agrarische functie wensen om te buigen naar
een stille recreatie. Plannen met aanleg van een ecologische Golfschool is hier een voorbeeld van en
kan ondersteuning genieten. Mits juiste integratie brengt deze handeling de schoonheidswaarde van
het landschap niet in het gevaar, meer nog: zij draagt bij tot landschapsontwikkeling.

Samenvatting administratief onderzoek
Het projectgebied kasteeldomein Leeuwergem ligt zowel op institutioneel, op grafisch als natuurlijk
vlak sterk geïsoleerd. Het bezit een hoog potentieel dat ontsloten kan worden door een goede
verweving met omliggende groene gebieden en dito verwervingsbeleid-assen.
Het opmaken van een uitgebreid beheersplan biedt hier de uitdaging een duidelijke verandering in
te brengen, m.a.w. - werken aan een heropwaardering van het kasteelpark,
- bouwen aan een haalbaar duurzaam bosbeheer
- de open ruimte creatief invullen met een biodiversiteit ondersteunende aanpak
Conclusie: Op beleidsniveau is de aansluiting van het ecologisch potentieel van het domein van het
Kasteel van Leeuwergem op de Groen Hoofdstructuur Plan een belangrijk gegeven. Het doorbreken
van de urbane insluiting met wegen, agro -, woon - & KMO zones door de concretisering van de
vooropgestelde doelstellingen op verschillende beleidsniveaus is een belangrijk gegeven.
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2.
2. 1

Algemene beschrijving & veldonderzoek
Biotisch kader

2.1.1 De bodem en het klimaat op het domein
Algemeen
De bodem is de bepalende groeifactor voor de planten - & boomgroei en de kwaliteit ervan is sterk
bepalend voor de beheer mogelijkheden. Belangrijke factoren daarin zijn:
- De uitspoeling van de mineralen Mg, Ca & K uit de ondergrond
De overvloedige impact van oppervlakte beheer handelingen door de mens is zo dat er geen
sprake meer is van een communicatie over en weer tussen de bodem en de diepere
kalkhoudende ondergrond. Deze bevat nochtans het potentieel voor de uitgroei van een zeer
diverse biodiversiteit. In het chemisch onderzoek van de 3 bodemprofielen vonden we
nergens nog enig spoor van kalkhoudend residu. We kunnen dus aannemen dat de bodem
ontkalkt is en van neutraal naar zurig evolueerde.
Afwezigheid van kalkelementen in het bodemoppervlak en in de vegetatie zorgt o.m.
voor eierbroosheid bij de vogels.
- De waterbeschikbaarheid en het vocht leverend vermogen
In de verdrogende beekdalen zijn door het dalen van de grondwaterspiegel en de
afname van de aanvoer van bronwater aerobe afbraakprocessen ontstaan.
Hierdoor veraard de mineralisatie en mineraliseert het veenprofiel.
Dit leidt tot een verhoogde aanwezigheid van stikstof en fosfor.
( Zie ook 2.1.3 Waterhuishouding, tabel 1 waterkwaliteit van de vermoedelijke eendenkooi )
De omzetting van organisch materiaal naar aardachtige humus vermindert in een
verdrogend netel - bramen broekbos. Er treedt een sterke toename van de
voedselrijkheid (meer onverwerkt bladafval) op en aldus een relatief snelle verzuring van de
bovengrond op. De stijgende zuurtegraad verandert het bosbestand. Zo stellen we in het
zuidelijk gedeelte van het parkdomein een belangrijke aangroei van berken en een
afsterven van de oorspronkelijke vegetatie vast.
- De zuurtegraad
De zuurtegraad van de bodem wordt o.m. bepaald door de kwaliteit van de afbraak van de
organische materialen. Naast de bodemfauna en bodemwoelers zoals, aardwormen,
mollen, miljoenpoten, bacteriën e.a. zijn de zwammen een sterke indicator voor de
gezondheid van dit afbraakproces.
De Saprofyten (de opruimers) breken het oud plantaardig materiaal (bladafval, dood hout
e.d.) af, zodat deze gerecycleerd worden als nieuwe nutriënten voor de bomen en planten.
Voor het evenwicht van de bossen is het belangrijk dat er voldoende dood hout aanwezig is,
zoals sprokkelhout, grote takken maar ook liggende en staande stammen.
Heel veel organismen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van dit hout.
Het mycorrhiza ( de voedselleveranciers van de bomen) hebben dan weer een belangrijke
rol i.v.m. de gezondheid van het bos. Zij zorgen voor een betere water- en mineralen
opname door de bomen en werken tevens beschermend (weren zware metalen of andere
schadelijke elementen). Een derde soort zwam is de parasiet. De sporen ervan ontkiemen bij
bomen die door ziekte aan afweervermindering lijden.)
Bij een slechte of uitvallende werking van de eerste twee soorten zwammen verzuurt de
grond. Nazicht wees uit dat deze aanwezigheid sterk varieert.
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Verzuring van de grond treedt op bij oververzadiging aan onverwerkte nutriënten, komende
van strooiselaccumulatie (organisch afval) en bij overbemesting.
Het gevolg is dat de bestaande vegetatie ziek wordt, afsterft en vervangen wordt door een
nieuwe koloniserende sterk voedsel minnende aangroei zoals netels, distels, bramen,
vlierbes, klimop. Deze is vaak zeer arm aan variëteiten en domineert door sterke uitgroei
alle andere organismen. Het gevolg is een sterke daling van de biomassa en diversiteit in de
biosfeer.
Alle bodemfauna en flora hebben stabiele onverstoorde grond nodig.
Zeer ongunstig voor de goede werking van dit evenwicht tussen bodem en opgroei zijn:
- het omwoelen en ophogen van de grond
- het aandikken van onafgebroken bladafval en ophopen van beheer resten
- het gebruik van sproeimiddelen
- waterspiegelwijzigingen met vernatting of verdroging tot gevolg
- aanhoudende bemesting
- illegale stort.
- bodemverdichting
- De voedselrijkdom
De verzuring van de grond, door het ophogen van steeds toenemend strooiseloverschot en
het aanzienlijk gebruik van bodem verrijkers in de directe omgeving, gaan hand in hand met
de toename van stikstof in de grond. Stikstof minnende vegetatie vindt hier een gepaste
voedingsbodem. Stikstofbinding is echter een energetisch duur proces en vraagt een grote
hoeveelheid aan licht. Als gevolg verjaagt de weelderige uitgroei van deze stikstof
verwerkende planten quasi alle andere minder stikstof minnende planten met een sterke
verarming van de biodiversiteit tot gevolg. De onderste lagen zijn eerder kalkhoudend doch
deze blijken geen invloed meer te hebben op de toplagen. Deze bovenste herbergen quasi
volledig de wisselwerking van het ecosysteem.
Het klimaat van de Eco-regio van de zuidwestelijke heuvelzone (zie pag 38) is gematigd en
vochtig, met een gemiddelde luchttemperatuur van 10°C (jaargemiddelde). De gemiddelde
maximale temperatuur bedraagt 13,7°C met gemiddeld 1593 uren zonneschijn en 66 dagen vorst.
De gemiddelde jaarlijkse neerslag bedraagt 748mm, tamelijk gelijkmatig verdeeld over het jaar.
De vegetatieperiode (temperatuur hoger dan 10°C) duurt van 25 april tot 10 oktober. Op de naar het
zuiden georiënteerde hellingen van de voornaamste heuvels heerst een verschillend microklimaat in
vergelijking bijvoorbeeld met de Dendervallei, waar mist langer blijft hangen. In het zuidelijk deel
van het gebied blijft de sneeuw meestal langer liggen in de winter en de oogst grijpt er vaak ook
later plaats.
Belangrijk is op te merken dat de voortschrijdende opwarming van de aarde het beukenbestand op
uitdrogende gronden zal doen afsterven over een periode van +/- 150 jaar.
In bomentaal spreken we dus over één generatie. De vitaliteit van de zomereik neemt af en beuken
vertonen een zeer onregelmatige hoeveelheid bladvormig over verschillende jaren heen.
Winterlinde en gewone esdoorn echter zullen dan weer makkelijker toenemen.
Noordelijkere naaldbomen zullen stilaan te vervangen worden door zuiderse mediterrane soorten.
Verdere verdroging van de broekgebieden zal leiden tot verruiging en het verdwijnen van
vochtminnende plantensoorten, terwijl aanhoudende overbemesting van de ondergrond van drogere
bossen leidt tot dezelfde verruiging. Het resultaat wordt een veelheid aan
bramenrompgemeenschappen.
De interpretatie van de effecten van de klimaat wijziging is een recent element in het beheer
van
de bestanden. Op vele vlakken zijn er nog onduidelijkheden en contradictorische visies. Wij volgen
hier de interpretatie van Dhr.J.Van Slijken.
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Bodemprofiel 1

en mineralisatie zijn vrij traag en de Ph is
eerder matig zuur. De humus heeft een
moderbolletjes structuur. De activiteit van
regenwormen lijkt eerder laag.
Het daaronder liggende geologisch
substraat bestaat uit afzettingen van zand
en leemkorrels die tijdens de laatste ijstijd
rond 22.000-20.000 jaar v.C. door
noordwestelijke winden vanuit het droge
Noordzee bekken zijn aangevoerd.
De grens van deze zandleemgrond ligt hier
op -/+ - 40 cm.
Daaronder bevinden zich licht glauconiet
houdende alluviale afzettingen bestaande
uit harde kleitafels, doorspekt met
ijzerhoudende zandlenzen. Deze lagen
dateren van voor de alpiene erogenese of
het kenzoïcum, +/- 30.000.000 jaar
geleden. De silex rivierkeien in deze
afzettingen gaven: "De kei rivier" (de
Molenbeek) en de "De keiberg" hun
toponiem.

- Quartair
Bodemprofiel 1 werd genomen op 73,5 m
boven zeepeil in een westelijke flank van
een heuvel. De top, met hoogste punt, + 80
m, bevindt zicht ten noord-oost-oosten van
het domein, in het midden van de driehoek
Hillegem/Leeuwergem/Oombergen.
De bovenste lagen bestaan uit een dunne
onafgebroken strooisel toplaag, 3 tot 5 cm
dik, met daaronder een 8 tot 10 tal cm
verteerd organisch materiaal met zwakke
stabiliteit. De bodem kan omschreven
worden als “moder”. De strooiselafbraak

De dikte van deze alluviale sedimentatie
tussen de zandleemlaag en de bodem
varieert sterk maar kan gemiddeld worden
geschat tussen 8 tot +/-10 m. (Zie deel
reliëf)
De roestvorming op +/- - 40 cm geeft het
hoogste grondwaterpeil aan in zeer natte
periodes.
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Doordat deze harde kleilagen hier dicht aan de oppervlakte liggen achtte men deze bodem
ongeschikt voor landbouw. Daardoor is het quasi continue relict bebossing op de
heuveltoppen kenmerkend voor de streek. De toplagen, samen met deze alluviale onderlaag,
vormen grotendeels de vrij voedselrijke ondergrond voor biotisch milieu.
Voorbeeld van een zandlens in de directe omgeving
van het profiel

Bodemprofiel 2
- Quartair
Bodemprofiel 2 werd genomen op 65 m
boven zeepeil in de noordelijke-westelijke
flank van de heuvelrug, die het domein in
het oosten begrensd. Deze zone is
vochthoudend en kenmerkt zich door vele
sprengbronnen. Door de diepere erosie van
het bovenoppervlak breken de water
ophoudende kleilagen doorheen de
heuvelflanken. De bodem kan omschreven
worden als "mormoder": De bovenste
lagen bestaan uit een vrij dikke
onafgebroken bladstrooisellaag. +/- 8 cm
met daaronder 22 cm verteerd materiaal.
De structuur van de humus is vrij amorf
met moderbolletjes. De PH is zurig. De
dikte van de humuslaag en de bosbodem is
te verklaren door de permanente
vochtvoorziening en de mineraalrijke
ondergrond. De sterk uit groeiende
potentiële biomassa van deze bronbossen
geeft veel afbraakmateriaal tot gevolg.
Daaronder bevindt zich een +/- 43 cm
dikke ijzer houdende alluviale sedimentatie
bestaande uit zandleem doorspekt met klei.
Het kleine verschil tussen het laagste
grondwaterniveau (grijze winter
watertafel) en het hoogste (roest) geeft aan
dat deze zone constant vrij vochtrijk is.
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Bodemprofiel 3
- Quartair
Bodemprofiel 3 werd genomen op 56,5 m
boven zeepeil in het vlakkere deel van de
noord-noordwestelijke vallei waarin het
kasteelpark ligt. Nog lager gelegen opent
de vallei zich westwaarts in de richting van
het dorp Elene.
De bovenste lagen van het profiel bestaan
uit een vrij dunne onafgebroken
strooisellaag +/- 5 cm met daaronder een
10 cm verteert materiaal. De bosbodem is
van het type "moder" met een permanente
strooisellaag en een geleidelijke overgang
naar het verteerd materiaal: matig zuur met
zowel bacteriële-, zwam-, schimmel- en
bodemfauna afbraak van het organisch
materiaal.
Daaronder bevindt zich een zeer dikke
leemlaag die in twee delen op te delen valt:
Een oppervlak vochthoudende zone van 60
cm diep met daaronder een droge zone.
In het profiel is deze droge zone te vinden
vanaf 0 tot 30 cm.
Het vochtgehalte en de hoogte ervan wordt
in de leemlaag sterk bepaald door de
hoeveelheid neerslag.
In drogere periodes is er zeker sprake van
uitdroging van de bovenste lagen van de
bodem. Dit tot - 150 cm van het
bovenoppervlak.
De roestvorming op +/- - 25 geeft aan dat
in natte periodes de waterstand zeer hoog
kan zijn. We hebben hier dus te maken met
een sterk variërende grondwatertafel.
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Samenvatting bodem

Bodemkaart Geo Vlaanderen met domein

De ondergrond van het kasteel domein bestaat uit:
- een deels antropogene of sterk beïnvloede, matig zure natuurlijke toplaag
- onderliggend is er het geologisch substraat;
- van zandleem, voor wat betreft de geërodeerde reliëftoppen
(westelijk gerichte hellingen)
- zandleem tot leem op de flanken
- leem tot leemklei in de valleien bodems.
De bodem op de heuvelflanken boven + 70 m bestaat uit drogere zandleemgrond.
Bij hardere kleilagen dicht onder deze toplaag vinden we bosgebied.
Vaak relicten van het Atlantisch beukenbos (endemio fagetum).
De omliggende fruitboom aanplantingen vinden we ook op deze gronden.
De bodem op de lager gelegen flanken + 65 m tot +70m bestaat uit leem, meestal gebruikt als
grasland of akkergrond.
Onder + 65 m bevindt zich een zone met afwisselend brongebied met nat leem en lagere
heuvelflanken met droger leem.
In de waterhoudende percelen vinden we de, plaatselijk tot park omgevormde, bronbossen
(met kaphout- & middelhout-relicten).
De bronnen in dit gebied zijn te vinden op de plaatsen waar de kleitafels in de alluviale
afzettingslagen doorheen het erosieprofiel steken.
De drogere percelen zijn landbouw of parkgebied.
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Vanaf + 50 m en lager is het leem bodem in de niet gedraineerd zones van de valleien zeer
waterhoudend. Hier vinden we dan ook de percelen met de vijvers en vroegere
kaphoutbossen. De gedraineerde gronden zijn ingericht met park- of parkbosvegetatie.
De dreven, merendeel eik, plaatselijk beuk, vormen de verbinding assen in dit landschap.
In de oude beboste zones, dat zijn alle huidige bossen met uitzondering van bos nr.9 & 10, ligt
bovenop de toplaag een sterk in dikte variërende humuslaag.
Bomen met bladeren die snel composteren (essen, linden, populier) geven een dunne laag van
-/+ 8 cm. Boomsoorten die aanleiding tot een tragere afbraak van de bladeren (exoten en
beuk) vormen een dikkere, eerder verzurende, humuslaag van +/- 15 cm dik.
Belangrijk daarbij is het voldoende aanwezig zijn van zwammen die dit materiaal in
mineralen omzetten.

Conclusie bodemonderzoek:
Het beheersplan, wil het antwoord geven op de criteria duurzaam bosbeheer en
biodiversiteit, en dient maatregelen te bevatten die:
- de zwammen, schimmels, bodemflora en fauna beschermen (zie 2.1.1 De bodem op
het domein, algemeen, deel de zuurtegraad)
- het bodemleven stimuleren, (de fundering van de biodiversiteit en de gezondheidsmeter van het domein) en,
- verdere bemesting en verzuring tegen gaan.
Een betere doorspoeling van het oppervlaktewater, een langdurige ongestoordheid van
de bodem, het aanleggen van een gecentraliseerde afvalbeheerzone, het voorzien van
een aan de afbraakcapaciteiten van de bodem aangepaste beplanting (vocht en
zuurtegraad) en een selectieve kap met afvoer door bodemvriendelijke
transportmiddelen (voertuigen met brede rupsstroken) kan hier een begin vormen.
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2.1.2 Reliëf
In een breder kader is het landschap, waarin het domein van Leeuwergem ligt, een geërodeerd
plateau met zachtere hellingen tegen de noordflanken van de getuigenheuvels en sterker
geërodeerde beekvalleien in zuidelijke en vooral westelijke richtingen.
Hoogste punt op het domein, ten noord-oost-oosten ligt 77,5 m boven zeeniveau.
Het laagste punt ligt in het westen in de molenbeekvallei op + 50.
Het verloop tussen beide punten met tussenafstand 1,88 km bedraagt 1,49 %.
Ontstaansgeschiedenis:
- Eoceen
Hier vinden we een Lediaanse kalkzandsteen laag.
Dit is een sedimentaire steen gevormd uit kalkresidu, in een zee uit het midden eoceen
(Letitiaan) 48.600.000 tot 40.000.000 geleden. Deze zee ontstond door de tektonische
verwijdering tussen Groenland en Europa waarbij Nederland & België volledig onder het
zeepeil kwamen te liggen. Deze kalkhoudende laag geeft enkel ter hoogte van bron nr. 1
invloed op het biotisch milieu. (zie verder waterhuishouding).
- Kenozoïcum & Paleozoïcum
In minder mate de Hercynische plooiingen maar vooral de alpiene orogenese op de veel
dieper liggende Massief van Brabant zijn de actoren die voor de opstuwing van de diepere
ondergrond zorgden. Erosie in de ijstijd van dit plateau gaven vorm aan de heuvels.
In de 6 tot 8 zomermaanden van de ijstijden smolten de bovenste aardlagen door de stijgende
temperatuur (tot +/- 10°C) mee met de sneeuw. Vooral de zuidelijk- westelijke hellingen
warmden het snelst op. Door eerder het wegvallen van de sneeuw bescherming laag werden
de bovenste lagen van de ondergrond sneller ontdooid en waren deze veel erosiegevoeliger
dan op de noordelijke flanken. Op Noordelijke hellingen verliep de opwarming trager en
gelijkmatiger. Hier vormde het aanwezige smeltwater samen met de ontdooiende grond met
een dikke modderbrij die vrij traag en gelijkmatig op de nog bevroren ondergrond langs de
hellingen naar beneden schoof. Dit waren periodes van intense erosie (20 à 50 ton materiaal
per jaar per ha) waarbij brede valleien ontstonden met vooral aan de zuidwest hellingen veel
afbraak.
Door de lichte kanteling van het Massief van Brabant bleef het verloop van de grote
rivierdalen wel noordelijk gericht. De beekjes en zijriviertjes sloten echter eerder lus vormig,
via zuidwest - west- noord aan op deze dalen.
Deze erosie had enkele belangrijke gevolgen: De sterker geërodeerde zuidwest hellingen
bevatten meer brongebieden door het aan de oppervlakte komen van de kleitafels en zijn vaak
te steil voor landbouw, bijgevolg vinden we hier hoofdzakelijk bronbosgebied en
(gedraineerde) weiden. De zacht glooiende noordhellingen werden en worden nog steeds
meer als akkers in cultuur gebracht.
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Westelijk standpunt met Agiv kleurcode ondergrond

Kleurcode
Het donker paarse deel bestaat uit:
- Onderliggend, Het Lid van Merelbeke; blauwgrijze tot donkergrijze met dunne zandlenzen,
organisch materiaal bevattend. Deze laag komt aan de oppervlakte bij erosie van gronden
lager dan + 60 m.
Het lichtere paarse deel met bovenliggend, Het Lid van Vlierzele; groen tot grijsgroen fijn
zand, soms klei houdend met dunne zandsteenbanken, glauconniet en glimmer houdend. Deze
laag komt aan de oppervlakte bij erosie van gronden net boven + 60 m.
Het gele deel bestaat uit:
- Alle vorige lagen + de Formatie van Lede: lichtgrijs fijn zand, kalkhoudend soms fossiel
houdend. De Lediaanse laag. Deze laag komt aan de oppervlakte bij erosie van het + 62,5 m
tot + 70 en hoger gelegen gebied.
Het bruine deel bestaat uit:
- Alle vorige lagen + de Formatie van Tielt: grijsgroen zeer fijn zand tot leem, klei houdend.
Deze laag komt aan de oppervlakte bij erosie van het + 75 en hoger gelegen gebied.
Het 3 D model
Het reliëfplan toont duidelijk dat het domein volledig op de westelijke flank van een
getuigenheuvel ligt.
De hoogste percelen liggen in het oosten op de in het bruin en geel aangeduide aardlagen,
nl. droger zand tot leemgrond met kleitafels.
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Het park zelf ligt in een eerder noordwestelijke bronnen-afvloeizone met code geel & paars.
Dit waterrijke gebied bevat;
- in oostelijke richting een kalkhoudende bron uit de formatie van Lede,
- in zuidelijke richting enkele bronnen uit het lid van Vlierzele
De kasteelvijver is het verzamelbekken van al deze bronnen die tussen de + 62,5 en de + 67,5
m boven zeeniveau ontspringen. De gestage afkalvende sedimentafvoer van de bronbeekjes
wordt geremd door de bronbossen.
In westelijke richting vinden we de "Bulvinck", een droger akkerland op een zacht glooiende
noordhelling.
De laagste percelen liggen in de molenbeekvallei.
Hier vonden we vroeger enkele visvijvers die nu, gezien het verlies van het economisch nut,
vervangen zijn door houtwinning met vochtminnende bomen.
Plaatselijk hebben we te maken met zeer drassig tot gematigd nat gebied.

Conclusie reliëf:
De verscheidenheid aan bodems, reliëf en waterhuishouding op het domein zorgen
voor een grote variatie aan micro Habitats, waar telkens een specifieke flora met
bijhorende fauna zou kunnen standhouden. Dit met inbegrip van enkele zeer zeldzaam
relict soorten zoals paarbladig goudveil. Op landschappelijk vlak kan het park
uitgroeien tot een unieke ontmoeting tussen reliëf, natuur en cultuur.
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2.1.3 Waterhuishouding
Geohydrologische context
Het kasteeldomein van Leeuwergem ligt op een bronnenrijke westflank van een noord-zuid
georiënteerde heuvelrug, Oombergen - Grotenberge, met hoogste punt, + 80 m. Hydrografisch
maken deze bronnen deel uit van het bekken van de noordelijk gelegen Molenbeek.
De Molenbeek is een zijbeek van de Zwalmbeek die te Oudenaarde uitvloeit in de Schelde.
Door de aanleg van woon - & winkelcomplexen en verharde bestrating met riolering in de
directe omgeving van de randen van het domein treedt een verlaging van het grondwaterpeil
en een verdroging/eutrofiëring van de bodemoppervlakte op. De aanwezigheid op en rond het
domein van debiet vertragende factoren zoals bossen, weiland, akkerland en vijvers reguleren
de afvoer vrij van wateroverlast. Het laagste afvloeipunt op het domein te Elene ligt op +/- 47
boven zeepeil. Over een gemiddelde afstand van 1200 m bedraagt het hoogteverschil 33 m.
De gemiddelde afvloeigraad bedraagt 2,8 %.
De natuurlijke loop van de beken op het domein; de molenbeek en de naamloze beek komend
van meetpunt 1a, is hierdoor dus eerder rechtlijnig. De oevers zijn matig geërodeerd, ondiep
met glooiende afloophellingen. De wateroppervlakte ligt daardoor voor 75 % vrij van
schaduw van de oevers en vormt een geschikt ecosysteem voor amfibieën.
De sprengenbeken, die vooral terug te vinden zijn in het zuidelijk deel van het domein, zijn
eerder diep ingesneden en liggen in een schaduwrijk gebied.
Op de meer vlak gelegen delen zorgt stagnatie van afvoergrachten voor drassige zones en
plaatselijke moerasvorming.
Hydrografie binnen het projectgebied
Voor een overzicht: zie bijlage plan 2 met tracés van de natuurlijke beken, de
brongebieden, de grachten, de greppels, de sprengenbeken, de drassige moeraszones,
de vijvers en de zuid-westelijk in het Leeuwergembos gelegen vijver in
eendenkooivorm verder genoemd "de vermoedelijke Eendenkooi".
Het waterafvoersysteem bestaat uit een geheel van natuurlijke beken, sprengen, grachten,
vijvers en een gering aantal greppels. De waterhoeveelheid aanwezig op het domein wordt
hoofdzakelijk aangebracht door het debiet van de bronnen. Regenval heeft enkel impact door
stagnatie van afvoer ter hoogte van verstopte grachten of dichtslibbende duikers.
De structuurkwaliteit van de waterhuishouding op het domein is vrij goed onderhouden in de
periferie rond de woongedeelten, wegenis en het neerhof.
In de parkzone is de waterhuishouding plaatselijk erg in verval:
- Het zuidelijk gelegen sprengen - & grachtenstelsel is voorzien van 6 sterk in verval geraakte
sluizen die instonden voor de debietregeling. Nu is er enkel sprake van natuurlijke afvloei en
doorsijpelen naar de ondergrond.
- Met uitzondering van de bron op meetpunt 1a zijn alle andere aangestoken bronnen
dichtslibbend.
- De watervallen op het begin en het einde van de vermoedelijke eendenkooi zijn als vervallen
te beschouwen.
- Duikers en ondergrondse verbindingen hebben plaatselijk enkel nog een doorsijpelend
debiet.
- Uitloopzones van grachten zonder of met dichtgeslibde aansluiting op het afvoersysteem
vormen door stagnatie drassige tot moerassige zones.
- Inefficiënt werkende dichtgeslibde of infiltrerende grachten geven bij sterke regenval aanzet
tot wateraccumulatie. Dit is het geval in de laagste publiekzone van het lovertheater.
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Tabel 1: Waterkwaliteit
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Overzicht plan meetpunten en waterkwaliteit

De biologische kwaliteit van het hydrografisch stelsel is eerder matig tot problematisch.
Nitraat en fosfor komende van NPK nutriënten belemmeren de biodiversiteit van het biotisch
milieu. De afbraak van de organische belastingen, onder de vorm van overvloedig toegepaste
bodem verrijkers, huishoudelijk afvalwater en vooral de verwerking van organisch afval
(rottend materiaal, voedselresten,…) door de ontelbare micro-organismen vergen grote
hoeveelheden zuurstof. De aanwezige hoeveelheid kan deze vraag niet beantwoorden.
Als gevolg daarvan is het zuurstofgehalte in het beken - & grachtenstelsel plaatselijk op te
volgen en in de spiegelvijver (lokaal ook grote vijver genoemd) en de vermoedelijke
eendenkooi zelfs ongezond voor het aquatisch milieu.
Water met een hoger gehalte aan zouten kan minder zuurstof oplossen.
Vissen vereisen een minimum van 6 mg zuurstof per liter water.
Zuurstofniveau ’s beneden 5 mg/l zorgen voor stress.
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Conclusie waterkwaliteit:
De biologische kwaliteit van het oppervlakte water en het slib van de grachten, beken
en bronnen is problematisch en vraagt de nodige zorg.
Maatregelen die;
- een betere door - en vooral- uitspoeling van de beekdalen door het oppervlaktewater,
en,
- een aanpak van het huishoudelijk afvalwaterbeheer,
verbeteren dringen zich hier op.
De aangeboorde "sprengen" in het Leeuwergembos kunnen water leveren van een
continue kwaliteit en temperatuur die een karakteristieke fauna (gewone pad, bruine
kikker) & flora kan (re)genereren. Het behoud van de steilere wanden als nest
mogelijkheid voor de ijsvogel en het herstellen van het debiet, kunnen een belangrijke
ingreep zijn voor zowel het landschappelijke aspect als de omliggende ecosystemen.
De "vijvers & bospoelen“ vragen beheeraandacht onder de vorm van "baggeren en
schonen". De bospoelen zijn uniek in het landschap als schaduwpoelen die geringe
temperatuurschommelingen ondergaan. Daardoor zijn ze eerder geschikt voor libellen
en minder voor amfibieën - & visbestand. De schaduw van de cultureel bepaalde
sierplanten beperkt de ontwikkeling van dierlijk plankton en het bladafval verlaagt het
zuurstofgehalte. De aanwezige Laurierkers overbeplanting is een hinderpaal voor een
verbetering van de waterkwaliteit. Geleidelijk oplopende oevers verbeteren alvast de
leefomstandigheden voor amfibieën.
De in de zon liggende wateroppervlakten vragen om een constante aanvoer van
zuurstof. Het herstel van het oorspronkelijk fonteinsysteem en de aanvoer van
zuurstofrijker water zou hier antwoord op kunnen bieden.
Het beheer van het "uitdiepen, baggeren en schonen" kent volgende vuistregels:
Algemeen:
- beste periode begin september tot half oktober
- afval een eind op een afstand van de kant houden vooraleer af te
voeren om de dieren de kans te geven terug te keren naar hun aquatisch
milieu
- het slib is zeer geschikt voor stinzenbollenkweek
- schonen vanuit zo weinig mogelijk oevers
- niet ineens alles uitdiepen, baggeren of schonen, d.i. een te grote
verstoring van de levensgemeenschappen, vuistregel: 1/2 ongestoord
laten
Voor bospoelen is het gebruik van kleinschalige methoden met weinig oeverschade
aangewezen; mobiele kraan met brede rupsen en maaikorf. Een gesloten bak is
absoluut te mijden). Strooiselafval kan op een eind van de poel op een zonnige plaats
worden gestapeld. Dit is goed voor de amfibieën, bodem predatoren en insecten.
Het zoeken en vinden van een verantwoord baggeren van de spiegelvijver,
alsook het uitzuiveren van het kanaal en ook het vinden van een depot of slib bed
-al dan niet op het terrein- kunnen deel uitmaken van een lange termijnvisie.
Verkoop slib aan bloemknollen kwekers?
Slib bed op een bodem met lage BWK waarde?
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2.1.4 Historiek van het landschap en het beheer
Vroegste landschapshistoriek in een ruimere context
Van natuurlandschap naar economisch gerichte landschapsexploitatie
De evolutie van de bosvorming na de laatste ijstijd verliep als volgt:
- uitgroei van berk -wilg
13.000 jaar geleden
- gevolgd door den
11.300 jaar geleden of de Taiga periode
Met eerst de komst van de hazelaar, dan de eik, olm, els & linde, gevolgd door de es voltooide
de gemengde bosvorming zich rond 7.500 jaar v.C.
In het drogere bosgebied speelde de linde aanvankelijk een dominante rol.
De beuk & haagbeuk deden hun intrede rond 3.000 v.C. waarbij de beuk zwaar in
concurrentie trad met andere soorten in het gemengde loofbos. Dit vooral op droge zanderige
heuvelruggen, waar de typische Atlantische ondergroei arme beukenbossen ontstonden.
Op de delen met fluctuerende waterspiegel namen de eiken het voortouw.
De nattere gebieden waren, zoals nog steeds, toebedeeld aan elzen-essen-wilgen-olmen
soorten. Dit moet zowat het "natuurlijke" domein van Leeuwergem zijn geweest voor de mens
in het ijzertijdperk een steeds grotere rol begon te spelen.
Een groot uitgestrekt bosgebied, doorspekt met struwelen veroorzaakt door planten etende
wilde dieren en nomadisch georganiseerde mensen. (cfr. silexmes uit bos 1)
Kastanje, populier e.a. zijn vanaf de Romeinse tijd, door mensenhanden geholpen
kolonisators.
Het rond 57 v.C. door Tacitus omschreven leefgebied van de Nerviërs waar ook dit domein
toe behoord (later zuidelijke verdreven door Germaanse invallers) blijkt echter al een vrij
sterk "cultuurlandschap" te zijn. Een vrij open sterk ruraal gebied doorsneden met boshagen
op de reliëfgrenzen. Deze boshagen deden, met een ondergroei van slee- & meidoorn, dienst
als vee kralen en grensbeschermingen voor woongebieden van de diverse clans.
Namen als Haie Le Compte & Haie le Roeulx herinneren ons aan deze landschapvorm.
Het feit dat deze stam 50.000 krijgers kon leveren voor de strijd tegen Julius Caesar toont een
belangrijk landbouw/voedingspotentieel aan in hun leefgebied. We mogen aannemen dat het
landschap dus al vroeg zijn oerbosfase verloren had en door de vruchtbare leembodem vrij
snel door mensenhanden werd gevormd tot een geheel van boshagen op de heuveltoppen,
woestines/struwelen als weidegebieden en broekbossen langs moeilijk te draineren
beekvalleien en in brongebieden.
In de Gallo-Romeinse periode groeide de leemstreek tussen de Schelde en de Dender uit tot
de graanschuur voor de Rijn legioenen. De weg Gesoriacum (Boulogne) - Keulen was vanaf
het jaar 0 (Keizer augustus) de noordelijke handel-as. Velzeke & Elene lagen langs deze as.
Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat voor 275 n.C. heel veel van het omliggende
grondgebied landbouwzone was (afwezigheid van bospollen in de grondlagen.
Vanaf de 4de eeuw en steeds toenemender in de 5 & 6de eeuw zien we de aanwezigheid van
bos gebonden pollen in de grondlagen. Dit moet de groeiperiode zijn geweest van het grote
bos tussen Leeuwergem-Hillegem-Oud Zottegem-Beervelde. Getuige de Frankische jachthut
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te Hillegem. De bosrestanten op het domein kunnen reminiscenties zijn van dit grote
bosbestand uit de vroeg Merovingische tijd.

Uit de bossen van Vlaanderen

G.Tack, P Van den Brent, & M.Hermy

We kunnen aannemen dat dit eveneens een weergave is van de laat Romeinse periode.
In de 13e eeuw, enkel geëvenaard in de 19e eeuw, bereikt het bosbestand een dieptepunt.
Minimale opbrengst foreesten op:
- drogere grond met harde kleilagen als ondergrond (hakhout en middelhout beheer)
- in brongebieden (hakhoutbeheer)
- langs natte beekvalleien (hakhoutbeheer)
en maximaal landbouwgebied en woestines/struwelen voor veeteelt in de tussenzones.
Deze beschrijving komt (rekening houdend met de aanleg van de Bulvinck in de vroege - en
enkele herbebossing fases in de latere middeleeuwen en het omvormen van de woestines naar
weides) vrij goed overeen met de eerste echte vastlegging van het landschap door Graaf
Ferraris uit 1777.
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Bos nr. 1 & 2 liggen op een harde kleilaag heuveltop. Alle andere bossen op het domein zijn
een restant van een groot bronbosgebied dat volgens Ignace De Temmerman en onze
bevindingen bestond uit het domein te Leeuwergem en de nu verdwenen zuidelijk gelegen
Raeckbossen en de westelijke gelegen Ryckbossen.

Hypothetische kaart met een interpretatie van het domein en de bebossing rondom.
Periode 4 de tot half 8 de eeuw. Daarna ontginning Bulvinck in Karolingische tijd.
Het landschapsbeheer en zijn evolutie van het domein vanaf de vroege Middeleeuwen tot de
18 de eeuw, het feodaal fundament
Economisch gerichte landschapsexploitatie
Er zijn enkele aanduidingen dat er een zeer vroege vestiging bestond van het hof te
Leeuwergem als vestigingsplaats van de sibbe van de Frank Leudiwar (Leudiwar - inga-haim)
tijdens de landname periode rond 470:
- De plaats van het kasteel eiland in een moerassig goed verdedigbaar gebied met een
ringgracht (waarvan de huidige waterpartijen rond het kasteeleiland een relict zijn)
- De Bulvinck (de "bol wang"), als relict van het Karolingisch tweeslagstelsel kan best
geëxploiteerd zijn door de collectiviteit van Elene.
- Daar de parochiestichting in de post-Karolingische periode ook een zaak van wereldlijke
heren was en het feit dat parochiegrens Elene-Leeuwergem dwars door het domein snijd kan
er op wijzen dat de eerste bezitters/gebruikers verbonden waren met het Keltische Elene
(Alinea, water) gevolgd door heren/eigenaars verbonden met de parochie Leeuwergem
Het meer gekende domein te Leeuwergem -Elene kreeg rond 10 de -11 de eeuw vorm als
administratieve configuratie in het hof - of domaniaal stelsel op basis van het tweeledig
domein:
- het terra indominicata, land voor de eigen exploitatie van de heer
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- de terra mansionaria, het hoevenland dat uitgegeven was aan de horige boeren met
herendienst op het terra indominicata, met plicht tot leveren van opbrengst rata/goederen uit
de terra mansionaria en het uitvoeren van reparaties aan wegen, gebouwen en hekwerken, het
leveren van geweven stoffen, betalen van renten enzovoort.
Jacht - & visrecht waren exclusief toebedeeld aan de heer of toebedeeld volgens diersoort.
In het begin van domaniaal stelsel bestaat het domein van Leeuwergem uit een:
- vroonhof (villa) gelegen op de huidige plaats van het neerhof, eeuwenlang de belangrijkste
landbouwuitbating te Elene, Leeuwergem en Hillegem met, naar alle waarschijnlijkheid, een
verdedigbare motte refuge in het moerasgebied (een versterkte plaats ter hoogte van het
huidige kasteeleiland)
- afhankelijke hoeves met horigenplicht te Elene, Leeuwergem en Hillegem
- zaailand, bossen, weiden (gras - & hooiland), boomgaard, vijvers
- genoemd de reserve indien deel uitmakend van vroonhof (vb. zaailand de Bulvinck,
mogelijks in tweeslagstelsel tot rond 11 e eeuw, werd drieslagstelsel door de komst
van de keerploeg)
- tenures indien deel uitmakend van de afhankelijke hoeves.
Deze arealen vormden een aaneengesloten geheel, waarbij het grootste deel in Elene en een
kleiner deel in Leeuwergem lag. Rond de 12 e eeuw moet er zich een verschuiving in bezit
structuur van de dorpskouters hebben voorgedaan, ten voordele van het hof te LeeuwergemElene. De omliggende kouters komen vanaf dan wel binnen de domaniale organisatie.
De "heren van Leeuwergem" ontstonden met de aanstelling van "Gillebertus de Leeuwergem"
als heer van Leeuwergem, Ressegem en Massemen rond 1209.
Landschappelijk bestond het hof uit de motte burcht, (vanaf de eerste helft van de 15 e eeuw
een kasteel-burcht) met grootgrondbezit in bossen, hofstede, boomgaard, visvijvers, weide -,
hooi - & akkerland.
De evolutie van het domein in de middeleeuwen kenmerkt zich door een verdere uitbreiding
van de exploitatie tenures rondom het domein zoals we het nu kennen. De aanleg van de
"boskouter" te Rijkbos in de vroege van de middeleeuwen (bosontginning ten voordele van
landbouw). Gevolgd door de ontwikkeling van Dassegem (4 hofsteden), Nieuwege
(landbouwareaal: het lange leen) in de12 e - 13 e eeuw.
Rond 1400 wordt het Leeuwergem - & Raeckbos, samen 33,5 Ha, deel van het domein.
Voor die tijd waren deze bossen ongetwijfeld collectieve arealen ("marke of mallum" bossen).
Dit gegeven is mogelijks terug te vinden in de buurtwegenatlas, in de kadastrale
perceelopdeling en op het terrein:
- bosperceel nr. 17 wordt omschreven als "bosweg" en vindt zijn verlengde naast het
lovertheater, (dit vormt nu een doorkijk over de vijver heen naar het Apollo’s beeld)
- de verdwenen weg tussen Leeuwergem en Rijkbos loopt dwars doorheen het
parkdomein, ( zie ook kaart Ferraris uit 177)1.
Deze beide "papierveld” gegevens ontkoppelen het Leeuwergembos van het kasteeldomein.
Ongetwijfeld was dit bosareaal een semi-natuurlijk bronbosgebied dat dienst deed als
hakhoutreserve. Door het tekort aan hout als grondstof in de 15 e eeuw werden bossen zeer
gegeerd als opbrengsteigendommen. We kunnen echter geen sporen vinden van de
gebruikelijke herbebossing rond deze periode. Het bosareaal bleef eerder constant tot er een
begin werd gemaakt met de aanleg van het park op het domein in 1762.
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In de voortschrijdende middeleeuwen evolueerde het domaniaal hof van een agrarisch
exploitatiecentrum tot een adellijke leenman- bestuursvorm "de heerlijkheid LeeuwerghemElene”. Dit hield vooral een administratief-juridisch-fiscaal recht over collectiviteiten in.
Een heerlijkheid was een gebied waarop bepaalde rechten betrekking hadden en deze
hoefden niet gebonden te zijn aan grondbezit.
Landschapsbeheergerichte rechten waren o.m.;
- het recht van houtschat, inhoudende 1/10 van het hout dat in de bossen werd gekapt,
( hakhout, middelhout en hooghout als stook -, materieel - & constructiemateriaal)
- het pootrecht, recht om bomen te planten.
Opbrengstgerichte rechten waren dan weer;
- het vis - , vermoedelijke eendenkooi -, markt - , jacht - & cijns - (of renten-in-natura)
recht & het wind/molenrecht, de verplichting om graan uitsluitend te laten malen bij
de molen van de heer, die banmolen of dwangmolen werd genoemd. De" staakeiken"
ten westen van het kasteeldomein vormt deel van deze molentraditie.
Van organisatorische aard was:
- het benoemingsrecht, recht om bepaalde functionarissen te benoemen (baljuw,
meier, schout, ambtenaren e.d.),
- het recht op lagere jurisdictie.
Deze periode kenmerkte zich door een sterke agrarische productie - & bevolkingstoename,
groeiende handel en een toenemend belang van het geldwezen.
De agrarisch-landelijk gerichte middeleeuwen gingen over in de stedelijke handels
economieën. Door de eerder afgelegen ligging van het "hof" zal dit niet deelnemen aan deze
expansie en eerder bevriezen t.o.v. de groeiende arealen dorps - en gehuchtenkouters.
Landschappelijk werd het hof te Leeuwergem-Elene een "opbrengst buiten domein" en "een
refuge" in tijden van stedelijke onlusten.

Een simuleringsplan van de heerlijkheid uit 1680 met de Oranjerie - en de Abeeldreef, Hebbegem, de molen
bovenop de Bulvink en het kasteel met een vijver

64

Gerard de deken (naar onze bevinding niet ut 1761 maar eerder rond 1700)

Afteekeninghe van Leeuwerghem uit 1707

Naast de Oranjeriedreef, reeds in 1680 op plan gesitueerd vinden we een nieuw aangelegde
"Kasteeldreef" met een extra dwarse dreef in het verlengde van Hebbegem komende van
Nieuwege. Van de Oranjerie en het koetshuis is er nog geen spoor en ter hoogte van de
huidige moestuin vinden we een boomgaard met noordelijk ervan een siertuin. Westelijk
bevinden zich een aaneensluitende reeks vijvers.
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Het kleine stukje dreef (met vele oude houtstoven) dat zich naast het huidige "kanaal" bevindt
(direct westelijk ervan) kan deel uitmaken van de dreven uit 1707.
Het meest zuidelijke deel ervan is duidelijk begraven onder de ophogingen voor de aanleg van
het kanaal.
In een foncier van Leeuwergem uit 1707 (het tweede kasteel) halen we volgende gegevens
m.b.t. de landschappelijke invulling van het domein;
- zuidelijk van het neerhof situeerde zich een boomgaard,
- ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe kasteeldreef op het voorhof bevonden zich
rechts en links van de dreef twee symmetrische weilanden,
(totale oppervlakte weilanden, boomgaard en neerhof +/- 5,67 Ha)
- het westelijk gelegen zaailand "de Bulvinck" een goed gedraineerde leemgrond had een
oppervlakte van +/-16,16 Ha en werd uitgebaat door het neerhof,
- het wereldbos +/- 0.7 Ha groot, ter hoogte van het aan te planten beekvallei bos nr. 26
Onder deze vorm vond het zijn continuïteit doorheen de verdere geschiedenis.
In de 16 de & 17 de eeuw vinden we zo het goed te Leeuwergem-Elene terug als een leen van
het leenhof te Gavere.
In de tweede helft van de 18 de eeuw herwint het domein dynamiek door zijn nieuwe functie
als lusthof voor Graaf Pierre Emanuel Joseph d’Hane (1726-1786) uit Gent.
De beheersvorm na de bouw van het derde kasteel in 1762
De inrichting van de "buiten" residentie en de gevolgen van het verdwijnen van het
het heerlijkheidstelsel in 1795.

Ferraris
Dit detail uit de kaart van Ferraris 1771 toont ons een overgang tussen de "Afteekeninghe van
Leeuwerghem" en het domein zoals we het nu kennen. Enkel de noordelijke weide voor het
voorhof blijkt behouden. De tweede dreef in het verlangde van Hebbegem blijkt afgezwakt tot
een weide zoomrand. De vijver is nog steeds vrij klein en het meest zuidelijke bos is nog "los"
van het parkdomein. De abeel - & de oranjeriedreef worden in het zuiden verboden door een
dwarse bosweg(dreef). De inrichting van het park is vrij klassiek met meetkundige vormen.
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Oostelijk vinden we naast de kasteeldreef een vrij groot bronbos. Noordelijk van het
kasteeleiland gelegen zijn de moestuin en de boomgaard van plaats gewisseld en het
koetshuis, de oranjerie zijn nog niet gebouwd. Eind 18 e eeuw, begin 19 e eeuw krijgt het
oostelijk deel van het park een face - lift. Het boek Théorie de l'art des jardins krijgt te
Leeuwergem vorm als "Engelse tuin" in het Leeuwergembos (aanleg) en het oostelijk van het
"canal" gelegen bos (heraanleg). Het thema: de mens als ongecompliceerde "edele wilde”.
De verlichte ideeën van J.J. Rousseau sloegen over in een romantische natuurstijl die, onder
Britse impuls, evolueerde tot de continentale landschapstijl. Dit was ook een
kostenbesparende ingreep volgend uit een nieuwe economische realiteit ontstaan in de
Napoleontische periode. Door de afschaffing van de heerlijkheden in 1795 verandert het
maatschappelijk/economisch draagvlak van het domein volledig.
De onderhoudskosten komen nu volledig ten laste van de eigenaars.

Kaart van Geraard Van de Meulebroecke uit 1823

De formelere Franse classicistische arbeidsintensieve tuinaanleg uit het midden van de 18 e
eeuw had (en heeft) een veel hogere onderhoudskost dan de Engelse Landschapstijl.
Deze nieuwe "stijl" gaf de eigenaars van het landgoed de mogelijkheid om zo budgetbesparende "grandeur" te geven aan het landgoed.
Het Leeuwergembos had echter vrij lang gediend als 'houtwinning gebied".
Het resultaat van de Engelse styling is hier dus eerder een hybride tussen half natuurlijk bos
en aangelegd park.
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Het Park en de esthetische evolutie.
Onderzoek toont aan dat het voorafgaande landbeheer, waarin de economisch gerichte
exploitatie van het bos lange tijd centraal stond, geleidelijk aan plaats ruimt voor
landschapsarchitectuur, met grote aandacht voor esthetiek, vormgeving en kennis.
Een kaart uit 1680 (zie pag.65) die de heerlijkheid van Leeuwergem situeert, toont aan dat de
oorspronkelijke toegang tot het domein langs het huidige bos 1 en 2 liep en verderop tot aan
de molen of het huidige Hebbegem. Haaks hierop treffen we de Abeel- en Orangeriedreef aan,
die vermoedelijk ook de eigendom grens weergeven. Ten zuiden dwarst en verbindt het pad
dat van Leeuwergem naar Elene loopt deze twee dreven. De tekening van Gerard de Deken
(pag.56), dus vermoedelijk 20 jaar later, geeft de dreef aan die wij tot de dag van vandaag
kennen als dé toegangsdreef tot het domein –alsof ze nooit anders heeft bestaan. De eerste
fase van de parkaanleg in 1762, in opdracht van P.E. Joseph d’Hane, kenmerkt verschillende
elementen uit de barok of Lodewijk XIV-stijl, nl. het streven naar een harmonieus samengaan
tussen architectuur en natuur, met als typerende elementen de inplanting van bomengroepen,
graspartijen, bloemenperken, waterpartijen, fonteinen, beeldengroepen, en dit steeds volgens
een strak geometrisch patroon en in een weids perspectief:
Naar het plan van Gerard De Deken van 1700 (zie pag.66) zien we dat de integratie van deze
klassieke tuinen hier te Leeuwergem hoofdzakelijk plaatsvond in de bestaande tuin zodat
elementen, zoals de lange toegangsdreef, de moestuin en de boomgaard ten noordwesten van
het kasteel, onveranderd bleven.
De overige delen paste men aan volgens de geldende normen:
- de oevers van de spiegelvijver kreeg een geometrisch grondplan en heet voortaan ‘de
spiegelvijver’
- de bossen richtte men in als bosquets van groene kamers, doorsneden met dreven
- de aankleding, de parterres en het inbrengen van nissen voor tuinbeelden zijn persoonlijke
aanvullingen in die sfeer.
Zoals het hoort, ondersteunt ook hier landschapsarchitectuur het centrale punt van elke
opdracht: Twee grote perspectief-assen spelen in op de ligging van het kasteel en brengen het
op die manier een hoge en extra waarde toe.
De eerste as verloopt van oost naar west, sluit aan op de (bestaande) toegangsdreef, kruist het
voorhof met bijgebouwen en geeft uit op de hoofdingang van het kasteel. Door de hal en het
salon loopt deze as door om uit te monden in parterres en groene kamers, in de vorm van een
vertugadin. Of dit laatste werkelijk is gerealiseerd, kunnen we niet met duidelijkheid zeggen,
want 61 jaar later (zie Kaart van Geraard Van de Meulebroecke) is hier voor het eerst sprake
van een spiegelvijver. De toegangsdreef verbreedt naar het einde toe om het zicht op het
kasteel te verruimen. De lindebomen, die ons als het ware verwelkomen, doen dit duidelijk al
250 jaar lang. De voorgestelde patte d’oie hier aan de entree kende geen uitvoering.
Het voorhof zet gebogen aan met een smeedijzeren hek tussen monumentale pijlers. Het plan
van Sr. Carpentier tekent twee brede, tweezijdig symmetrische parterres met aan het uiteinde
of begin arabesken die herinnerden aan de rocailles van het kasteel. De kaart van Ferraris
(1775) (zie pag. 67) geeft hier niks van weer, terwijl -tot de dag van vandaag- zich aan de
ingang van het domein zich aan beide zijden van de centrale as vier ‘parterres à l’Anglaise’
bevinden, met tussenin paden van fijne witte kiezel. Aanvankelijk verbond een ophaalbrug,
rustend op gemetselde bogen, de kasteel motte met het voorhof. Deze werd later in de 18de
eeuw vervangen door een bakstenen boog en op dit moment loopt er een restauratie-dossier.
Achter het kasteel gaf een eenvoudige houten brug uit op de achterliggende parterres.
Zoals eerder is aangehaald toont ook de kaart van Ferraris aan dat de boomgaard ten
noordwesten van het kasteel het haalde van deze parterres. De kasteel motte kent ten zuiden
een ronde uitstulping, welke de opdrachtgever, samen met de andere zijden, meende af te
boorden met blauwe hardsteen en aan te kleden met een smeedijzeren balustrade.
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Plan van aanleg tuin in Franse stijl
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Haaks hierop loopt een as van noord naar zuid, verdeelt het kasteel in de andere richting,
strekt zich over de spiegelvijver uit om achter in het bos te eindigen. Deze oplopende dwars as
bestond uit drie niveaus en zijn tot op heden nog herkenbaar, weliswaar onder een ander
gedaante:
A. De Spiegelvijver, de verschillende Parterres en Bosquets
Aan het einde van de spiegelvijver stelde men een waterbuffet en twee spuitende fonteinen
op, welke de blik op het perspectief moesten vasthouden. Het bestaande neerhof won het van
het eerste zuidelijke bosquet in oostelijke richting, terwijl de ‘balzaal’ aan de overkant wel
zou zijn aangelegd.
In het tweede zuidelijke bosquet, aansluitend op het neerhof, realiseerde men een ‘salle des
maronniers’, aangekleed met een 20 voet hoge obelisk, die echter pas later –en iets verderopwerd aangebracht. Aan westelijke zijde van de spiegelvijver komt een zaal met iepen/olmen,
met een sterk uitgewerkt grondplan. In het verlengde van de spiegel-vijver liep de dwars-as
door twee parterres om vervolgens opnieuw te stoppen ter hoogte van een fontein, welke later
–in 1768- evolueerde tot de sfinxenvijver. Op de kaart van graaf Ferraris, slechts 12 jaar later,
vinden we enkel het neerhof, de spiegelvijver en drie sobere bosquets –waaronder het salle
des maronniers- terug, en vermoedelijk is er hier ook al sprake van een vertugadin op weg
naar die sfinxenvijver. Regelmatig ingeplante lindebomen omgorden de ‘allee’ rondom beide
waterpartijen. De bosquets vulde men hoofdzakelijk in met olm, eik, beuk, abeel, linde,
kastanje, berk, hazelaar en fruitbomen.
De ligging, de oppervlakte en zijn keuze van invulling, nl. hazelaar, linde en kastanje, laat
ons vermoeden dat het hier om een ‘voorraadbos’ gaat, waar hakhoutbeheer mogelijks
van toepassing was.
B. Het Sterrebos
De vertugadin of de halfronde grashelling vormde een overgang naar de vier achterliggende
en dus hoger gelegen bosquets, symmetrisch opgesteld t.o.v. die noord-zuid as, welke de basis
legde voor het gebruik van verschillende sterpatronen (zie St. Andries Kruis) om zo deze
beboste zone verder in te delen. Vervolgens kleedde men de ster verder aan met waterbekkens
in het westen en zalen in het oostelijke deel.
OPM.: Ook in de dwarsrichting kende dit ‘terras’ een grote uitdaging. De oplossing
getuigt van een groot, ruimtelijk inzicht en vakkennis, nl. een centraal terras (
vermoedelijk een grasvlakte, bedoeld om sterk te verfraaien), de hoofddreef -ontstaan
door de noord-zuid as – en het grote niveau verschil tussen het oostelijke en westelijke
deel, komen door een beredeneerd trappenspel met elkaar in verbinding….meer nog in
harmonie.
De kaart van Ferraris geeft enkel een ingewikkeld sterrenpatroon van dreven weer, met in het
westelijke deel (vermoedelijk) visvijvers. In 1776 kende deze tuin te Leeuwergem een
belangrijke uitbreiding: op de noord-zuid as achter de sfinxenvijver kwam het 120m lange
rechtlijnige kanaal tot stand, met in het midden een octogonale verbreding en als sluitstuk een
grote rotonde, dat op zijn beurt het begin vormde voor de ganzenpoot of patte d’oie of een
driedelig divergerend lanenstelsel doorheen de bospartijen van de hoger gelegen bosquets.
Mogen we hieruit besluiten dat de hoofddreef uit het sterrebos aanzette tot de realisatie van ‘le
grand canal’?
C. De Belvédère in het bos
Dit gedeelte ligt in een zone die in haar natuurlijke staat gelaten was. Aan het uiteinde van de
centrale as, op het hoogste punt in het park, prijkte een amfitheater voorzien van een
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waterbekken –ter bevoorrading van de visvijver- en een hoger gelegen belvédèrezaal, ttz. een
groene kamer van waaruit men letterlijk van een fraai uitzicht genoot. Hoewel de kaart van
Ferraris enkel de as met aan het einde een ‘salle’ laat zien, geeft het plan van landmeter Van
der Massen duidelijk weer dat de opdrachtgever een rond tempeltje verkoos boven de
oorspronkelijke groene kamer. Tot op heden bevinden zich daar solitaire hulst exemplaren.
Zij getuigen alvast van een aanzet tot de groene ‘belvédère’ van weleer, terwijl een recente
studie van kunsthistorica Virginie de Burlet veeleer een houten tempeltje laat vermoeden.
De bosweg, die Leeuwergem met Elene verbindt, is duidelijk nog aanwezig en geeft –
ons inziens- weer dat het achterliggende deel nog steeds een ‘voorraadbos’ betreft,
waar hakhoutbeheer vermoedelijk van toepassing was. Olm, eik, beuk, abeel, linde,
kastanje, berk en hazelaar vulden deze zone in.
Het plan van landmeter Van der Massen (zie hieronder) brengt de toestand van het park anno
1785, m.b.t. de nieuw aangelegde bospartij achter het barokpark, precies in beeld en illustreert
zo de overgang van de klassieke tuinaanleg naar het romantisch concept: het pas aangelegde
patte d’oie met zijn strak lijnenspel en zijn centraal tempeltje als eindpunt laat zich in zekere
zin integreren met een slingerende padenstructuur, de aanleg van kunstmatige heuvels en
kronkelende waterlopen –waaronder de serpentine- met eilandjes in de bron- en waterrijke
bospartij rechts daarvan….en zo ontstaat het ‘Engelschen Bosch’?

Van der Massen 1785
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Nader onderzoek van een anoniem plan uit 1786-1789 toont aan dat de ganzenpoot echter een
kort bestaan kende, de als ‘bosch of planterije’ aangeduide twee oostelijke bosgroepen langs
het kanaal verruigden en voor het eerst verschijnt het lovertheater.
Volgend op dit plan zien we dat in 1789 -1790 ook de spiegelvijver grotere proporties
aanneemt en het teatro de verduro een feit is geworden. Opmerkelijk is ook de inbreng van
wandelpaden in het oostelijk deel van het bos, welke- in schril contrast met ervoor- niet langer
meer uit één vertrekpunt vertrekken om aan te komen in één eindpunt.
Neen, meerdere wegen, met een zogenaamde vrijblijvendheid, brachten de bezoeker steeds tot
bij het volgend fabriekje, welke op hun beurt deze parktransformatie sterk symboliseren. Het
parcours maakte grote bochten –afwisselend- doorheen gesloten beplanting en open stukken
om zo het ruimtelijk oriëntatie gevoel te verstoren.
Mogelijks werkte men de regressie van een deel van de baroktuin bewust in de hand
als voorbereiding op de realisatie van de landschapstuin, terwijl de andere elementen
intact bleven. In het essay van kunsthistorica Virginie de Burlet lezen we dat de
kasteeleigenaar E. d’Haene bewust koos voor deze gemengde aanleg met een strakke
scheiding tussen de regelmatige en onregelmatige gedeelten waarbij de klassieke en
de landschappelijke aanleg juist door dit contrast ten volle tot hun recht komen.
Van bij het ontstaan van het park speelt water steeds een belangrijke rol.
Elk een wist op een knappe manier om te gaan met de omstandigheden en de mogelijkheden:
bij deze tweede realisatie steekt die waterhuishouding van het geheel dan ook op ingenieuze
wijze in elkaar, nl. de vele bronnen, samen met hun natuurlijke druk, sturen al hun water via
fonteinen en overlopen naar de serpentine om vandaar ‘ondergronds’ naar de spiegelvijver te
worden geleid.
Dit hoogstaand staaltje aan technische waterbouwkunde en hiermee samengaand het
knappe spelen met het reliëf mag aan onze aandacht niet voorbijgaan.
De staat van verval van het Engels Bos staat in schril contrast met de originele luister.
De zigzaggende paden zijn deels verloren gegaan of kende misschien een
eenvoudigere realisatie dan voorzien of niet onwaarschijnlijk bereikte o.w.v. de
Franse Revolutie niet alles zijn eindfase.
De tand des tijd liet toe een ondoorzichtig natuurlijk bos met veel kreupelhout te
ontwikkelen, welk de oorspronkelijke doorzichten nu sterk maskeren.
Sommige fabriekjes, zoals de astronomische toren en la cabane liggen in puin, andere
zijn wellicht verdwenen of kenden geen effectieve realisatie, zie eerder aangehaalde
onlusten. Enkel oude documenten, waaronder het plan van 1789-1790, geven ons een
precies idee van het merkwaardige concept.
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Plan van aanleg tuin in Engelse landschapstijl met vrijmetselaarsymboliek 1789-1790
Eigen collectie archief kasteel.
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In het geleide bezoek dat hierna volgt, schetsen wij een kort overzicht van de aanleg die op
het plan van 1789-1790 voorzien was, waarbij enkel de nog bestaande fabriekjes aan bod
komen, terwijl de verdwenen symbolen –om welke reden ook- enkel worden vermeld. De
opzet van het plan getuigt niet alleen van een zorg om het esthetische, maar ook van een heel
eigen symbolische inhoud. Deze beschrijving volgt het parcours van weleer:
(Zie bijlage 7: inventaris fabriekjes & tuinornamenten Blad 1 & 2)
1) Het lovertheater vulde het voormalig ‘salle des maronniers’ in.
Dit kunstwerk kent een verborgen toegang die aan het oog van een niet-ingewijde
onttrokken is. De linkse loofgang zou, via een discrete opening in de haagbeukenhaag,
toegang bieden tot het bos. Deze weg liep rond het lovertheater en zou moeten
overgaan in een doolhof van kastanjebomen.
Laatstgenoemde ruimden ooit hun plaats voor Eiken, welke op hun beurt jarenlang
instonden voor de akoestiek van dit groene theater. Geleidelijk aan heeft nu
vervanging van te oude exemplaren plaats…ja door de kastanjes van weleer. Of die
weg naar de doolhof er ooit is geweest, roept twijfels op want de constructie voor die
lovergang vertoont daar geen enkele vorm van herstel.
Het lovertheater verdient een extra woordje:
De aanleg van deze groene schouwburg kent een talrijke aanplant van hagen in
Haagbeuk.
Zij vormen het op 60cm hogere podium, de coulissen en de 9 loges. Het parterre kan
bij benadering plaats bieden aan 1200 toeschouwers. Het geheel wordt omringd door
een dienstgang. Deze ‘teatro de verduro’ kent zijn oorsprong in het 16de-17de eeuws
Italië en verspreidde zich gemakkelijk naar de baroktuinen van het noorden, daar de
atmosfeer van het ‘divertissement’ of het beschaafde tijdverdrijf van de 18de eeuwse
klasse ten tijde van koning Lodewijk XV hier perfect bij aansloot. Tijdens de
chaotische periode van de Franse bezetting bleef het dienstpersoneel toch op post en
zo hield het lovertheater stand. Ons exemplaar te Leeuwergem is hiermee uniek in
België en Noord-Frankrijk.
2) De obelisk, oorspronkelijk afgewerkt in Blauwe Hardsteen, kreeg pas 20 jaar na datum
zijn plaats t.o.v. de octogonale verbreding van het kanaal. Deze biedt in het doolhof
aan paden een herkenningspunt aan de verloren gelopene.
Vandaag staan nog twee blokken overeind en zien we dat dit symbool:
a. Aanzet geeft tot de toegang van een merkwaardig stukje ‘gecultiveerd’ beukenbos,
die vermoedelijk een respectabele leeftijd van 160 jaar genieten. Insiders dragen deze
zone –niet ontegensprekelijk- een bijzondere eigenschap en een warm hart toe. Zit de
vrijmetselarij hier ook wat voor tussen?
b. Met wat ‘goodwill’ deel uitmaakt van een ontstane dwars as in het park, richting
Bulvinck- Rijkbosch. Is het relevant het trappenspel van weleer de dag van vandaag te
linken met deze zicht as om zo bij te dragen tot het Engelse principe in
landschapsarchitectuur?
c. In de maçonnieke initiatie symboliseert zij een versteende zonnestraal.
De opstelling op het parcours draagt bij tot de feitelijke initiatie….of de weg naar het
licht.
3) De kluis: geen realisatiespoor te vinden
4) Een rotsgrot: idem
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5) Een decoratief ‘overstort/sluis’ in blauw hardsteen of een sokkel met vaas-ornament
aan de voet van oevers van de serpentine en een open plek in het Engels bos. Zie foto
van weleer.
In de hypothese dat dit ornament ook deel uitmaakt van de Vrijmetselarij,
symboliseert het element water hier het leven, de vruchtbaarheid …de zuivering.
De basis is nog steeds ter plaatse aanwezig, de vaas echter bevindt zich –
vermoedelijk- in de belendende onregelmatige vijver.
6) Bakstenen brug, oorspronkelijk een houten brug, geïnspireerd door het Verre Oosten,
met leuning.
Enkel de bakstenen oversteek is terug te vinden. Natuurlijke begroeiing maskeert een
mooie cascade van weleer.
7) Een houten brug, zonder leuning ….als beproeving, om angsten te overwinnen?
8) Het altaar of voetstuk met monumentale afmetingen, in blauw hardsteen bevindt zich
achteraan in het huidige bos.
Dit is niet opgenomen op het plan van 1789-1790….en bezit ook geen duidelijke
bronnen.
Herinnert het aan het altaar waarop de leerling vrijmetselaar de eed aflegt na de Vier
proeven van zuivering? .
9) Een tempel, zie bespreking ‘belvédère’.
Aan weerskanten ontspringen vandaag de dag nog steeds 2 bronnen, welke nu aan de
voet van deze opgeworpen heuvel samenvloeien. Via een vervallen cascade voert dit
water –onder een dik bladerbed weliswaar- naar de serpentine of de huidige
eendenkooi.
10) Tour astronomique, naar een ontwerp van arch. J. Dutry, met vierkante
benedenverdieping en cilindrische bovenbouw, opmerkelijk opgetrokken vanaf de
grond. De toren werd geroemd voor het mooie uitzicht dat hij vanaf de top bood…..op
het omliggende landschap. Deze verwijst niet naar de initiatie, maar wel naar de
interesse van de bouwheer naar de sterrenkunde, die in de 18de eeuw sterk in trek was.
Enkel de gecementeerde muren van de gelijkvloerse verdieping staan vandaag nog
overeind.
11) Fontaine Mayence of een vierkante blok met afgeronde bovenzijde, in blauw
hardsteen, aangekleed met een vaas, ter afwerking van een bron. Het water uit dit
bronbekken loopt via een reeks cascades stroomafwaarts naar de serpentine om zo
ondergronds de spiegelvijver te bevoorraden.
Vandaag loopt het water nog steeds volgens dit traject. Enkel ligt de vermelde vaas
enkele meters lager naast het voetstuk, op de bodem van deze bron en zijn vijvertje,
met twee eilandjes er in.
12) Het jachthuis of cabane.
Foto’s uit het persoonlijk archief tonen een eenvoudig en rustiek gebouw, terwijl de
eerder vermelde studie van Virginie de Burlet ons wijst op de tegenstelling tussen de
sobere buitengevels en de gezochte binneninrichting: gebogen binnenmuren met in de
vier hoeken nissen voor beelden. Het verrassingseffect slaagt hier in zijn opzet.
Van het tot ruïne vervallen gebouw staan nog slechts twee derde van de muren recht.
13) Stenen brugje
14) Boogbrug met borstwering in prachtig rocaille smeedijzerwerk, met een loopgedeelte
in hout,
Vanaf het midden van deze brug heeft men tot heden het mooiste zicht op de
graftombe (zie volgend fabriekje).
Ook dit ornament kent duidelijk een staat van ‘verval’.
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15) Het mausoleum op het eiland of de graftombe, welke sterke overeenkomsten vertoont
met het grafmonument van de filosoof J.J. Rousseau, herbergt de gekende spreuk
‘Carpe Diem’. Zichtbaar vanaf de brug die voor ‘overgang’ bestaat, toont dit
grafmonument de dood van de niet-ingewijde en de geboorte van de nieuwe,
ingewijde mens. De aanwezigheid van de bomen met een funerair karakter zoals de
moerascypres, de taxus en de treurwilg (?) versterken deze idee.
En hier eindigt de wandeling doorheen het restant van het Engelsche Bossch van
weleer.
Hoewel de sfinxen, in tegenstelling tot Artemis en Apollo, geen maçonnieke connotatie
kennen, kan hun opstelling –hoewel niet meer deel uitmakend van het Engelse
parcours- verwijzen naar het mysterieuze, het alles waarover gezwegen wordt,
verwijzen naar de verplichte geheimhouding, een inzet die nodig tot de toewijding in
de Vrijmetselarij.
De beschreven tuinfabriekjes maken deel uit van de toen geldende normen van Engelse tuinen
anno 1760, waarbij de tendens evolueerde naar het bijzondere, het ongewone. Aristocratische
vrijmetselaars legden discreet symbolische parcours aan die verwezen naar hun eigen initiatie.
Enkel de ingewijde elite kon de symboliek ontcijferen, de achteloze bezoeker merkte
hoogstens het vreemde en ongewone van de plek op, laat staan het begrijpen van de
onderliggende boodschap. Ieder ritueel draagt bij tot de Verlichting, de weg van de vrijheid.
In verband met het beheer van het parkdomein en in eerste instantie met de complexe
problematiek van de afwatering slibden de grachten en afwateringsbuizen dicht, gevolgd door
een langzaam verlanden van de twee vijvers in de bosquets ten westen van het kanaal.
Hierdoor nam de vegetatie toe en wiste de tand des tijd alle sporen van deze vijvers uit.
En zo evolueerde zone XXVa (zie bijlage 4) tot een alluviaal elzen-essenbos, met populier
Ook door ophoging van het terrein met slib, afkomstig van het uitbaggeren van de
spiegelvijver eind de jaren 20 van vorige eeuw, laat de vijver in de tweede westelijke bosquet
–naast sfinxen- en spiegelvijver- verloren gaan.
Nu treffen we hier een gemengd loofbos aan met o.a. eik en haagbeuk als hoofdbomen …en
braam als kruidlaag. In de onmiddellijke omgeving van het kasteel of het eerste westelijke
bosquet rooide men de kaprijke bomen. De vrijgekomen oppervlakte kreeg –voor het eerst in
zijn parkgeschiedenis- een vormgeving, duidelijk geïnspireerd naar de Franse geometrie. De
invulling echter refereert niet naar die tijd: Amerikaanse eik in bedden van braam, omzoomd
door graspaden sieren dit parkdeel.
De bosquet van weleer voelt nu aan als een gestileerd bos, terwijl de andere bosquets hun
vormgeving ruilden voor een natuurlijke aanblik. In 1972 verving men de oude linden aan de
binnenzijde van de grote allee rond de waterpartijen, terwijl aan de buitenzijde de ruim 242
jaar oude linden tot heden bewaard bleven.
Ook de oude beuken langsheen het kanaal verdwenen daar snoei hoogstwaarschijnlijk uitbleef
en zo de steeds groter wordende kruinen en dito wortelgestel nefast werden voor het kanaal:
de grote bladafval zorgt langzaam aan voor het dichtslibben van deze waterlijn, terwijl
ondergronds het wortelgestel deze constructie schaadt. Sinds kort zorg de aanplant van
nieuwe hoogstammige bomen, nl. beuk, achter de haag weliswaar op termijn weer voor het
statige silhouet van vroeger.
Monumenten en landschappen ondernamen een poging tot reconstrueren van de zuid-as, m.b.
een verlenging, welke zowel op de kaart van Ferraris ten tijde van de baroktuin als op het plan
van Van der Massen welke de beginselen van den Engelschen Bossch bevat, terug te vinden
zijn.
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Daar de as pas aanvang kent achter de serpentine, welke nu een andere omvang kent dan
weleer en ons inzien nu refereert naar een vermoedelijke eendenkooi, daar die as niet aansluit
met het kanaal, en daarbovenop een inplanting krijgt in een sterk beboste zone, stellen we vast
dat deze realisatie het beoogde doel niet heeft bereikt. Het structureren van het Engelse bossch
in Franse stijl werkt enigszins vervreemdend.
Last but not least, naar onze bevindingen verloor het domein te Leeuwergem stilletjes maar
zeker de verbondenheid met de eerste Engelse landschapstuinen anno 1740. De tuin naar het
voorbeeld van W. Kent verwilderde. 18de Eeuwse kopergravures over Leeuwergem van
Jacques Trahez geven duidelijk een open beeld naar omgeving mee, laten het omliggende
landschap het parkgebied binnenkomen, terwijl we de dag van vandaag eerder vaststellen dat
een bosrijke zone een arm slaat om het park, het als het ware beschermd….
Vermoedelijk ruimden (grotere) grasvlakten plaats voor een spontane ontwikkeling van bos
daar toegepast beheer onmogelijk was en/of uitbleef, of koos men bewust voor deze optie en
werden deze gronden eerder terug voorraad- en/of productie - & jachtbossen.
Welke stelling het hier ook haalt, de dicht staande aangroei in de bosrijke zones, draagt bij tot
het langzaam verdwijnen van de vele grachten, grotere solitaire bomen en kanalen in het
parkbos. Zo verdween ook het geluid van kabbelende watervalletjes die de sfeer te
Leeuwergem van weleer zo typeerde. De geschetste noord-zuid as kent een mooi zicht, maar
mist mede door de te overbruggen hoogte zijn dieptezicht. Haaks op die ontwikkelde zuid-as
treffen we 2 zwakke dwars-assen aan, nl. Artemis–Bulvinck en Obelisk-Bulvinck. Maar ook
deze ondersteunen meer het Franse spel met de zichtlijnen dan het Engelse, weidse zicht van
het landschap in het park als vice versa.
Ook de zone ten Noorden van het kasteel kent geleidelijk aan wijzigingen t.o.v. de
oorspronkelijke weergave van graaf Ferraris: De spiegelvijver stond duidelijk in verbinding
met een kanaal (restanten zijn nog zichtbaar) dat het ganse noordelijke perceel doorkruiste en
zelfs uitmondde in een 2de spiegelvijver ( gelijk aan het huidig populierenbos of nr. 20 zie
bijlage 3), om vervolgens door te stromen naar de Molenbeek. Anno 1823 is de oppervlakte
van kanaal als van vijver tot de helft gebracht om anno 2012 totaal van de kaart te zijn gewist
(zie nr.20 bijlage 3). Ook het wereldbos verdween jammerlijk van het toneel.
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De recentste beheergeschiedenis
Een zoektocht naar een rendabele economische gerichte exploitatie en een
erfgoed -, bos - & landschapsbeheer

Kaart uit 1854

Op deze kaart vinden we nog steeds het oostelijke bronbos en een oostelijke uitbreiding aan
het Leeuwergembos. Naast bos 1 is noordelijk nog een klein perceel bos te vinden.
Westelijk, richting Elene, blijft nog 1 vijver van het middeleeuwse vijverareaal over. Bos 9
blijkt gerooid en de zone voor het aan te planten bos nr. 26, het vroegere wereldbos, blijkt
terug bos te zijn. Het koetshuis, het voorhof en de oranjerie hebben ook vorm gekregen.
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Kaart uit 1928

Tijdens de Belle Epoque onderging het kasteel en het domein een laatste grote periode van
veranderingen.
Werden weidegronden;
- het oostelijke bronbos werd een gedraineerde weide (watermeetpunt 1c).
- het bosje naast bos 1
- de oostelijke uitbreiding aan het Leeuwergembos (met uitzondering van het relictbos nr. 11).
Werd (opnieuw) bosgebied:
- de laatste vijver werd bos en bos nr. 9.
Het Leeuwergembos en het parkdomein zijn één groot geheel geworden.
De abeeldreef is over de volledige westelijke lengte doorgetrokken.
De twee vijvers in de bosquets ten westen van het kanaal verlanden, verwilderden.
Ze verdwenen van de kaart in de jaren 60 opgevuld met het uitgebaggerde slib uit
de spiegelvijver.
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Ongetwijfeld probeerde men in deze periode de economische draagkracht van het agrarische en houtwinningactiviteit te verhogen.
Latere beheer werken hielden in:
- De aanplant van beukenbomen, mogelijks als Duitse herstel betaling voor WO I, terug te
vinden in bos nr. 1 & 2 op een raster van 8 op 8 m. Op het gehele domein zijn veel beuken te
vinden met een leeftijd van +/- 90 jaar.
- De op de "stekjes" fabriek economisch gericht aanplant van een groot aantal populieren.
- In 1972 verving men de oude linden aan de binnenzijde van de grote allee rond de
vijverpartijen. De buitenste linden zijn nog van de eerste generatie en dus 230 jaar oud.
Heel even meende men definitief verlost te zijn van het rioleringsprobleem –of althans de
overloop ervan die van oudsher in het domein terecht komt- maar een te hoge inplanting van
de Aqua Fin collector sloot een oplossing uit, ttz. niet alle huiskavels kennen aansluiting.
Initiatieven door de Baron & Baronnes Baudouin delle Faille d'Huysse:
- In 1998 werd een eerste westelijk gelegen bosquet, dicht bij het kasteel, gerooid en terug
aangeplant.
- Tussen 2005 en 2007 werden de twee Leeuwinnen aan het kanaal en de oostelijke kaaimuren
van het kasteel eiland onder leiding van arch.T.Ferfers geconserveerd.
- Een onderdeel van het Atomium werd als nieuw tuinornament in het midden van het in 1998
her aangeplante bosquet geplaatst. Dit element heeft geen erfgoedwaarde.
- In 2006 werd de restauratie van de beelden Artemis & Apollo onder leiding van
arch.T.Ferfers bekroond met de HansVredeman de Vriesprijs.
- In 2011 starten landschapsarchitecte Lisbeth Creemers & architect Thierry Ferfers de
opmaak van een geïntegreerd landschaps- & bosbeheerplan.
- In 2011 werden plannen gemaakt voor de aanleg van een golfschool te Wolfshage.
Conclusie historiek van het beheer:
Het domein van Leeuwergem omvat een veelvoud aan cultureel - & natuurlandschappelijk
erfgoed. De bossen, markante bomen, dreven & hagen, bronnen, vijvers & poelen, paden en
fabriekjes vertellen het verhaal van een eeuwenoude wisselwerking tussen evoluerende
maatschappijen en het beheer van het domein. Het parkdomein kadert in twee stijlperioden:
- in het westelijk deel vinden we de Franse symmetrische vormelijke tuinaanleg met o.m. de
Bosquets of groene kamers,
- in het oostelijke en zuidelijk deel vinden we de Engelse romantische "natuurlijkere" tuin met
organische kronkelende vormen en paden.
De “boombossen” vormen restanten van cultuurhistorisch gegroeide eeuwen oude
mollum/marke bossen. Beuk met nauwelijks enige ondergroei vormt hierin de
dominante boomsoort. In welke mate we hier nog met relict/romp of derivaatvegetatie
te maken hebben dient te worden beantwoord in het onderzoek van de ecosystemen.
Het behoud en de regeneratie van deze bossen is op ecologisch - & cultuurhistorisch
vlak van groot belang. Het verzamelen van zaden, uitzaaien en uittelen van bestaande
soorten kan hierbij een nuttig instrument zijn.
De "Markante bomen", zoals de bakenbomen aan de Bulvinck, getuigebomen in het
Bos en de op diverse plaatsen aanwezige houtstoven vormen een onlosmakend deel
van het "beeld" van het domein en verdienen aldus de nodige zorg. Deze veelal oude
bomen zijn uitstekende habitatten voor diverse fauna.
De "dreven en hagen" zijn landschappelijk en ecologisch van grote waarde.
Ze getuigen van de grootsheid die een welgestelde eigenaar aan zijn landgoed wilde
geven. Tevens gaan ze verder terug in de tijd als relicten van grensindicaties bij
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eigendom scheidingen, jacht- zichtassen en tra's (brandgangen). Zo kan de her aanleg
van een deel van de 15e eeuwse toegang tot het domein ter hoogte van Hebbegem een
beheer optie zijn. Door hun belang als verfraaiing krijgen bomen en struiken van
dreven en hagen de kans om onaangetast oud te worden. Hierdoor vormen ze de
ideale biosfeer voor vele generaties zwammen, vleermuizen, marters, (bos)uilen,
boomklever, specht, holenduif, kauw, mantel - & zoomvegetatie e.d. Het beheer van
had steeds tot doel om deze natuurlandschappelijk elementen zo oud mogelijk te laten
worden. Bij verval worden ze beter over grotere lengten in 1 keer vervangen.
Tot een van de belangrijkste "hagen" behoort het Lovertheather dat bestaat uit met
haagbeuken loof overdekte wandelpaden "berceau's", en omzoomde coulissen, podium
en loges.
De "bospaden" bieden, naast hun cultuurhistorische waarde, refuge aan mantel en
zoomvegetatie. Door de intensieve productie behandeling van agrarische
weidegebieden zijn deze randen van paden en open plekken de overlevingsplaatsen bij
uitstek voor allerhande weideplanten. Een plantgericht maaibeheer kan mee helpen
aan het behoud van diverse flora.
De "zandkuil" in bos 1 is een cultuurhistorisch getuigenis die het best behouden kan
worden d.m.v. het verwijderen van effectieve boomgroei, het ontoegankelijk maken
voor publiek en het vermijden van het gebruik als stortput. Ecologisch is deze put van
belang voor graafwespen & wilde bijen.
De “bronnen, vijvers & poelen” speelden in de ganse geschiedenis van het park hoge
tonen, maar verloren hun dirigent. Verfrissende beheersdaden zoals het openmaken en
–houden van grachten dragen niet alleen cultuurhistorisch, maar ook op ecologische
wijze bij tot het herstel van dit natuurlijke en ingenieus orkest van weleer.
Het huidige park in het kasteeldomein staat synoniem voor een merkwaardig
huwelijk tussen de gestructureerde en natuurlijkere parkvormen, waardoor de
klassieke en de landschappelijke aanleg contrasteren en tegelijkertijd tot hun recht
komen.
Die verstandhouding tussen de Franse en de Engelse visie dient ongetwijfeld in het
verdere parkbeheer zeker de nodige en verdere ondersteuning te vinden. Misschien is
zelfs terugkeren naar de oorspronkelijke essentie van die standpunten een must zodat
niet alleen in het lovertheater muziek klinkt, maar we ook het ingenieus waterorkest
van weleer overal in het park weer mogen horen.
De visie terug te keren naar de grandeur van de zichtassen in het Franse deel –al dan
niet spelend met het reliëf- alsook naar een opener aanplanting in het Engelse
landschapspark, zijn opties die héél veel potentieel in zich hebben, zowel vanuit
cultuurhistorisch als ecologisch standpunt.
Opzoekingen en ontledingen van de verschillende kaarten tonen duidelijk de
ligging aan van het Domein, met zijn verschillende uitvalswegen en hiermee ook zijn
centrale functie. De aanleg van de verbindingswegen tussen de steden AalstOudenaarde-Gent-Geraardsbergen impliceren nu het tegenovergestelde.
Herstel van deze teloorgegane dreven brengt niet alleen bos 1&2 terug bij het
parkgebied, maar verwijst hiermee ook naar deze belangrijke ligging van het Domein
op het Vlaams grondgebied toen, en op de Europese cultuurhistorische kaart nu.
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2. 2

Onderzoek van de ecosystemen

2.2.1 Historische floragegevens
Er zijn geen historische floragegevens beschikbaar.
Wel kunnen we een evolutie schetsen.
=>Voor het midden van de 18 e eeuw;
- half natuurlijk bos/houtwinninglandschap met kasteeltuin,
- de omgeving bestaat uit een ruraal landschap met open weiden, vijvers, waterkanten,
nattere gronden en akkers.
In deze periode zal ongetwijfeld een rijke mix van bos -, zoom -, waterkant -, akker - en
weide flora aanwezig zijn geweest.
=>Vanaf midden 18 e eeuw tot 1850;
- landschapspark met een mix van exoten, stinzen en inheemse bomen, vooral beuk,
linde & eik,
- omringd door een ruraal landschap met bos, weiden, waterkanten, nattere gronden,
vijvers en akkers.
In deze periode zal ongetwijfeld nog steeds een rijke mix van bos -, zoom -, waterkant -,
akker - en weide flora aanwezig zijn geweest.
=>Tussen 1850 en 2000;
- verwildering van het parklandschap naar half natuurlijk houtwinningsbos met
bramen met evolutie naar romp en derivaatgemeenschappen aan de randen,
- omringd door reminiscenties van vroegere bosbestanden, groeiende agro-industrie en
toenemende urbane insnoering met genetische eilandvorming tot gevolg.
Gestage verarming van het floraspectrum onder invloed van het steeds nadeliger wordend
omgevingsmilieu. De bosranden worden meer en meer het asiel voor de akker -, mantel - en
zoomflora. In en rond de brongebieden & in de binnenste graslanden bevindt zich nog steeds
een rijk floraspectrum.

2.2.2 Recente floragegevens
Vanaf 2000;
- geleidelijke her aanleg van het landschapspark-bos,
- verder schrijdende urbane-agrarische insnoering.
Ook al vormt het domein een potentieel hoogwaardig flora kerngebied, de
omgevingsomstandigheden zijn dermate nefast dat een gestage soorten verarming
verder optreed.
In de kern van het domein vinden we nog steeds een voor de regio uniek
floraspectrum;
- in de brongebieden: paarbladig goudveil (zeer zeldzaam in Vlaanderen), eenbes &
boswederik,
- in de binnenste parkgraslanden: echt duizendguldenkruid.
Net zoals bij de fauna is het her evalueren van het stedenbouwkundig beleid in de
ruime omgeving een absolute prioriteit wil men het flora-erfgoed op het domein op
genetisch vlak nog een toekomst geven.
Voor het veldonderzoek werden 27 bestandopnames met oppervlakte +/- 280 m² verricht.
Dit resulteerde in een determinering van 7.560 m² bosoppervlakte.
De bekomen flora gegevens stonden toe om 10 bosplantengemeenschappen te onderscheiden.
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Zie bijlage 5: overzicht bosplantengemeenschappen.
Het profiel op de identificatieroos van deze bestanden is voor 88 % van de
bestandopnames erg zwak qua typische florakenmerken voor de
bosplantengemeenschappen.
Slechts 12 % van de bestandopnames geven een beginnend normaal sterroosprofiel.
Dit bevestigt, ondanks de aanwezigheid van een divers biotopen potentieel en de
aanwezigheid van floristische erfgoed, een verdere evolutie naar een genetisch arm oud
bosgebieden en amorfe romp- & derivaatgemeenschappen.
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Bestandopname plaatsen met zonder profilering;
- nr.2, type I3, Derivaat gemeenschap van oud Dennen- Eikenbos met Amerikaanse vogelkers
zonder enig sterroosprofiel, bosgebied met zeer geringe biodiversiteit in een oud bosgebied.
- nr.5, type E1, Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid zonder enig sterroosprofiel,
normaal een bostype met potentieel rijke soortenvariatie doch kwalitatief doch hier gering
uitgegroeid, gelegen in oud bosgebied.
- nr.8, type E1, Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid zonder enig sterroosprofiel,
normaal een bostype met potentieel rijke soortenvariatie doch kwalitatief doch hier gering
uitgegroeid, gelegen in oud bosgebied.
- nr.9, type D2, Romp gemeenschap van Essen-Elzenbos met grote brandnetel, bosgebied met
beperkte natuurwaarde door aanplant populier op een heraangeplante akker (stortplaats voor
beheerafval).
- nr.10, type E1, Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid zonder enig
sterroosprofiel, normaal een bostype met potentieel rijke soortenvariatie doch kwalitatief doch
hier gering uitgegroeid, gelegen in oud bosgebied.
- nr.14, type I3, Derivaat gemeenschap van oud Dennen- Eikenbos met Amerikaanse
vogelkers zonder enig sterroosprofiel, bosgebied met zeer geringe biodiversiteit in een oud
bosgebied.
- nr.17a, type I1, Romp gemeenschap van Dennen- Eikenbos met Gewone braam,
structuurrijk oud bosgebied met sterk verarmde mycoflora door verbraming/vermesting,
bostype met hoge potentiële natuurwaarde, gelegen in oud bosgebied.
- nr.25, type D2, Romp gemeenschap van Essen-Elzenbos met grote brandnetel, bostype met
beperkte natuurwaarde door aanplant populier, gelegen in quasi gerooid of onbestaand
bosgebied.
Bestandopname plaatsen met zeer geringe profilering;
- nr.3, type D2, Romp gemeenschap van Essen-Elzenbos met grote brandnetel, bosgebied met
beperkte natuurwaarde door aanplant populier op een heraangeplante akker (overbemesting
door fruitafval).
- nr.4, type D2, Romp gemeenschap van Essen-Elzenbos met grote brandnetel, bosgebied met
beperkte natuurwaarde door aanplant populier, he aangeplante akker met weinig ondergroei.
- nr. 6. type D5, Essen - Elzenbos met bloedzuring, een normaal uitgegroeid bos van dit type
is normaal zeer soortenrijk en biologisch uiterst waardevol, gelegen in oud bosgebied.
- nr.11, type H3, Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, de natuurbehoudswaarde van dit
bostype is, ondanks de soortenarme aanblik, hoog, het betreft immers bossen met een lange
ontwikkelingstijd.
- nr.15, type D6, Essen -Elzenbos met Gevlekte aronskelk, dit bostype is normaal zeer
soortenrijk en botanisch uiterst waardevol, gelegen in oud bosgebied.
- nr.17b, type H2, Eiken-Beukenbos met Bostgierstgras en Witte klaverzuring, dit bostype is
uiterst geschikt voor de productie van kwaliteitsvol eiken-, esdoorn- & beukenhout, gelegen
in oud bosgebied doorsneden met drainage kanalen.
- nr.18, D6, Essen -Elzenbos met Gevlekte aronskelk, dit bostype is normaal zeer soortenrijk
en botanisch uiterst waardevol, gelegen in oud bosgebied.
- nr. 21b, D3, Romp gemeenschap van Essen-Elzenhout met gewone braam, de botanische
waarde van dit bostype is eerder beperkt, doch rijk op faunistisch vlak, gelegen in quasi
continu overstroomd oud bosgebied. Evolutie naar Elzenbroekbos verrijkt de biodiversiteit.
- nr.24, type D2, Romp gemeenschap van Essen-Elzenbos met grote brandnetel, bosgebied
met beperkte natuurwaarde door aanplant populier, gelegen in oud bosgebied
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Bestandopname plaatsen met enige profilering;
- nr.1, type G3, Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie, vrij
zeldzaam en ecologisch zeer waardevol bostype gelegen in oud bosgebied.
- nr.7, type G3, Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie, vrij
zeldzaam en ecologisch zeer waardevol bostype gelegen in oud bosgebied.
- nr.12, type D6, Essen -Elzenbos met Gevlekte aronskelk, dit bostype is normaal zeer
soortenrijk en botanisch uiterst waardevol, gelegen in oud bosgebied.
- nr. 13, type D6, Essen -Elzenbos met Gevlekte aronskelk, dit bostype is normaal zeer
soortenrijk en botanisch uiterst waardevol, gelegen in oud bosgebied.
- nr. 19, type G3, Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie, vrij
zeldzaam en ecologisch zeer waardevol bostype gelegen in oud bosgebied.
- nr. 21a, type G3, Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie, vrij
zeldzaam en ecologisch zeer waardevol bostype gelegen in oud bosgebied.
- nr. 23, type D2, Romp gemeenschap van Essen-Elzenbos met grote brandnetel, bostype met
beperkte natuurwaarde door aanplant populier, gelegen in oud bosgebied
Bestandopname plaatsen met normale profilering;
- nr.16, type D6, Essen -Elzenbos met Gevlekte aronskelk, dit bostype is normaal zeer
soortenrijk en botanisch uiterst waardevol, gelegen in oud bosgebied.
- nr.20, type D6, Essen -Elzenbos met Gevlekte aronskelk, dit bostype is normaal zeer
soortenrijk en botanisch uiterst waardevol, gelegen in oud bosgebied.
- nr.22, type D6, Essen -Elzenbos met Gevlekte aronskelk, dit bostype is normaal zeer
soortenrijk en botanisch uiterst waardevol, gelegen in een reeds enkele decennia lang met
bomen aangeplante vijver.
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Florawaarnemingen
De bomen en struiken die we in het plangebied aantreffen, zijn dus voornamelijk Beuk,
Gewone es, Gewone esdoorn, Gewone vlier, Eenstijlige meidoorn, Zomereik, Wilde
lijsterbes, Europese Lork, Kraakwilg, Schietwilg en Hazelaar. Daarnaast komen een aantal
exoten voor zoals Moerascipres, Taxus, Italiaanse populier, Amerikaanse vogelkers en
Amerikaanse eik.
Verder komen in het plangebied hoofdzakelijk algemene plantensoorten voor, vooral
nitrofiele soorten van ruigten en voedselrijke standplaatsen, zoals Hondsdraf, Grote
brandnetel en Kleefkruid. Deze situeren zich hoofdzakelijk op de iets lager gelegen delen. In
deze zone treffen we ook het Grote hoefblad als het Groot heksenkruid aan, welke de
aanwezigheid van vochtige, maar voedselrijke bodem aangeeft. Op de hogere zones komen
soorten voor die wijzen op een voedselarmere en zuurdere grond, zoals Wilde kamperfoelie,
Gierstgras en Witte klaverzuring.
Knopig helmkruid is dan weer een indicator van een vochtige tot schrale bodem.
Daarnaast komen lokaal zeer zeldzame plantensoorten voor, alsook typische stinzenplanten
zoals Wilde Narcis en vele voorjaarsplanten, o.m. Bosanemoon & Speenkruid.
Enkele niet-algemene soorten voor de regio die in het plangebied voorkomen, zijn o.m.
Gulden boterbloem, Veelbloemige salomonszegel en Muskuskruid.
In het bosgedeelte zijn de wateroppervlakken vrijwel vegetatieloos. Oeverplanten zijn slechts
sporadisch aanwezig en dit door de sterke schaduwwerking van de boszones. In het
parkgedeelte, m.b. in de spiegelvijver ten zuiden van het kasteeleiland, treffen we wel
oeverplanten aan. Ondanks de aanwezigheid van een houten beschoeiing, zie baggerwerken in
1950, manifesteert zich hier duidelijk een rietkraag in het zuidelijk deel van die vijver.
Jaarlijks krijgt deze wateroppervlakte een grote hoeveelheid bladafval te verteren. Dit, samen
met het vele zonlicht die de vijver vangt, zorgen voor een ideale voedingsbodem. Het
westelijke deel van de spiegelvijver daarentegen blijft gevrijwaard van oeverplanten.
In de verdere specifiëring linken we elke vastgestelde flora- en/of bomengroep aan hun
verspreiding, hun faunistische betekenis (naar insecten toe, want zonder insecten geen leven)
en hun indicatieve betekenis, want als men ecologisch meer weet van een plant, dan pas
kunnen we de ecologische eigenschappen van het terrein beoordelen, m. a.w. hoe specifieker
een plant is voor een bepaald milieu, des te nauwkeuriger is ook de indicatiewaarde.
Oud bos planten
Het Kasteeldomein herbergt een lijst aan oud bos planten, welke in Vlaanderen een genest
patroon kennen, ttz. als een oud bos plantsoort voorkomt in een bosgemeenschap met een
aantal soorten oud bos planten, komt ze dus ook voor in bijna al de bosgemeenschappen met
meer dan dit aantal soorten oud-bosplanten.
Opmerkelijk is dat de oud bos planten hoofdzakelijk voorkomen in de oude bosfragmenten
welke al sinds Ferraris bebost waren dan in de recente bossen.
Raadplegen we de lijst met relatief zeldzame oud-bos planten (zie Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen, een typologie van bossen gebaseerd op de kruidlaag, Anno
2009) stellen we dat de aanwezige planten van deze lijst voor een bosecosysteem een goede
indicator zijn voor de totale oud bosplantenrijkdom van dit bosecosysteem, alsook voor de
aanwezigheid van zuurstofrijk water in de brongebieden, welk overeenstemt met eerdere
bevindingen, zie Overzichtsplan waterhuishouding, pag. 59. Het betreft hier hoofdzakelijk bos
14d&f, zie bijlage 3.
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WAARNEMING
EN
adelaarsvaren

VERSPREIDI
NG
vrij algemeen

FAUNISTISCHE
BETEKENIS

Bosanemoon

vrij algemeen

gele dovenetel

vrij algemeen
in Vlaanderen

drachtplant voor
honingbijen
en solitaire bijen
drachtplant voor
honingbijen,
hommel & Sachem bij

Eenbes

zeldzaam in de
Vlaamse
zand- &
zandleemstreek

Boswederik

vrij algemeen
in Vlaanderen

paarbladig
goudveil

zeldzaam in de
Vlaamse
zand- &
zandleemstreek

gewone
salomonszegel

vrij algemeen
in Vlaanderen

gevlekte
aronskelk

vrij algemeen
in Vlaanderen,
·met beperking
tot
Leemstreek

Wijfjesvaren
grote muur

vrij algemeen
zeer algemeen

bleeksporig
bosviooltje

vrij algemeen

INDICATOR
in agrarisch
cultuurlandschap
sterke indicator van
stikstofarme, droge &
zure bodem
relatieve rust en vaak oude
gerijpte bodem
vochtige, matig voedselrijke
bodem
vochtige tot natte
standplaats,
met lemige, humusrijke,
neutrale
tot licht kalkrijke bodem
bewegend zuurstofrijk water
voedselrijk, nat loofbos
kwel- en bronbos
aanwezigheid van
zuurstofrijk water
zuurstof- en voedselrijk
water
essenbronbos
bron en kwelzones in
loofbos
=> overstroming gewenst
voedselarme bodem

matig voedselrijke bodem
eiken-haagbeukenbos en
beukenbos

vochtige, kalkarme bodem
zaad is voedsel voor
voedsel- & stikstofrijkdom
vogels
mechanische storing
indien massaal aanwezig
drachtplant voor honingbij
matig voedselarme bodem
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slanke
sleutelbloem

vrij zeldzaam
in Vlaanderen

beschermd, verwijst naar
vroeger bos of houtkant, het
verdwijnen van
hettraditioneel hak- &
middelhoutbeheer doet de
populatiesinkrimpen

daslook

vrij algemeen
in Zuid OostVlaanderen en
Vlaams
Brabant
groot heksenkruid vrij algemeen
in Ardennen &
langs de Maas

voedselrijke, natte tot
vochtige
bodem, lemige tot kleiige
bodem
met goed verterend strooisel
voedselrijke, natte tot
vochtige
bodem

klimop

zwak zure tot kalkrijke,
matig droge tot matig
vochtige grond.

algemeen & in
uitbreiding

Autochtone bomen & struiken
Autochtone exemplaren van inheemse bomen en struiken komen uit genetische bronnen die
niet door de mens zijn beïnvloed. Hun voorouders hebben zich dus zonder de hulp van de
mens na de laatste ijstijd op de betreffende locatie gevestigd en verjongd.
In ons veldonderzoek naar de Bosplantengemeenschappen namen we enkel de aanwezige
zaailingen, de jonge fase en indien aanwezig de dichte en/of stakenfase van struiken &
bomen, uitgaande van zaaigoed, op in de lijst.
WAARNEMINGEN

VERSPREIDING

Spaanse Aak

vrij algemeen

Zomereik

uiterst algemeen

Meidoorn

uiterst algemeen

Gewone vlier

uiterst algemeen

Hulst
Schietwilg
Es

algemeen
algemeen
algemeen

FAUNISTISCHE
WAARD

geliefd bij besetende
vogels
geliefd bij bes etende
vogels

INDICATOR
matig vochtige gronden
in loofbossen met goed
verterende humuslaag.
voedselrijke en diepere
grond,
jongere bossen
stikstofrijke bodems
verstoorde milieus
gaat sterk samen met
Beuk
rivier begeleidend
op alluviale gronden een
dominante positie. Gaat
niet goed samen met
Beuk & Eik. Geen
stagnerend grondwater
of langdurige
overstroming
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Hazelaar

algemeen

Gladde Iep

algemeen

Haagbeuk

zeer algemeen

Berk

uiterst algemeen

Linde

vrij zeldzaam

Wilde lijsterbes

uiterst algemeen

Beuk

algemeen verspreid

vogels en knaagdieren

geliefd bij bes etende
vogels

vrij voedselrijke, vochthoudende, neutrale tot
kalkhoudende, lemige
en
kleiige bodem met
goede
strooiselomzetting
vochtige tot natte
beekvallei
zuur, neutraal tot
kalkrijk
substraat
pioniersboom op
vochtige,
tot natte, lemige, eerder
voedselarme & zure
bodems
leem- en kalkhoudende
bodems
grote ecologische
reikwijdte
slecht verterende
strooisellaag
op alle gronden maar
zonder een
hoge grondwatertafel en
de standplaats niet
onder water komt.
Slecht verteerbaar
strooisel verzuurt
de bodem

Hoewel het Engelse parkgedeelte enkele grote exemplaren aan Taxus bezit, stellen we vast
dat we zo goed als geen zaailingen vonden van deze aanwezige naaldboom. Taxus is nu
vooral als een sierboom gekend, echter na de laatste ijstijd was ze in Vlaanderen inheems. De
aanwezige planten zijn hoogstwaarschijnlijk bij de realisatie van het landschapspark
aangeplant.
Rode lijst
Uit ons veldonderzoek blijkt dat het Kasteeldomein van Leeuwergem een gematigde
bosvegetatie bezit. Deze vegetaties zijn vrijwel goed vertegenwoordigd in het ganse areaal
van de Vlaamse Ardennen, waardoor weinig Rode lijstsoorten voorkomen. Enkel bos 14
herbergt het zeldzame paarbladig goudveil, welke hier nog een opmerkelijke bezetting kent.
Ook het parkaandeel is niet in het bezit van Rode lijstsoorten, daar specifieke biotopen uit
blijven. De open sferen in het park beperken zich tot (begraasde) voedselarme graslanden,
welke wel zeldzame soorten kunnen herbergen. Zo staat Echt duizendguldenkruid ( à
Sfinxenvijver) voor het Vlaams gewest geklasseerd onder ‘strikt beschermd’.
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WAARNEMINGEN VERSPREIDING FAUNISTISCHE
& STATUUT
WAARDE
paarbladig goudveil zeldzaam in de
achteruitgaand
Vlaamse
zand- &
zandleemstreek

INDICATOR
zuurstof- en voedselrijk
water
essenbronbos
bron en kwelzones in
loofbos
=> overstroming gewenst

Zoom- en mantelvegetatie
Algemeen kunnen we stellen dat de mantelvegetatie te beperkt aan bod komt in het volledige
Kasteeldomein. Hoofdzakelijk sluit het bosareaal onmiddellijk aan met
Graasweiden, akkerland en/of openbare weg. Het Vogelbos, het Leeuwergembos en het
wereldbos of de bossen aan de Molenbeek kenmerken zich op deze manier.
Enkel ten noorden van de Abeeldreef hebben we een mantelvegetatie van Linde, Vlier
….welke uit loopt in een Meidoornhaag, die op zijn beurt aansluit met een 15m brede zoom
dat bestaat uit een vochtige voedselrijke ruigte en bezit een hoge faunistische waarde. Gezien
de directe nabijheid van agro-industrie verwacht men hier een groot aandeel bramen en netels.
Onze opname toont echter het tegendeel.
WAARNEMINGEN VERSPREIDING FAUNISTISCHE
BETEKENIS
kruipende
algemeen
solitaire bijen
boterbloem
scherpe boterbloem algemeen
drachtplant voor
honingbijen

INDICATOR

grote brandnetel

zeer algemeen

kleine brandnetel

algemeen

veldzuring

algemeen

waardplant voor
Vuurvlindertje,
Bruine vuurvlinder

dagkoekoeksbloem

vrij algemeen

nectarplant voor
nachtvlinders

stikstof & storing, o.m. door
instuiven van mest,
plotselinge
lichtinval, ontwatering,
verrijking
bodem tgv snelle
strooiselvertering
o.m. veroorzaakt dr
ecologisch
onjuist beheer als klepelen &
houtversnipperen
mechanische storing &
stikstof
voedselrijke bodem,
verdwijning een teken van
overbemesting. Bij
verschralingsbeheer kan
zuring in gevorderd stadium
aspectbepalend zijn => een
teken van 'op de goeie weg'
vochtige of vochthoudende
grond

waardplant voor
dagvlinders
(Dagpauwoog, Atalanta,
Landkaartje, Distelvinger,
Gehakkelde aurelia,
Kleine vos)+ belangrijk
voor
vogelbosjes (nachtegaal &
bosrietzanger)

voedselrijke en gestoorde of
sterk dynamische milieus
voedselrijke & vochtige
bodem
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geel nagelkruid
wilgeroosje

harig wilgeroosje

algemeen in
Vlaanderen
algemeen, maar
vrij
zeldzaam in
zandig
Vlaanderen
algemeen

fluitekruid

zeer algemeen,
in zandig
Vlaanderen &
Kempen minder
algemeen
tot zeldzaam
gewone engelwortel algemeen

gewone bereklauw

algemeen

bosandoorn

algemeen, maar
vrij zeldzaam in
zandig
Vlaanderen
vrij zeldzaam

bosvergeet-mijnietje
hondsdraf

algemeen

paardenbloem

zeer algemeen

witte klaver

algemeen

matig voedselrijke humeuze
grond, ook leem indicator
voedselrijke bodem
drachtplant voor honingbij
&
hommel, waardplant voor
Avondrood- en
walstropijlstaart
nectarplant voor
zeer voedselrijke bodem
dagvlinders
drachtplant voor hommel
&
honingbij
trekt tientallen soorten
vochtige voedselrijke bodem;
insecten aan
een uitbreiding op voedselarme bodems verwijst naar
verrijking d.m.v. meststof,
deponeren van slootbagger
of versnipperen van hout
nectarplant voor
natte, tot vochtige
dagvlinders;
voedselrijke
drachtplant voor honingbij, bodem
hommel & solitaire bij
nectarplant voor
zeer voedselrijke bodem
dagvlinders;
drachtplant voor honingbij,
hommel & solitaire bij;
graafwespen, kevers &
zweefvliegen; afgestorven
materiaal ideaal voor nest
&
schuilplaats
drachtplant voor
matig voedselrijke tot vrij
Sachembij,
schrale
hommel & bijen
bodem
drachtplant voor honingbij vochtige bodem
drachtplant voor honingbij,
hommel & solitaire bij
nectarplant voor
dagvlinders,
drachtplant voor
honingbijen, hommels
en solitaire bij.
nectarplant voor
dagvlinders,een
hommelplant

voedselrijke bodem
voedselrijke bodem

meestal vochtige,
voedselrijke bodem
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kleine klaver

algemeen

echte kamille

algemeen

beklierde
duizendknoop
bosereprijs

algemeen

Robertskruid

algemeen in
Vlaanderen

vrij algemeen in
Vlaanderen

waardplant voor
Icarusblauwtje,
drachtplant voor honingbij
drachtplant voor honingbij
en
solitaire bijen
drachtplant voor
honingbijen
drachtplant voor solitaire
bij

meestal vochtige,
voedselrijke bodem
voedselrijke bodem

voedselrijke en verslempte
bodem

nectarplant oor dagvlinders voedselrijke bodem

De aanwezigheid van Meidoorn, Haagbeuk, Amerikaanse en Zomereik is spontane groei uit
zaad, maar krijgt door het huidig maaibeheer weinig slaagkans als mantelvegetatie.
Exoten
Het parkdomein bezit geen écht arboretum, toch herbergt het een aantal noemenswaardige
exotische plantensoorten. Hun aanwezigheid onderstreept hun botanische en historische
waarde. Ze vormen echter geen bedreiging voor de lokale biodiversiteit.
Bij de realisatie van het Engelse landschapspark werden verspreid in het natuurlijke
parkgedeelte enkele moeras-cipressen aangeplant (perceel 14c). In het huidige bosgedeelte
(perceel 14b) zijn recentere aanplant vastgesteld. Heel recent als sierboom aangeplant is de
Japanse notelaar (Ginkgo biloba)( perceel 12), alsook enkele Tamme kastanje (ten Noorden
van perceel 13a). Enkele exemplaren sieren reeds bij aanleg van het ‘Salles des Maronniers’
of de voorbode van het lovertheater het parkdomein. Achter de rotonde (perceel 14c) heeft
recent een kapping van Tamme kastanje plaatsgehad. Natuurlijke verjonging uit zaad en
opslag op stronken vindt nu plaats.
Botanisch gezien sluiten de Pontische rododendron (zie octogonaal aan het kanaal) mooi aan
op de parkaanleg. Deze recente invulling dient de aanwezige sierkers op termijn te vervangen.
De aanwezigheid van Taxus is al eerder aangekaart, en de vraag is of die nu wel of niet
thuishoort bij de exoten.
Daar waar de Abeeldreef overgaat in bos 14 stuiten we op een mooie solitair, nl. Quercus
palustris / Moeraseik. Duidelijk een uitloper van het parklandschap welke een link, een relatie
legt met het natuurlijke omringende landschap.
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Invasieve Exoten
Het parkdomein kampt echter met soorten die ten koste van de inheemse zich snel weten te
verspreiden, waardoor ecosystemen kunnen veranderen.
WAARNEMINGEN VERSPREIDING FAUNISTISCHE
BETEKENIS
Japanse
vrij algemeen
drachtplant voor
duizendknoop
honingbijen
indien massaal aanwezig

INDICATOR

Amerikaanse
vogelkers

vrij algemeen

aanvankelijk als
bodemverbeteraar in
loofbossen aangeplant, hun
bessen zorgen echter voor
massale verspreiding
hun blad is giftig en wijzigt
de bodemsamenstelling na
bladafval

Amerikaanse eik

zeer algemeen

bessen etende vogels

voedselrijkdom &
bodemvochtigheid

op zandige leembodems kan
hij zich sterk uitzaaien =>
bedreiging voor inheemse
planten

De introductie van Amerikaanse eik in 1995 in bosgebied 14 geschiedde uit economisch
opzicht, terwijl de realisatie van het ‘Jolie Bois’ in 1998 eerder om zijn esthetische waarde
heeft plaatsgevonden. Hier boeken de Amerikaanse eik niet echt resultaat.
Dit bosbestand (14) kent een gelijkvormigheid met redelijke stamkwaliteit. Ecologisch gezien
is de strooiselkwaliteit hier duidelijk slechter, daar zij de bodem wist te verzuren en dit
verklaart op zijn beurt de aanwezigheid van huidige berkenopslag. Recent heeft een algemene
dunning plaatsgevonden van het berkenbestand. Op het eerste zicht kan dit een daad zijn ten
nadele van andere inheemse mengsoorten. Verjonging uit zaad en/of opslag op stronken
steken biodiversiteit misschien toch nog een hand toe.
De strooisel laag in het drevenspel van Le Jolie Bois geniet een betere kwaliteit, mede daar
lichtinval hier nog optimaal is. De biodiversiteit kent hier (voorlopig) geen dreigende
aantasting.
Dreef- en wegbeplantingen
Typerend voor het Kasteeldomein Leeuwergem zijn de talrijke dreven, welke het Domein
zowel ontsluiten als architectonisch aankleden en/of ondersteunen.
De bomenrij in de Kasteeldreef, op Hebbegem als de ’Grote Dreef’ in het park bestaan uit
Beuk, terwijl de Oranjeriedreef, de Lovertheaterdreef en de Abeeldreef uit Eiken zijn
opgetrokken. De ‘Grote Dreef’ ten westen van de spiegelvijver bestaat deels uit Lindebomen.
De Snijdreef en zijn uitbreiding naar Hebbegem toe bestaat dan weer uit Eik.
De grazige vegetaties in de dreven en de wegen dragen voornamelijk kenmerken uit het
vegetatiepatroon van de aanliggende ecotopen. We treffen dan ook Witte dovenetel, Kleine
bereklauw, Fluitekruid, Zevenblad, als Look-zonder-Look, Dagkoekoeksbloem, Nagelkruid,
Duizendknoop en Knopig helmkruid aan. In een aantal gevallen bieden de dreven
vervangende vestigingsplaatsen aan voor plantensoorten uit (voormalige)
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middelhoutbestanden, zoals blijkt uit de aanwezigheid van Meidoorn ,Haagbeuk, Gewone es,
Kornoelje en Hulst.
Enkel de westkant van de Oranjeriedreef huisvest Heggewikke en Veldlathyrus.
WAARNEMINGEN VERSPREIDING FAUNISTISCHE
BETEKENIS
Heggewikke
algemeen, maar drachtplant voor
zeldzaam in
Honingbijen
zandig
& hommels
Vlaanderen
Veldlathyrus
vrij algemeen,
solitaire bijen
met
uitz. Van droge
zandgrondgebieden

INDICATOR
vochtig, matig voedselrijke
bodem

vochtig, matig voedselrijke
bodem

2.2.3 Fauna
Het domein maakt deel uit van een gebied met hoge faunistische waardering.
De diersoorten die in het blauw afgedrukt staan hebben een specifieke functie als
indicatorsoort. Aan de hand van hun al of niet aanwezig zijn in het landschap kan de
biodiversiteits kwaliteitspiramide worden samengesteld.
Het domein van Leeuwergem heeft hierbij ook, als faunarefuge voor de omliggende
omgeving, een indicatie voor het onmiddellijke aansluitende buitengebied.
Voor een midden in een sterk agrarisch - urbaan gebied liggende groenzone scoort het domein
vrij redelijk. De relatieve rust in de directe omgeving is zeker een pluspunt.
Het beheersplan kan op dat vlak zeker ondersteunend werken.
We vinden ook enkele conflict indicatorsoorten. Deze diersoorten geven een beeld over het
evenwicht tussen diersoorten onderling en tussen mens en dier. Op het domein vinden we
geen uitzonderlijke onevenwichten waar het beheer dient in te grijpen.
2.2.3.1
Avifauna
In het rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 2003.2 wordt het domein niet vermeld als
een gekend pleister - , rust - of broed gebied. Het wordt ook niet gesitueerd binnen enig
voedsel -, slaap - of seizoentrekzone. De relatieve afstand tot de grotere rivieren zoals de
Schelde & Dender maakt dat het domein niet aansluit op de habitatzones van het typische
rivierbekken watervogels. De situering van het domein en de ruimere omgeving in de
vogelatlas kenmerkt zich door een vrij arme avifauna indicatie en een geringe biodiversiteit.
Uit onze eigen waarnemingen en uit de vogelatlas konden we opmaken dat het domein een
b r o e d g e b i e d is voor:
- wilde eend
- bergeend
- waterhoen
- fazant
- houtduif
- ekster
- zwarte kraai
- sperwer
- buizerd
- torenvalk
- steenuil
- bosuil (bos 9)
- merel
- zanglijster
- grote lijster
- tjiftjaf
- roodborst
- vink
- koolmees
- pimpelmees
- zwarte mees
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- winterkoning
- veldleeuwerik
- boomkruiper
- boomklever
- grasmus
- heggemus
- witte kwikstaart
- huismus (algemeen in Vlaanderen dalende aanwezigheid door vervuild milieu)
- ringmus (algemeen in Vlaanderen dalende aanwezigheid door vervuild milieu)
- kievit (algemeen in Vlaanderen dalende aanwezigheid door sterke verstoring habitat)
- boerenzwaluw (algemeen in Vlaanderen dalende aanwezigheid door vervuild milieu)
- patrijs
indicatorsoort voor weidevogels
( categorie 3: kwetsbare diersoort in Vlaanderen)
- de ijsvogel
indicatorsoort auditieve- en winter waarneming
- zwarte specht
indicatorsoort voor evenwichtig bosgebied winterwaarneming
- fluiter
indicatorsoort voor bosgebied (afwezig)
- appelvink
indicatorsoort voor bosgebied (afwezig)
en een v o e d e r - & p l e i s t e r p l a a t s is voor:
- soepeend
- reiger
- meeuw
- boomvalk
- nijlgans (conflict indicator)
- holenduif
- stadsduif
- gaai
- kauw
- groene specht
- grote bonte specht
- zwartkop
- wielewaal
- gele kwikstaart
- koekoek
- grote gele kwikstaart
- boomklever
- staartmees
- goudhaan
- groenling
- putter
- spreeuw (algemeen in Vlaanderen dalende aanwezigheid door sterke verstoring habitat)
Sporadische waarnemingen:
- matkop
- bosrietzanger
- zwarte roodstaart
- witte reiger (trekvogel)
- de ijsvogel
indicatorsoort visuele waarneming (als mogelijke wintergast)
- aalscholver
conflict indicator
conflict indicator
- nijlgans
Te mijden wegens grote habitat concurrentie met inheemse eendsoorten
- geelgors (algemeen in Vlaanderen dalende aanwezigheid door sterke verstoring habitat)
2.2.3.2
Zoogdieren
Insecteneters
Gewone Bosspitsmuis
Dwergspitsmuis
Huisspitsmuis
Veldspitsmuis
Mol
Egel

aanwezig (uit braakballen onderzoek)
aanwezig (uit braakballen onderzoek)
aanwezig (uit braakballen onderzoek)
mogelijk
gezonde populatie, mogelijks conflict indicator
gezonde populatie

Vleermuizen
aanwezigheid in:
Familie Rhinolophidae
Grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum
Kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros

Vlaanderen
Leeuwergem
zomer winter
-
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Familie Vespertilionidae
Gewone grootoor Plecotus auritus
++
x
(vermoedelijk bedreigde soort in Vlaanderen)
(huizen en hole bomen als verblijfplaats)
Grijze grootoor Plecotus austriacus
++
x
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
++
x
(menselijke omgeving)
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
+
x
(boomholtes)
Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus
+
Vale vleermuis Myotis myotis
+
x
Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus
++
x
(specifiek Europees beschermde soort in de Vlaamse Ardennen
ernstig bedreigd in Vlaanderen) zolders
Franjestaart Myotis nattererii
++
x
Watervleermuis Myotis daubentonii
++
x
(bomen als verblijfplaats)
Meervleermuis Myotis dasycneme
++
x
(specifiek Europees beschermde soort in de Vlaamse Ardennen
bedreigde diersoort in Vlaanderen)
Gewone baardvleermuis Myotis mystacinus
++ x
Brandt’s vleermuis Myotis brandtii
++
x
(bedreigde diersoort in Vlaanderen) holle bomen
Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii
+
x
Rosse vleermuis Nyctalus noctula
++
x
(bos en parkbewoner)
Bosvleermuis Nyctalus leisleri
+
x
Laatvlieger Eptesicus serotinus
++ x
(gebouwen als verblijfplaats)
Noordse vleermuis Eptesicus nilssonii
Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus
+
Dwarsoor Barbastella barbastellus
+
x
Mopsvleermuis
-

1
(overwegend
zomergast)
1(zomergast)
(1)
1(zomergast)

(1)
(zomergast)
(1)

(1)
1 (winter &
zomergast)
1(zomergast)
1(zomergast)
?
-

Legende:
Indicatieve soort, bescherming
Vlaanderen:
- = niet waargenomen of uitgestorven,
x = overwinterend,
+ = voorkomend tijdens de zomer, maar geen voortplanting,
++ = voorkomend tijdens de zomer en voortplanting vastgesteld
Leeuwergem:
1 = vermeld als leefgebied in het boek Europees beschermde natuur in Vlaanderen en in Zoogdieren in
Vlaanderen
(1) = vermeld in één van beide werken
0 = niet vermeld als leefgebied in (idem)
? = ongekend

123

Knaagdieren
Uit onze eigen waarnemingen konden we opmaken dat het een leefgebied is voor:
Eikelmuis
op rand van uitsterven of reeds uitgestorven, geen enkele waarnemingen in de
nestkasten geplaatst door het natuurpuntproject Eikelmuis, staat symbool voor
de steile daling van de "romp" biodiversiteit op het domein.
Bosmuis
gezonde populatie, waarneming
Andere bronnen:
Dwergmuis
aanwezig, vegetatie verblijfplaats (hagen, graslanden e.d.)
Huismuis
aanwezig
Rosse Woelmuis
aanwezig, verblijfplaats nestkasten en boomholtes
Aardmuis
aanwezig, ondergronds op droge plaatsen
Veldmuis
mogelijk aanwezig, sterk afnemende populatie, ondergronds
Ondergronds woelmuis
aanwezig, ondergrondse leefplaats
Woelrat
aanwezig
Bruine rat
aanwezig
Zwarte rat
mogelijk aanwezig
Muskusrat
mogelijk aanwezig
Euraziatische Eekhoorn
gezonde doch geïsoleerd populatie (boomholtes)
Konijn
sterk vertegenwoordigde populatie
Haas
gering aanwezig
(gebruikt bos als winterhabitat)
Predatoren
Wezel
Hermelijn
Bunzing

gezonde populatie (weinig veeleisend naar habitat)
aanwezige populatie (houtstapels, takkenbossen, oude holen, allerhande)
aanwezige doch geïsoleerde populatie, waterhoudende biotoop
(houtstapels, takkenbossen, oude holen, allerhande)
Steenmarter uitgestorven
Das
uitgestorven, wel nog sporen van vroegere aanwezigheid
Vos
aanwezig en conflict indicator
Otter
uitgestorven, werd nog waargenomen rong 1960
2.2.3.3
Amfibieën en reptielen
Algemeen kan worden gesteld dat de vijvers en kanalen geen geleidelijk oplopende
amfibievriendelijke oevers hebben en dat vele poelen zonlichtarm en dus ongunstig zijn voor
de ontwikkeling van deze diersoorten. Het recente vrijmaken van alle laaggroei op de
noordoevers van de vijver boven de vermoedelijke eendenkooi bevorderd wel het potentieel.
De waterkwaliteit en zuurtegraad zijn stressopwekkend voor het aquatisch milieu.
Het domein is een leefgebied voor:

Hagedissen
Hazelworm
Salamanders
Alpenwatersalamander
Vinpootsalamander

Kleine watersalamander

Weinig waarschijnlijk, werd nog gesignaleerd in de directe
nabijheid op www.waarnemingen.be.
Redelijke kans op aanwezigheid in de zonlicht rijkere vijvers.
Redelijke kans op aanwezigheid in de zonlicht rijkere vijvers.
De meeste gekende vindplaatsen situeren zich in heuvelachtige
gebieden of op de vrij hoog gelegen plateaus tussen rivierdalen
Weinig waarschijnlijk.
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Kamsalamander

Weinig waarschijnlijk.
(specifiek Europees beschermde soort in de Vlaamse Ardennen)

Kikkers
Bruine kikker
Groene kikker

Aanwezig.
Alhoewel zeldzaam toch waargenomen rond bron 1.

Padden
Gewone pad

Aanwezig

2.2.3.4
Vissen
Er is vast gesteld dat de geringe zuurstofgraad en de waterkwaliteit stressopwekkend is voor
het aquatisch milieu.
Het domein is een leefgebied voor:
Karper
aanwezig als economische productie
Giebel
redelijke kans toe
Beekprik
(specifiek Europees beschermde soort in de Vlaamse Ardennen)
Er zijn geen gegevens m.b.t. de aanwezigheid van deze vissoort op het domein.
De kwaliteit van het oppervlaktewater en de isolering van het domein binnen een urbaan- &
sterk agrarisch gebied maakt de terugkeer weinig waarschijnlijk.
Rivierdonderpad
Weinig waarschijnlijk
(specifiek Europees beschermde soort in de Vlaamse Ardennen)
2.2.3.5
Insecten
Dagvlinders
Volgens het INBO worden de Lage Landen 'niet voor niets de vlinder-onvriendelijkste regio
van Europa genoemd'. Vergeleken met de vorige Rode Lijst in 1999, zijn er 4 soorten meer
uitgestorven en doen 12 soorten het slechter. De vermesting, een afname aan bloemen en de
steeds verdergaande versnippering van het landschap liggen aan de basis.
A/ aanwezig in de zonering van het domein met de status momenteel niet bedreigd, d.m.v.
steekproefsgewijze dataopname
- bont zandoogje
- bruin zandoogje
- citroenvlinder
- dagpauwoog
- groot koolwitje
- landkaartje (beide versies)
- distelvink (seizoenstrekker) - atalanta (seizoenstrekker) - gehakkelde aurelia
- geaderd witje (vrij zeldzaam geworden in Vlaanderen t.g.v. fruitteeltziekte bestrijding)
Het valt op dat 65 % van de vlinders gerelateerd zijn aan de aanwezigheid van netels en 10 %
aan dat van bloeiende distels. Het is dus van groot belang het maaibeheer hierop in te stellen
en voldoende zones met netels en distels te laten uitgroeien tot midden juli.
B / aanwezig in de zonering van het domein met de status kwetsbaar tot sterk bedreigd:
- Zwartsprietdikkopje
Een geschikt natuurbeheer voor deze soort kan bestaan uit extensieve begrazing of
gefaseerd maaien in het najaar. Er moet gezorgd worden voor een voldoende hoge ruige
en grazige vegetatie voor de overwintering (de poppen bevinden zich op 15 tot 20 cm
boven de grond). Te vroeg (tijdens de vliegtijd) of volledige percelen maaien is
ongunstig. Indien de verruiging te ver gaat en er struikvorming begint op te treden,
kunnen struiken en opschietende bomen gekapt worden.
- Sleedoornpage
De voornaamste oorzaken van de achteruitgang van de Sleedoornpage zijn het
verdwijnen van Sleedoornhagen vanwege een schaalvergroting in de landbouw, maar
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ook wegens de bestrijding van Perenvuur (de bacterie Erwinia amylovora) en de
fragmentatie van geschikte leefgebieden. De bestrijding van Perenvuur bestaat uit het
vernietigen van aangetaste Mei- en Sleedoornstruiken en andere wilde Prunus-bomen en
struiken en uit een verbod op de aanplant ervan.
Een geschikt natuurbeheer moet ervoor zorgen dat er voldoende Sleedoornhagen en struwelen behouden blijven op de plaats waar de Sleedoornpage te vinden is. Hiernaast
moeten er ook opvallende bomen aanwezig zijn, die fungeren als ontmoetingsplaats. Dit
kan enerzijds gebeuren door het juiste en op het gepaste tijdstip snoeien van de
Sleedoorns (eind juli, omdat de poppen zich dan op de bodem bevinden) en anderzijds
door het aanplanten van nieuwe Sleedoornhagen, die al dan niet bestaande hagen met
elkaar verbinden. Deze nieuwe hagen moeten wel in de onmiddellijke omgeving van
bestaande vliegplaatsen gelegen zijn omdat de Sleedoornpage geen al te grote afstanden
overbrugt. Indien er toch in de winter gesnoeid moet worden, kan dat best gefaseerd
gebeuren (om de 5 jaar) om niet alle eitjes te verwijderen. Het niet meer snoeien van
Sleedoornhagen leidt op termijn tot veroudering van de struiken waardoor de kwaliteit
van de waardplant afneemt.
- Oranjetipje
De voornaamste knelpunten voor het Oranjetipje zijn verdroging en vermesting door de
schaalvergroting van de landbouw waardoor de waardplanten uit de hooilanden en de
bosranden verdwijnen. Indien bij het maaien de hooilanden jaarlijks tot aan de
bosranden gemaaid worden, zal een groot deel van de overwinterende poppen samen
met het maaisel verwijderd worden.
Een geschikt natuurbeheer voor het Oranjetipje moet ervoor zorgen dat Look-zonderlook en/of Pinksterbloem (die als nectar- en als waardplant gebruikt worden) op de
vliegplaatsen behouden blijven. Dat kan gebeuren door extensieve begrazing of door
gefaseerd maaien in het najaar (in het voorjaar en de zomer zitten zowel eitjes als rupsen
op de planten). Bosranden worden best slechts gefaseerd gemaaid, omdat daar de
poppen overwinteren op overblijvende stengels.
- Oranje zandoogje
Een geschikt natuurbeheer voor het Oranje zandoogje moet ervoor zorgen dat vooral aan
bosranden vrij ruige vegetaties met veel nectarplanten kunnen ontstaan. Dit kan het
beste gebeuren door het gefaseerd maaien van ruigten of graslanden in de buurt van
bossen.
- De koninginnenpage
De voornaamste knelpunten voor de Koninginnepage zijn vermesting, het omvormen
van ruigten tot landbouwgronden en mogelijk ook wel het gebruik van pesticiden.
Een geschikt natuurbeheer dient ervoor te zorgen dat er steeds voldoende waard- en
nectarplanten aanwezig zijn op de vliegplaatsen. Dit kan gebeuren door een vrij ruige
vegetatie met schermbloemigen te laten ontwikkelen door middel van zeer extensieve
begrazing of door een gefaseerd maaibeheer. In moestuinen waar Koninginnepages
eitjes afzetten op de wortelen mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. De
rupsen berokkenen door het eten van wortelloof vrijwel geen schade aan de wortelen
zelf en kunnen dus gerust gelaten worden. Vanwege de vrij grote mobiliteit is de
Koninginnepage in staat geschikte gebieden vrij snel te bereiken.
- Kleine vuurvlinder
Bij het beheer moet ervoor gezorgd worden dat schrale graslanden niet te voedselrijk
worden door een te grote mestgift of door een gebrek aan beheer. De beste
beheersmaatregel is extensieve begrazing, maar waar dat niet mogelijk is, kan gefaseerd
maaien toegepast worden tussen eind augustus en begin oktober.
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- Icarusblauwtje
Vermesting (graslanden) en veelvuldig maaien (wegbermen) zijn de voornaamste
knelpunten voor het Icarusblauwtje.
Bij het beheer moet ervoor gezorgd worden dat schrale graslanden niet te voedselrijk
worden door een te grote mestgift of door een gebrek aan beheer. De beste
beheersmaatregel is extensieve begrazing, maar waar dat niet mogelijk is, kan gefaseerd
maaien toegepast worden tussen eind augustus en begin oktober.
- Hooibeestje
Ondanks het feit dat het Hooibeestje momenteel niet bedreigd is, gaat de soort al
meerdere jaren achteruit. De voornaamste oorzaken hiervan zijn vermoedelijk de
vermesting van de graslanden en de schaalvergroting door een intensivering van de
landbouw.
Een geschikt natuurbeheer voor het Hooibeestje moet ervoor zorgen dat de vliegplaatsen
niet te ruig worden zodat de wijfjes in de lage delen van de vegetatie geschikte eiafzetplaatsen kunnen vinden. Op grotere graslanden kan extensief begraasd worden.
Maaien biedt een goed alternatief als het gefaseerd gebeurt zodat niet alle eitjes, rupsen
en poppen met het maaisel afgevoerd worden. Ook moet erop toegezien worden dat in
de onmiddellijke omgeving van vrij schrale graslanden hier en daar bomen of struiken
staan van waarop de mannetjes hun territorium kunnen verdedigen. Het Hooibeestje is
een soort die gebaat is bij een vlindervriendelijk bermbeheer (gefaseerd maaien van
bermen en afvoeren van het maaisel).
- Groot dikkopje
Een geschikt natuurbeheer moet voorzien in het laten staan van breedbladige grassen op
vrij vochtige plaatsen waar de wijfjes de eitjes op afzetten. Een voldoende groot
nectaraanbod (bramen, distels...) in de zomerperiode is eveneens belangrijk. Extensieve
begrazing is hiervoor een ideale beheersmaatregel. Indien begrazing niet mogelijk is,
kan er gefaseerd gemaaid worden om niet alle eitjes, rupsen en poppen met de gemaaide
vegetatie te verwijderen.
- Eikenpage (dalende populatiedichtheid)
Het voornaamste knelpunt voor de Eikenpage is een grootschalig bosbeheer, waardoor
grote alleenstaande of uit de bosrand springende eiken verdwijnen en alle bomen
ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Een gevarieerd beheer van loofbossen waarin eiken
voldoende oud mogen worden, het creëren van een mantel- en zoomvegetatie met
uitspringende eiken en het behouden van oude, alleenstaande eiken zijn
beheersmaatregelen die kunnen bijdragen tot het behoud van de Eikenpage.
Kevers
Van de 352 diverse keversoorten in Vlaanderen stellen we vooral de meer aanwezigheid van
de meest algemene vast:
Lieveheersbeestje
aanwezig
Bosmestkever
aanwezig
Melkkever
aanwezig
Neushoornkever
aanwezig
Taxuskever
aanwezig
De grote & kleine boktor
aanwezig
Meikever
aanwezig doch vrij zeldzaam
Groene zandloopkever
aanwezig doch vrij zeldzaam
De aanwezigheid van voldoende bosresten onder de vorm van bladafval, dood staand en
liggend hout, composthopen zorgen voor een vrij rijke biotoop voor kevers.
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Samen met de koeienmest, de zandige heuveltoppen en de bomen, struiken, bosranden en
planten is er dus een rijk potentieel. De nabij gelegen fruitkwekerij is dan weer, door het
gebruik van diverse verstuivingsproducten, eerder nadelig voor een goede ontwikkeling.
Libellen
Er werden geen specifieke gegevens gevonden m.b.t. de aanwezigheid van de 58 resterende
soorten inlanders. Wel mogen we aannemen dat tendens in de representatie lijst voor
Vlaanderen van toepassing is:
Aantal soorten
%
Regionaal uitgestorven
6
9,4
Met uitsterven bedreigd
3
4,7
Bedreigd
7
10,9
Kwetsbaar
7
10,9
Zeldzaam
3
4,7
Onvoldoende gekend
6
9,4
Momenteel niet bedreigd
32
50,0
Aantal Rode Lijstsoorten
17
26,6
Aantal Rode Lijstsoorten (+ uitgestorven)
23
35,9
Het scheppen van volgende biotopen heeft een gunstige invloed op de rode lijst,
(1) stromend water, (2) voedselarme vennen of oligotrofe wateren en (3) matig voedselrijke
of meso-eutrofe wateren.
Conclusie onderzoek flora & fauna:
Flora
Tot conclusie mag gesteld worden dat de brongebieden en de graasgraslanden binnen het
domein van uitzonderlijke waarde zijn voor het geheel van dit bos-ecotopen-complex.
Cruciaal in het behoud en de verbreding van het floraspectrum en de potentiële biotopen zijn;
- het stoppen van de vermesting van de bodem,
- het op peil blijven van de grondwaterstand,
- het aanleggen van zoom- en mantelstroken,
- het scheppen van gesloten en open ruimte in het park,
- het doorbreken van de genetische insluiting.
Fauna
Avifauna
Uit de lijst van voorkomende dieren kunnen we opmaken dat hoewel het domein een
potentieel heeft voor typische vogels voor grotere boscomplexen, we eerder een weinig
uitzonderlijke "romp” populatie vinden met enkele bedreigde soorten.
Het zijn juist dergelijke domeinen die heel veel kunnen betekenen voor het behoud en herstel.
Voor een verbreden van de biodiversiteit dienen de nodige rustige zones gecreëerd en
gehanteerd te blijven.
De typische open ruimte populaties daarentegen staan, door afwezigheid van duurzame
nestzones en foerageer zones, zwaar onder druk door de omliggende agrarische activiteit.
Beheerafspraken op het vlak van het maaibeleid zou hier zeker een positieve invloed hebben.
Bosmantels en zomen, structuurrijke bosranden, jachtgronden op omliggend open landschap
en gericht generatief hak/staak/stamhoutbeheer e.d. zijn zeer waardevolle habitats voor deze
populaties.
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Zoogdieren
Vleermuizen
Het behoud van ouder wordende bomen in de aftakelfase (bv. in de dreven) en de
aanwezigheid van hagen, houtkanten en afzonderlijke kleine bosjes is van groot belang van
voor de aanwezige vleermuizen populatie die een vrij belangrijk potentieel aan bedreigde
soorten omvat.
Knaagdieren & predatoren
Voor de niet vliegende zoogdieren is het verhaal anders: de typische open-ruimte populaties
staan onder druk door de omliggende agrarische activiteit; afwezigheid van nest -, rust - &
foerageer zones, en de bospopulaties zit ingesloten binnen harde migratie knelpunten; de
Europabaan, de ambachtelijke zone van de Buke, perceel-lintbebouwing in omliggend urbaan
gebied e.d. De aanwezigheid van graslandschap en struwelen zijn van groot belang voor de
habitat van zoogdieren.
Amfibieën & reptielen
Zuiver water, blijvend waterhoudende poelen en beken in het weidelandschap en
amfibievriendelijke oevers met "plas-dras" randen en oevers met zacht glooiende
hellinggradiënt aan de zonrijkere vijvers zijn van groot belang. Beschoeiingen echter zijn
sterk af te raden. De aanwezigheid van kleine landschapselementen zoals taluds, heggen,
ruigten, bermen en beekoevers is essentieel voor een passen de habitat.
Vissen
Er is nood aan meer zuurstof in het water. Dit kan door een betere doorstroming te realiseren.
Het opheffen van trekbarrières werkt dan weer ondersteunend voor de toename aan
variëteiten.
Dagvlinders
Aanplant sleedoornhagen.
Gefaseerd maaibeheer of extensieve begrazing los van de ei-afzetfase.
Onderhoud mantel - en zoom zones tegen verruiging. Vermijden van vermesting van de
gronden. Diversifiëring Zomer- eikenaanplant in ouderdom en standplaatsen. Uitspringende
Zomer eiken in de mantel of zoom van het bos. Vermijden van Amerikaanse eik aanplant.
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2.2.4 Kenmerken van het vroegere en huidig beheer/gebruik
Intern
Het vroegere bos - & landschapsbeheer bestond vooral uit aanplant van populieren en
kwaliteitshout voor houtopbrengst. Hakhout als brandstof was enkel intern en zeer lokaal van
nut. De laatste jaren legde het beheer zich meer toe op het herstel en het toegankelijk maken
van het parkgebied door het uitdunnen van en wildgroei en het onderhoud van paden en
bermen. Dit gebeurde volgens het principe: maximaal roeien met de riemen die voor handen
zijn.
Uit het vorige beperkte bosbeheerplan d.d. 1994:
Het bosbeheer wordt sinds verschillende eeuwen door de familie della Faille uitgevoerd en is
hoofdzakelijk op een beheer van verbetering van technische en esthetische kwaliteit van de
bomen georiënteerd. De familie heeft er ook voor gezorgd dat een zekere diversiteit van
boomsoorten en leeftijden gehandhaafd wordt.
Dunningen in het hooghout van loof - en naaldboomsoorten hadden als hoofdobjectief de
groei van goede kwaliteitsbomen te bevorderen. Alle bomen die ziekten, gedomineerd of
misvormd waren werden verwijderd. Het volume dunningen bedroeg ongeveer 20 m³/HA
loofbos en 25-30 m³/HA dennenbos bestanden. De voornaamste opbrengsten van het domein
werden uit de verkoop van bosproducten gegenereerd. De jacht is voorbehouden aan de
eigenaars. Huidige bestandopdeling: Beuk
33,7 %
Diversen
23,4 %
Eik
21,1 %
Populier
15,1 %
Essen
4,9 %

Extern
Recreatie: het domein stond en staat open voor bezoeken in groep onder begeleiding van een
gids en als achtergrond voor de organisatie van feestelijkheden.
Wandelaars en gespan zijn toegelaten op de private dreven buiten het park.
Wetenschappelijk onderzoek: Natuurpunt verrichte onderzoek rond de eikelmuis.

2.2.5 Knelpunten
Intern
Afvalbeheer
Groenafval en bodembeschadiging door beheervoertuigen
In het plangebied treffen we deponeerplaatsen van groenafval aan, nl. op de percelen
1a,9,10,11 & 19a. Niet alleen snoeiafval & maaisel blijft hier achter, maar ook bouw- en
ander afval, waardoor het groenafval niet of moeilijk composteert en verrot. Op die manier is
kans op verruiging groot. De aangekaarte percelen betreffen doorgaans de bosgebieden. In
één zone van het park, nl. perceel 8 troffen we restanten aan van verbrande materialen. Dit
komt dan op zijn beurt de parkwaarde en zijn esthetiek niet ten goede. In de parkpercelen 14a
& 15c laten huidige beheervoertuigen bij het rooien en vellen van bomen diepe sporen na en
beschadigen op die manier niet alleen de bodem, ze schaden ook het parkkarakter.
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Sluikstorten
Aan de randen zijn enkele sluikstorten aanwezig. Belangrijke locaties van sluikstorten zijn:
- aan de bosrand 14b met de Bosweg, op weg naar het kruisbeeld ( bouwafval)
- aan de bosrand 14d met landelijke weg (huisvuilnis)
- bosperceel 10 & 11 (snoeiafval & maaisel ook van omwonenden )
- de open plek in bosperceel 23 ( huisvuilnis)
Door het deponeren van tuinafval in het bos vestigen zich hier en daar tuinplantensoorten die
andere soorten (kunnen) verdringen.
In de zone 3a en 3b treffen we een afvaldepot van de naburige fruitkweker aan. Met welke
onderlinge overeenkomst deze handelingen kunnen plaatshebben, om ecologische redenen,
zowel naar fauna als flora toe, dient deze op korte termijn om te buigen.
In de zone 9 & 14b zijn stambeschermers van jonge aanplantingen losgekomen. Deze liggen
sporadisch verspreid in de aangekaarte bospercelen.
Arbeid- en prijsintensief bos- en parkonderhoud
Algemeen kunnen we stellen dat het huidige parkbeheer berust op het strikt noodzakelijke
basisonderhoud van hagen, grasperken en paden. Terwijl het bosbeheer enerzijds kampt met
de visie ‘productiebos’ en anderzijds met het beperkt zijn in mankrachten.
Dichtgegroeide open ruimten
Voorheen genoot het Engelse landschapspark van open plekken in park en bos (zie
vermoedelijke Eendenkooi en Tour Astronomique). Inname van het park door bosvegetatie
zorgen enerzijds voor hun verdwijning en anderzijds voor een uitbreiding van het bosareaal.
Langzaamaan nam de verhouding tussen park en bos zo andere verhoudingen aan.
Maaibeheer van de struiklaag van overwegend braam toont duidelijk ‘de strijd tegen Goliath’
aan.
Geleidelijke verjonging parkbomen
Heel wat bomen in het parkgedeelte hebben al een hoge leeftijd bereikt. Hoewel het grootste
aandeel nog een goede gezondheid kent, zullen enkelen wellicht in de (nabije) toekomst
verdwijnen, vermits sommige bomen toch ziek of zwaar beschadigd zijn (zie Ent beuken op
de Grote allee, Beuken in perceel 14c, Eiken à Lovertheater, solitaire Beuk in 14d). Om op
termijn de collectie van de parkbomen blijvend te waarborgen, moet een verjonging van de
parkbomen plaatsvinden. Dit dient op een historisch en ecologisch verantwoorde wijze te
gebeuren.
Zieke of beschadigde bomen
In de centrale parkzone komen verschillende bomen voor met tak breuk, houtrot,
stambeschadiging, en dergelijke meer. Sommige hiervan moeten daarom op korte termijn
worden gekapt, zoals de Eiken en Beuken die Apolo vergezellen. Daar tegenover staat dat het
afsterven en vooral verdwijnen van oude bomen - vooral deze met veel holten en spleten –
nadelig is voor boom bewonende diersoorten waaronder verschillende vleermuissoorten en
bosvogels. Dood hout en afstervende bomen zijn ook van groot belang voor hout bewonende
insecten en boomzwammen, maar worden steeds vaker om veiligheidsredenen uit het
(park)bos verwijderd.
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Intensief bosbeheer
Om bijzondere boswaarden te behouden moeten maatregelen worden getroffen om het
bestand en zijn specifieke karakter van het bos te behouden Dit geldt in het bijzonder voor de
meer structuur- en soortenrijke loofbosbestanden met een voorjaarsvegetatie en/of bronbos
alsook voor de moeraszones rondom de deels verlande vijvers (zie bos 14b). Het dik
bladerpakket zorgt niet alleen voor het verlanden van deze zones, maar ook voor het vertragen
van de afbraak met een negatieve ontwikkeling van de kruid- en moslaag als eindresultaat. .
Niet onbelangrijk is de opwarming van de aarde welke zich intern duidelijk weet te
manifesteren: zo zorgt ze ervoor dat sprengen- en sprengbeken langzaam verdrogen en zo ook
de aansluitende hogere, lagere delen van het bos. Diezelfde opwarming ligt dan ook aan de
oorzaak dat het grondwaterpeil weet te stijgen en de diepste, lagere delen van het bos worden
omgevormd tot moerassige zones. Het gevolg is echter dat wortelinstabiliteit optreedt.
Een andere externe factor laat intern ook duidelijke sporen na, nl. het intensief gebruik van
bestrijding - en of bemestingstoffen in de landbouwactiviteiten in de onmiddellijke omgeving
zorgt binnen het Kasteeldomein voor een weelderige uitgroei van stikstofminnende planten,
welke het beheer er niet lichter op maken.
Voorts is er enkele bos differentiërende elementen zoals het optimaliseren van de bosrand (zie
Abeeldreef versus Bulvinck), het behouden van mooie houtkanten (perceel 5&6), de
bomenrijen (de slingerende Beukenlaan in bos 14b of de populierenrij naar bos 1) en de ruigte
(bos 3) die gepaste beheermaatregelen vragen. Ook de afwezigheid van de mantelvegetatie
dient de nodige aandacht om zo niet alleen het bos te behouden maar verder te laten
evolueren. Tegelijkertijd dient men verdere uitbreiding ten nadele van het park te voorkomen.
De aanplant van productiebos, in hoofdzaak de populierenbossen op de respectievelijke
percelen 3a&b,4, 20, 22 & 23 kennen een homogene aanplant. Streven naar een meer
heterogeen bos biedt meer ecologisch potentieel. Last but not least treffen we in het huidige
bos te weinig staand- &/of liggend dood hout aan. Het ruimen van deze gebeurt vanuit
esthetisch opzicht, maar is nefast voor de ecologische meerwaarde van het bos. Diverse fungi,
insecten en ja zelfs bacteriën leven hiervan en zijn van te groot belang voor de goede gezond
van het Leeuwergembos.
Ongewenste exoten
Dominante boom- en struiksoorten
Door de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, opslag van Tamme
kastanje en het oprukken van Japanse duizendknoop krijgen andere soorten op termijn weinig
kans tot ontwikkeling. Daarbij kent de afbraak van hun bladstrooisel een lager tempo en komt
niet ten goede aan de populatie van fungi, insecten en bacteriën. Sommige uitheemse boomen struiksoorten zijn minder op hun plaats in het bos en/of verstoren het parkbeeld. Dit geldt
o.m. voor de paplaurier in zone 14c. De kruidlaag en de struiklaag op deze groeiplaatsen zijn
zeer arm en monotoon. Een reductie d.m.v. hakhoutbeheer van deze exoten geeft andere
soorten en vooral de natuurlijke verjonging van het parkbos meer ontwikkelingskansen. De
Japanse duizendknoop en de Amerikaanse vogelkers echter dienen, als alles overwoekerende
invasie exoten, volledig te worden verwijderd.
Beheer van watervogels en ongewenste diersoorten
In het park heerst er geen overpopulatie aan eenden, ganzen en of zwanen. De aanwezigheid
van de Nijlganzen en de Canadese ganzen kunnen op termijn wel voor problemen zorgen.
Beschadiging van de schaarse oevervegetatie en de geringe maar waardevolle, aangrenzende
grasvelden dienen van deze vraatschade te worden gevrijwaard. Verder verjagen en doden ze
ook de autochtone watervogels.
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Patrimonium- en infrastructuurbeheer
Aftakeling van de hydrografische infrastructuur
Het gebrek aan onderhoud van de spreng- en bronbeken, van de vele cascades als de grachten
zorgden voor het verstoppen van door- en afvoerbuizen, waarna het water een andere weg
zocht, bodemstructuren wijzigde en bovendien het park en bos beroofde van zijn rustgevende
muziek. Ook de met cement bepleisterde bakstenen kanaaloever is het aftakelingsproces
gestart en laat duidelijke sporen van oeverbeschadigingen na, met ook hier wijziging van
bodemstructuur tot gevolg voor de lager gelegen zone 15c.
Slib en/of verlanden van waterpartijen
Blad ruimen op dergelijke oppervlakte is geen sinecure en laat op termijn onvermijdelijk
sporen na. Op dit moment zien we dat naast het verlangden van spreng- en bronbeken, het slib
ook de spiegelvijver, als de vermoedelijke eendenkooi en het kanaal weet te plagen. In deze
laatste is het respectievelijke niveauverschil van 2 m tussen water- en bodempeil
geminimaliseerd tot zo’n droevige 50 cm. In de spiegelvijver kreeg een ruime rietkraag
hierdoor kans tot ontwikkeling. Park historisch is dit ‘not done’, maar ecologisch gezien biedt
dit op vlak van fauna en flora, op vlak van fourageerzone als op vlak van water beleven
zoveel meer.
De vijvers in het bosgedeelte kampen niet alleen met de massale bladafval, maar ook met het
achterwege blijven van een natuurlijke ontwikkeling van oevervegetaties daar hoge bomen de
noordelijke oevers met schaduw bedekken. Steile oeverranden blijven in de boszone
achterwege en vormen enerzijds dan ook geen barrière voor dieren en anderzijds zijn deze
vaak -vanuit landschappelijk opzicht- weinig esthetisch, vooral omdat ze op termijn
beschadigd geraken en aftakelen.
Afsluitingen en andere constructies
De rand van het domein wordt door een hoge afsluiting omsloten. Langs de zones 14b met de
Bosweg, langs 14c en 14d is deze visueel storend (groene geplastificeerde draad met
bovenbuis) en verkeert deze in een slechte toestand. Her en der zijn de afsluitingen vernield
door of om aan sluikstorten te kunnen doen. Ook de natuurlijke afsluiting van de Abeeldreef
met de Bulvinck, nl. de meidoornhaag vraagt verdere opvolging.
Het metselwerk en het hekken tussen de pilasters aan het Rijkbos, de fabriekjes en de diverse
bruggetjes in het park zijn aan dringende herstelling toe.
Ook de ijzeren constructie welke aan de basis ligt van het lovertheater verdient de nodige
aandacht.

Intern en extern
Waterkwaliteit
De tabel op pag. 59 geeft aan dat de waterkwaliteit kritiek is door een te grote hoeveelheid
aan fosfor en nitraat en in iets mindere mate door een zuurstofgebrek. Dit knelpunt vindt zijn
oorsprong in het buitengebied rond het domein.
Dit heeft zijn gevolgen voor de te nemen beheer doelstellingen.
Bv: Het herscheppen van het Engelse & Franse parklandschap wordt sterk gehypothekeerd
door dit gegeven. Het creëren van een toenemend aantal open landschapsparkzones en het
onderhoud ervan zal bemoeilijkt worden door een intense aangroei van licht en
stikstofminnende planten. De aanvoer van nutriënten dient dus gestopt en het teveel
uitgespoeld of afgevoerd onder de vorm van beheerafval.
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Het zuurstofgebrek in het water zorgt er voor dat enkel die diersoorten met geringe
zuurstofvraag overleven. Net zoals bosplantengemeenschappen bij een dwangmatig smal
beheer evolueren naar rompgemeenschappen verengt de kwalitatieve diversiteit van het
aangevoerde water tot een rompwatergemeenschap.
Voor de productie van kwaliteitshout en om het onderhoud van het park te vereenvoudigen is
de aanvoer van water met een kwalitatief breed spectrum is van primair belang.
Dreven
Honderden jaren hebben de prachtige dreven hun dienst vervuld als verbindingsassen tussen
de verschillende delen van het domein. Sommige delen van het wegoppervlak werden
daarvoor verhard d.m.v. grind of kasseien, andere delen bleven onverhard.
De laatste 5 jaar echter stellen we een sterke degradatie vast van het wegoppervlak in de
dreven. Door het gewicht van de huidige tractoren en annex aanhangwagens/kiepbakken
ontstaat sterke spoorvorming. Het profiel van de gekasseide dreefdelen is in het midden zo
hoog geworden dat bv. de Oranjeriedreef niet meer bruikbaar wordt voor personenwagens.
De naastliggende rijstroken zijn dan weer zo diep ingedrukt dat door verdichting van de
ondergrond plasvorming optreed. De randen van de bestrating komen hoger te liggen dan de
diepste plaatsen van de bestrating waardoor modder en aarde van de randen afvloeit op de
kasseien. Dit heeft, door modderpoelvorming, onduidelijke overgangen tussen het wegdek en
de vegetatieranden. Zonder ingrijpen verdwijnt 75 % van het wegdek in een modderbrij en zal
hier enkel een middenstrook behouden blijven.
De onverharde dreven, zoals Hebbegem, zijn nu al door spoorvorming totaal onbruikbaar
voor elk ander verkeer.
Als we deze aangroei van modderzones combineren met een intensief gebruik door vee
evolueert het wegdek tot een ruïneus geheel.
Het voortdurend samendrukken van de bodem onder het zware agrarische transport zorgt ook
voor een continue verdichting van de wortelzone in de dreven. Dit ten nadele van de
biologische gezondheid van de dreefbomen.
Gemotoriseerde recreatie doorheen de dreven
De rust van alle inwonenden van het domein wordt op ongepaste tijdstippen verstoord door
quad - & crossmotorrijders. Deze lawaaioverlast is onder meer hinderlijk voor de nestperiode,
het broedseizoen en de wildrust. De dreefranden, bosranden en grasbermen zijn niet geschikt
als racetracks voor motorfanaten.
Divers restafval
In wisselende hoeveelheden treffen we in het domein beheerresten uit omliggende tuinen aan,
alsook overschotten van landbouw of fruitteelt, lozing van huishoudelijk afvalwater (3
plaatsen), huisvuilnis of bouwresten. Deze extra belasting verstikt de bermenvegetaties en
komt het bodemevenwicht niet ten goede.
Ongecontroleerd vandalisme
In een vrij recent verleden heeft het domein veel last gehad vandalisme. Natuurstenen sokkels
werden in kanalen gekanteld, sierstukken omgegooid of bekogeld met lege flessen.
Door het sluiten van de zuidelijk gelegen dancings is dit fenomeen verdwenen, doch het
onderlijnde wel de kwetsbaarheid van een dergelijk domein binnen een dicht bevolkt
landschap.
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Luchtverontreiniging
Door de ammoniakemissie van de agro-industrie is er een overmaat aan N (stikstof) depositie.
Dit zorgt voor:
- Een verzurende omgeving met afsterfte van boomsoorten tot gevolg.
- Een tekort aan basische kationen in de bodem met geringere groeikansen voor de opstand.
- Een overmaat aan toxisch Aluminium aan de wortels met wortelziekten.
Dit resulteert in een steeds toenemende beperking in nutriënten opname.
Het bekalken van de bodem kan hier oplossingen bieden. Dit dient echter met de nodige zorg
en onderzoek a.d.h.v. van testvlak resultaten te gebeuren.

Extern binnen het kasteeldomein
Dit landschap - & bosbeheerplan, 30 % van het domein, omvat de bosgebieden en de
beschermde zones. De overige 70 %, die er onlosmakend deel van uitmaken, kunnen
omschreven worden als een extern binnen gebied. Deze zone, landschappelijk waardevol
agrarisch gebied, maakt de verbinding tussen de omliggende bossen, de dreven en de
kern en is dus van zeer groot belang voor de duurzame aanpak van het geheel.
Stikstof en fosforvergiftiging
De intensieve landbouwactiviteit in omliggende zones, stedenbouwkundig beschreven als
landschappelijk waardevol gebied, zonder bindende voorwaarden, heeft een grote impact in
het domein en in de versnipperde bossen. De critical border voor stikstofvergiftiging van de
bodem bedraagt +/- > 15 kg/Ha. Algemene onderzoekcijfers van landbouwgronden zonder
specifiek beschermingsstatuut in Vlaanderen geven aan dat de hoeveelheid stikstof in weides
tot 60 kg/Ha en op akkers tot 90 kg/Ha kan bedragen. Dit komt deels door landbouw NPK
bemesting en deels door de luchtverontreiniging.
Gezien,
- geen enkel specifiek beschermingsstatuut aan de omliggende landbouwgronden werd
gegeven,
- de afwezigheid van typische plantenvegetatie voor graslanden, waterkanten en akkers met
een gewone stikstofaanwezigheid,
- de ruime aanwezigheid van stikstof minnende planten zoals bramen, netels, distels, klimop,
gewone vlier, bepaalde mossen e.d.,
- de achteruitgang van normaal te verwachten mycchoriza, essentieel voor de goede groei van
bomen,
kunnen we concluderen dat de huidige intensieve landbouwactiviteit de biodiversiteit, de
waterkwaliteit en de gezondheid van de bodem, het park en de bosbestanden niet ten goede
komt. Het inwaaien en insijpelen van bemesting naar het laagst gelegen gebied (= het park)
zorgt voor een belangrijke toename aan beheerwerken van de stikstof minnende abondante
plantengroei en voor een verarming van de kwetsbaardere originele vegetatie.
De groeiende afwezigheid van mycchoriza en de verzurende bodemgesteldheid verminderen
een goed groeiklimaat van kwaliteitsbomen en door een minder evenwichtig mineralen
complex vergroot de kans op bacteriologische besmetting.
Wat aan op de omliggende gronden dus voor een hoger rendement zorgt, geeft aan de
binnenzijde, op het domein en in de omliggende bossen, een verlaging van de opbrengst en
een verhoging van de beheerwerken/kosten.
De ZW zijde van het park vertoont de sterkste penetratie met sterke bramengroei.
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Anderzijds toont de aanwezigheid van gele dovenetel en adelaarsvaren in de biologisch
waardevolle biotopen, (pag. 142) dat niet alle gronden vermest zijn. Het behoud van deze
gronden is dus van groot belang als bron voor herkolonisatie.
Zwakke of weinig aanwezige grensmilieus
De scheidingszones tussen de boscomplexen, het parkdomein en de omliggende
landbouwgronden zijn minimaal. Enkel ten zuid westen werd een zoomstrook van 15 m breed
ingesteld. Alle boszoom &- mantel & weide vegetatie soorten dienen dus asiel te vinden op de
lichtrijkere open plekken in het bos, aan waterkanten en graskanten van de dreven en paden.
Lichtminnende planten zoals Addertong en Ruwe smele zijn met uitsterven bedreigd binnen
het huidige landbouw beleid met geringe tot geen overgangszones.
Cijfermateriaal geeft aan dat binnen een +/- 30 jaar een volledig einde van half natuurlijke
open landschappen zal voltooid zijn. Randen van bosgebieden, paden, open plekken, vijvers
en waterlopen en dus zijn zeer belangrijk voor het voorbestaan ervan.
Versnippering, tekort aan een corridor stelsel.
Het domein bestaat uit een parkbos kern met daar rond enkele satelliet bossen verbonden door
dreven en open gebied. Van de satellietbossen vormt enkel het Vogelbos (bos 1 & 2) een
bosentiteit met een respectabele omvang van 2 Ha en 83 Ca. Bossen 3 & 4 (populier) & 11
(lork) zijn door hun monocultuur kwalitatief arm volgens de criteria van duurzame bosbouw.
Bossen 22 & 23 en het quasi onbestaande bos 24 liggen vrij afgezonderd in NW richting.
De dreven, die een prachtig landschapsbindend element vormen, volstaan echter niet om een
duurzame biotopen verbinding te scheppen tussen de kern en de omliggende satellieten.
Deze verbindingen zijn van groot belang als uitwijkmogelijkheden voor fauna en flora en als
reserve biotopen. Ze verhogen de biologische en bacteriologische weerstand van het geheel.
Als we daarbij rekening houden dat een deel het parkbos te evolueren staat als een historisch
herstel van de vroegere Franse tuin voor een deel van bos 15 zien we dat de hoeveelheid bos
dat in aanmerking komt voor bufferzones nog verkleind en sterk versnipperd is.
Ook de vroegere haagstructuren op de open kouters bestaande uit grasvelden en akkers
hebben moet wijken voor de intensieve landbouw.
De drempels in de landschappelijke hoofdstructuur zijn dus vrij hoog.

Extern buiten het kasteeldomein
Hiermee wordt het gebied buiten het volledige domein bedoeld.
Versnippering en krimpende natuur & ruigte oppervlakten
Het domein van Leeuwergem heeft niet de luxe van een groot aaneen gesloten bossencomplex
waar organismen in regel minder gevoelig zijn voor uitsterven omdat ze op overbrugbare
afstand kunnen uitwijken naar een gelijkaardige habitat.
De kans dat een fauna of flora soort uitsterft is dus vele malen groter.
Voor de fauna zijn het vooral de soorten die van nature in lager dichtheden voorkomen die
kwetsbaar zijn, zoals grotere zoogdieren, roofdieren en grotere vogels en kleine kortlevende
soorten met een laag voortplantings - en/of verbreidingsvermogen zoals reptielen en
amfibieën. Mobile soorten, zoals vogels, zijn over het algemeen minder gevoelig voor
versnippering doch voor sommige bosvogels blijkt het dat bij afstanden van 5 tot 10 km de
kans op voorkomen in geïsoleerde bosfragmenten kleiner wordt. Vooropgesteld dat deze
versnipperde bosfragmenten kwalitatieve inhoud hebben. Het kasteeldomein, voor een groot
deel omringd door boomaanplantingen met lage ecologische waarde, ligt dus in een precaire
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zone. Planten kunnen vaak door hun verschillende vormen van verspreiding en door een
aantal soorten met een (langlevende zaadbank) ongunstige perioden overbruggen.
In het bomenareaal verminderd het genetische potentieel en de bacteriologische resistentie
waardoor ziektekansen gevoelig groter worden.
Isolatie
Te Leeuwergem wordt een (her)kolonisatie bemoeilijkt door de aanwezigheid van diverse erg
ingrijpende migratiebarrières. De urbane assen: ten Noorden (AalstOudenaarde/Gavere/Zwalm), ten Oosten (Europaweg), ten Zuiden (De Buke) en ten Westen
(Oosterzele- Elene- Zottegem) met steeds uitdijende lintperceel bebouwing en verkaveling als
ambachtelijke zones snoeren het domein helemaal in en de realisatie van de groene ring rond
Zottegem houdt geen gelijke tred met de aanbouw van nieuwe woningen en bedrijven op
KMO zones. Wat we dus zien is een bestendigen en zelfs vergroten van ongunstige
versnipperingomstandigheden. Soorten met zware en grote zaden, zoals nogal wat
bosplantensoorten zoals o.m. gele dovenetel, bosanemoon, maagdenpalm, slanke sleutelbloem
e.a. kunnen geenszins het domein (her)koloniseren in de huidige omstandigheden.
Het gevolg is een verdere uitbreiding van de rompvegetatiebestanden.
Op het vlak van de aquatische migratie en (her)kolonisering is er tot op heden weinig of geen
migratiemogelijkheid door aanwezigheid van sassen en debietregelingen zonder
vistrapsystemen op de Molenbeek. Door de grote versnippering tussen en in deze
"natuureilanden" zullen er ook blanco zones ontstaan. Plaatsen die buiten het bereik liggen
van externe genetische inbreng.
Wijziging waterstand
De voortschrijdende urbanisatie rondom het domein zorgt voor een wijziging in de
waterstand. Door de diverse vormen van verharde randoppervlaktes; wegenaanleg, verharde
opritten en terrassen, daken gecombineerd met een snelle oppervlakte afvoer via rioleringen
resulteert in een geringere insijpeling van regen in de ondergrond waardoor de sprengbronnen
minder debiet leveren. Vooral in de sprengbeken in het Leeuwergembos is de uitspoeling
verminderd. Anderzijds speelt de Vlaamse overheid volop in om dit gegeven te corrigeren
d.m.v. het stimuleren van waterdoorlatende oppervlakteafwerkingen en uitsijpelende
buffervaten zodat in de nabije toekomst hier enkele beterschap kan worden verwacht.
Conclusie knelpunten
Voor een restauratie van het potentieel en de valorisatie van het domein in een ruimere
omgeving zijn de sleutels te vinden in onderstaande punten.
Te weren invloeden:
1/ Stoppen bodemvervuiling door het maken van een verzamelpunt voor alle beheerresten.
2/ De bescherming van de dreven en het domein door een andere circulatieregeling
3/ Het verminderen van de stikstof - fosfor aanvoer door een mogelijke overstap op rendabele
extensieve landbouw of compatibele zachte recreatie.
4/ Het verbeteren van de waterkwaliteit door het her aanboren sprengbronnen.
Op beheervlak:
5/ Het kaderen van de arbeid - & prijs intensieve onderhoud binnen een planmatig beleid.
6/ Het versterken van de grensmilieus.
7/ Het stoppen van de versnippering d.m.v. herverbinden
8/ Het doorbreken van de planmatige isolatie van het domein op Stedelijk planningsniveau
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2. 3

De situering en beschrijving van de waarden

Algemeen
De architecturale, oudheidkundige en esthetische waarden liggen aan de basis van de
bescherming van het park als monument én landschap.
Gezien het groot belang van het domein als groene oase binnen een urbane context dienen de
criteria gehanteerd in het beschermingsbesluit te worden aangevuld met de
natuurwetenschappelijke waarde.
Als nevendoelstelling is er uiteraard ook de recreatieve waarde.

2.3.1 Intern
2.3.1.1 De esthetische en landschappelijke waarden
op macro- en microniveau
Gebaseerd op gegevens van de Landschapsatlas (digitale versie OC Gis Vlaanderen) kunnen
we het Kasteeldomein Leeuwergem plaatsen t.o.v. de belangrijkste cultuurhistorische relicten.
De geografische streek waarin Leeuwergem zich situeert, is de zandleem- en leemstreek van
het Vlaamse heuvelland, welke een vrij complexe verschijningsvorm bezit en opgebouwd is
uit meerdere traditionele landschapstypes, nl.
- het ‘Land van Zottegem’: een sterk verstedelijkte gemeente in de forenzen woonzones
van Brussel en Gent, met Zottegem als verkeersknooppunt.
- de ‘Zwalmstreek’: een open, sterk golvend heuvelland, met parallelle structuren van
asymmetrische valleien en karakteristieke brongebieden. Verder kenmerkt deze streek zich
door talrijke natuur- en cultuurhistorische monumenten.
- de ‘Vlaamse Ardennen’: beboste getuigenheuvels met op de top limonietzanden en –zandstenen. Typische kenmerken zijn het sterk versneden reliëf, de vele micro-elementen (holle
wegen, taluds,…), talrijke bossen en verschillende zandgroeven. Helaas is er ook bodemerosie, betredingsdruk en grote recreatieve druk aanwezig.
In deze sub eenheid is het Kasteeldomein Leeuwergem aangeduid als ankerplaats, samen met
de Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Munkzwalm, de Steenbergse bossen, het Kasteel van
Breivelde, de Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van Beerlegem en de Vallei
van de Perlinckbeek.
In of nabij het plangebied komen de Zwalmstreek en uitlopers, Land van de Molenbeken en
de relictzonenassociatie Elene-Leeuwergem voor. Met daarin als onmiddellijk lijnrelict de
kasseiweg Lippenhovestraat, Baron Della Failleplein en de Molenbeekstraat. Als puntrelicten
vermelden we de dorpskern Leeuwergem, het Kasteel van Leeuwergem, de Steenmolen en het
Onze-Lieve-Vrouw geboorte en St. Jozefskerk te Elene.
De bespreking van het landschap op microniveau beperkt zich tot het domein Leeuwergem,
gezien dit het meest typische landschapselement vormt van het plangebied. De externe
bespreking van het plangebied volgt in 2.3.2.
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Het domein geniet groot aanzien en krijgt groot belang als Nationaal erfgoed. De zeer
zeldzame relicten, zoals het park, het Lovertheater, de dreven en het oude, half-natuurlijk bos
verkrijgen mede hierdoor een hoge cultuurhistorische maatschappelijke waarde.
Het kasteeldomein bezit typische kenmerken van een 18de-eeuwse klassieke Franse tuin en
een 19de-eeuwse Engelse landschapstuin. De aanleg van dreven, parterres, vijvers en bosquets
vormen de basis voor de sterk geometrische inrichting ervan en zijn relicten uit de Franse
tuinaanleg. Het gebruik van een cirkel, vierkant of achthoek is niet alleen geschiedkundig van
groot belang, ook op religieus vlak genoot deze vormgeving symboliek.
De visie dat ‘Alles van God ‘ perfect is, verwijst naar de cirkel, het vierkant symboliseert het
menselijke en het octogonale staat voor het samenbrengen van het Goddelijke en het
menselijke. Dit alles toont de impact van de religie op de beleving van de natuur door de
mens. De gedachte ‘de tuin van Eden’ te creëren en zo ruimte te maken voor esthetische
vormgeving, maken een kasteeltuin historisch gezien uniek.
De aanleg van open ruimten met boomgroepen en omzoomd door bossen, met elkaar
verbonden door paden, water en solitaire bomen, het doorbreken van de geslotenheid, en de
realisatie van een ‘belt’ zijn conform de normen van de 19de-eeuwse landschappelijke stijl.
Het ontdekken van nieuwe continenten, samen met de uitbouw ervan, liggen mee aan de basis
van deze nieuw cultureel, landschappelijk en kunstminnende aanpak. Deze verrijking en het
streven naar perfectie in de schepping i.p.v. de vormgeving, maakt van de landschapstuin een
relict van een vroeg Europees voorbeeld. Het Lovertheater sluit aan bij deze visie, te meer
daar het tot heden als “uniek” staat geklasseerd in Westelijk Europa.
Zoals het Kasteel van Laken, naast de architectuur van het Kasteel zelf, zijn landschappelijke
waarden in de Serres en de Engelse tuin vindt, zo schrijft het Kasteel van Attre geschiedenis
omwille van zijn toren en ruïne van het Belvédère maar ook dank zij de aanwezige relicten
van de Vrijmetselarij. Elementen zoals het Lovertheater, de Engelse tuin, de Vrijmetselarij
zijn landschappelijke troeven voor het Kasteeldomein Leeuwergem.
Op die manier kunnen we menig bezoeker nu confronteren met een cultuurgeschiedenis, een
rijkdom, een evolutie ….en zijn veranderingen.
Zowel de ruimtelijke structuur als de aanwezige ontwerpkarakteristieken van het
domein kunnen we groeperen in:
a. De ontmoeting met het domein aan de Oranjeriedreef
Algemeen
In het verlengde van de Kasteeldreef vinden we ter hoogte van het smeedijzeren
hekken de poort tot het domein.
Het kasteel en alle bijgebouwen worden ruimtelijk perfect georganiseerd vanuit dit
punt. Ten noorden vinden we de gebouwen met het koetshuis, de oranjerie en
aangelanden, ten zuiden het neerhof.
De symmetrie van het inkomhekken met plint en pilasters en de gecementeerde
classicistische gevels van de zijgebouwen aan het voorhof accentueren de gelijkmatige
verdeling van de bouwvolumes aan de linker en rechter zijde.
Sterker nog, de in de wit geschilderde baksteen gevels (met zwarte plint), rechts en
links van de inkompoort, zorgen voor een rustgevende gelijkaardige horizontale
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gelaagdheid van de volumes in het landschap. De uniformiteit aan gebruikte
bouwmaterialen en afwerkingen schept een unieke visuele symmetrische eenheid. We
kunnen ons wel de vraag stellen of deze eenheid voor het aanbrengen van de cementen
bosschages op het kasteel en op de gevels rond het voorhof, voor de belle epoque dus,
toen alle gebouwen nog witgekalkt waren en luiken hadden, niet nog sterker
overkwam. Daartegenover staat dan weer dat de aandachtige toeschouwer nu wel een
beeld krijgt van onze verschillende cultuurfasen: het classicisme en de belle epoque.
De straatgevel van het Neerhof
We vinden sporen van het neerhof op de vroegste kaarten over het kasteel, doch zijn
meest recente vorm volgt naar alle waarschijnlijkheid uit reorganisaties van het
neerhof tussen 1854 en 1928 en rond 1930. Daarbij werden elementen van voor 1854,
zoals het woonhuis, behouden. De "straatgevel" is te plaatsen in de tweede helft van de
19 de eeuw. Landschappelijke utilitaire neerhofstijl. Terugwijkende zadeldaken
zonder topgevels.
De aanwezige bouw materialen zijn:
- Zwarte Boomse dakpannen (sterk bemost) zonder goten op de brandhoutschuur.
- Rode Boomse pannen op de zuidelijke wagenschuur
- Veldovensteen, in navolging van het vroeger kaleiwerk wit beschilderd met zwarte
pek imitatie ter hoogte van de plint
- De brandhoutschuur wordt sterk gekarakteriseerd door de ritmiek in de
verluchtingsgaten
- Het oudste schrijnwerk bestaat uit paars-bordeaux beschilderde eik, alle andere
buitenschrijnwerk volgt deze kleuropstelling
Bouwfysisch vragen deze gevels vooral om een onderhoud van de daken.
Het schilderwerk is in een redelijke staat.
Structureel werden geen instabiliteiten vastgesteld.
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De inkompartij tot het voorhof, het hekken, de poort en de pilasters

De vroegste afbeelding van dit deel van het domein vinden we op de kaart van Ferraris
uit 1795. We mogen dus aannemen dat het voorhof werd heringericht tijdens de laatste
grote fase van de bouw van het derde kasteel vanaf 1762.
De sobere boogvorm en de geringe ornamentiek kunnen classicistisch genoemd
worden. Het natuursteen "blokken" imitaties dateren uit de laatste grote "opsmuk"
periode van het kasteel begin 20ste eeuw.

Het smeedijzeren hek is afgewerkt met fleur de Lisse.
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Uniek zijn de inkompoorten met gietijzeren kolommen.

Bouwfysisch is het ijzerwerk aan dringende behandeling toe:
- Preventieve en curatieve corrosiewering
- Schilderlak afwerking
- Het vergulden van de fleurs de lisses
De pilasters vertonen:
- Ernstige vorm van instabiliteit door zowel erosie van het dragende metselwerk als
zettingen in de ondergrond. Aanvullende fundering en herstel van de bakstenen
draagstructuur dringen zich hier op. Enkele pilasters zijn dermate gevorderd dat
"inboeten" geen zin meer heeft. Een volledig hermetselen dringt zich hier op.
- De cementen afwerking kan best vervangen worden door een damp-open
kalkhoudende eindafwerking
- Aanbrengen vochtscherm.
De natuurstenen onderdelen zijn:
- Op enkele mechanische schades na, in vrij goede staat
- Plaatselijk is het aanbrengen van vochtwering tussen de verschillende onderdelen en
het vervangen van gebroken delen noodzakelijk.
De met metselwerk en de afwerklaag van de plint vraagt om:
- Het verwijderen van de bestaande afwerklaag
- Het "inboeten" van de verweerde stenen
- Hervoegen
- Het aanbrengen van een vochtscherm
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- Het afwerken met een damp-open plintbescherming
De schuur met doorgang naar het binnenplein van het koetshuis en het washuis

De "fruitschuur" en het washuis in landschappelijke utilitaire neerhofstijl (begin 20ste
eeuw). Zuidelijk een terugwijkend zadeldak zonder topgevel, noordelijk een zadeldak
met topgevel voor het washuis.
De aanwezige bouw materialen zijn:
- Zwarte Boomse dakpannen met pvc goten boven de poorten
- Veldovensteen, in navolging van het vroeger kaleiwerk wit beschilderd met zwarte
pek imitatie ter hoogte van de plint
- Het oudste schrijnwerk bestaat uit paars-bordeaux beschilderde eik, alle andere
buitenschrijnwerk volgt deze kleuropstelling
De pannen zijn aan een conserveringsbehandeling toe en het schilderwerk vraagt om
aandacht door de intensifiërende uitgroei van het biopotentieel.
b. De binnenkoer van het koetshuis en de Oranjerie
Algemeen
In tegenstelling tot de formele classicistische gevel aan het voorhof heeft de
binnenkoer eerder een rurale stijl met, onder meer door het tuinhuisje, een speels
romantisch karakter. Hoewel uit verschillende eeuwen vormt het, met uitzondering
van de laat 20ste eeuwse toevoeging aan de onderzijde van het koetshuis, een
harmonisch geheel.
Het Koetshuis en aanpalende vormen het oudste deel (tweede helft 18de eeuw), de
Oranjerie dateert van begin 19de eeuw, de schuur aan de Oranjerie, het tuinhuisje, de
"fruitschuur" en het washuis begin 20ste eeuw.
Verbouwing onderkant koetshuis van eind 20ste eeuw.
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De schuur aan de Oranjerie
De bouwperiode van de schuur aan de oranjerie is eerder te plaatsen in het begin van
de 20ste eeuw. De eerste cartografische registratie dateert uit 1928.
Landschappelijke utilitaire neerhofstijl. In de tweede helft van de 20ste eeuw werd dit
deel samen met de Oranjerie volledig gerestaureerd.
De aanwezige bouwmaterialen zijn:
- Zwarte Boomse dakpannen met zinken hanggoot
- Veldovensteen in strek-kopverband, in navolging van het vroeger kaleiwerk wit
beschilderd met zwarte pek imitatie ter hoogte van de plint
- Het oudste houten schrijnwerk bestaat uit paars-bordeaux beschilderde eik, alle
andere houten buitenschrijnwerk volgt deze kleuropstelling
- Half ronde ramen in wit gelakt gietijzer
Het gebouw is, met uitzondering van de zuidelijke topgevel in vrij goede staat.
De zuidelijke topgevel is onbeschilderd en vertoont sterke baksteen- en
voegmortelerosie. Inboeten, hervoegen met kalkmortel en beschilderen dringen zich
hier op. Algemeen is het schilderwerk in redelijke staat doch binnen een 5 à 6 tal jaren
zal een normaal onderhoud noodzakelijk zijn.
Een woonhuis voor bedienden, het koetshuis, de stal en een berging
De bouwperiode van het koetshuis en aanpalenden ligt tussen 1761 (geen
cartografische gegevens) en 1771 (wel terug te vinden op kaart).
Mogelijks moeten we dit deel zien als een op de bouw van het kasteel aansluitende
bouwfase waarin de boerderij herschikt werd en het voorhof, de moestuin (zoals we
die nu kennen) en het koetshuis vorm kregen. Door de 20ste eeuwse modernistischminimalistische inbreng onderaan het koetshuis verliest het hoofddeel van het
gebouw zijn classicistische oorspronkelijkheid. Anderzijds is deze aanvulling dan
weer een hedendaagse aanvulling.
De schrijnwerkomlijsting van het timpaan is minimaal. Waarschijnlijk aangebracht
tijdens de laatste herstelwerken aan het leiendak.
Dit in tegenstelling tot de evenknie op de binnenkoer van de boerderij.
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De oorspronkelijkheid van deze eerder minimale opstelling, met onderlijst kan in
twijfel worden getrokken. Een kopij zoals op de binnenkoer van het neerhof is naar
alle waarschijnlijkheid het meest plausibel.
De aanwezige bouw materialen zijn:
- De aan de gevel evenwijdige zadeldaken bestaan uit zwarte Boomse dakpannen met
eikenhouten bakgoot
- Het kopse dak en de aansluitingen op de zadeldaken bestaan uit asbestleien.
- Veldovensteen, in navolging van het vroeger kaleiwerk wit beschilderd met zwarte
pek imitatie ter hoogte van de plint
- Het oudste houten schrijnwerk bestaat uit paars-bordeaux beschilderde eik, alle
andere houten buitenschrijnwerk, met uitzondering van de recent toegevoegde, volgt
deze kleuropstelling
Bouwfysisch vragen deze gebouwen om een dringende aanpak van de gevel:
- Het verwijderen van de bestaande verflagen en biotische aantasting
- Het vervangen van de geërodeerde stenen
- Hervoegen
- Het beschermen van het baksteenmetselwerk tegen vochtintrusie ter hoogte van
ramen, dorpels, muur- en dakaansluitingen, muur- en grondcontactzones e.d.
- Herstellen schrijnwerk onderdelen
- Herschilderen

Het tuinhuisje
De bouwperiode van het tuinhuisje is eerder te plaatsen in het begin van de 20ste eeuw
daar de eerste (gevonden) cartografische registratie dateert uit 1928.
De gietijzeren ramen refereren naar de stijl van de Oranjerie en het binnenplein krijgt
een "romantische" aanblik door de grote gietijzeren ramen.
Zo ontstaat eveneens een boeiende dialoog tussen het tuinhuisje, de landelijke
utilitaire gebouwen en de classicistische timpaangevel zonder dat daarbij de eenheid
verloren gaat.
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De aanwezige bouw materialen zijn:
- Boomse dakpannen rood
- Veldovensteen, in navolging van het vroeger kaleiwerk wit beschilderd met zwarte
pek imitatie ter hoogte van de plint
- Ramen in wit gelakt gietijzer. Enkele delen werden vervangen door wit geschilderde
houten ramen.
Bouwfysisch vraagt dit gebouw om onderhoud van de gevel:
- Het verwijderen van de bestaande verflagen en biotische aantasting
- Het vervangen van de geërodeerde stenen
- Hervoegen
- Het beschermen van het baksteenmetselwerk tegen vochtintrusie ter hoogte van
ramen, dorpels, muur-dak aansluitingen, muur-grondcontactzones e.d.
- Herstellen schrijnwerk onderdelen
- Herschilderen
De "fruitschuur" en het washuis.
De bouwperiode van deze gebouwen is eerder te plaatsen in het begin van de 20ste
eeuw daar de eerste (gevonden) cartografische registratie dateert uit 1928.
Landschappelijke utilitaire neerhofstijl.
Opmerkelijk is wel het verschil in opbouw tussen de straat"gevel" zijde (zie pag. 146)
en het aanblik van de koer.

De aanwezige bouwmaterialen zijn:
- Zwarte Boomse pannen op de schuur, rode Boomse pannen op het washuis.
- De plinten en de dragende delen van schuur zijn opgebouwd uit veldoven baksteen
metselwerk natuurkleur rood, de wanden bestaan uit ruwe plankenbardage in eik, ook
boombrede gepotdekselde planken betimmering genoemd.
De draagstructuur bestaat uit een mix van eiken-grenen houten gebinten.
- Het washuis bestaat uit veldovensteen, in navolging van het vroeger kaleiwerk wit
beschilderd met zwarte pek imitatie ter hoogte van de plint.
Bouwfysische vraagt de draagstructuur van het dak om herstel. Enkele vroegere
ingrepen, om vooral meer vrije ruimte te scheppen, hebben de stabiliteit van het
gebinte gehypothekeerd. Het metselwerk vertoont sterke erosie van zowel de stenen
als het voegen. Het schilderwerk op het washuis is aan vernieuwing toe.
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De binnenkoeraanleg
Ter hoogte van de inkom, onder de schuur vinden we een betonbestrating, die
verderop over gaat naar een meer gewassen beton met zichtbare keien.
Of dit gewild of een gevolg van erosie is, is niet duidelijk.
In de zone tussen de fruitschuur en de achterkant van het tuinhuisje vinden we een
zuiver utilitair ingerichte ruimte voor de machines. De bestrating bestaat uit een
betonnen inrit tot de schuur en aarden zones voor het parkeren van onderhoudsmachines.
Ter hoogte van de berging aan de paardenstal gaat de bestrating rechtdoor over op
kasseien die door middel van een grijs grind lus terugkeert naar ditzelfde punt. In het
midden van de lus zowel als in de tuinzone voor het tuinhuisje vinden we een
grasveldje. Het binnenplein is noordelijk afgezoomd met haagbeuk.
Deze binnenkoer heeft een summiere utilitaire aanblik.
Vooral de kasseibestrating is in verval. Dit door ondergrondse uitholling ten gevolge
van defecten in de rioleringen.
c. Het voorhof
Algemeen
Zoals reeds aangegeven structureert dit "voorplein” de opstelling van alle voornaamste
gebouwen. Symmetrisch op de middenas vinden we twee elkaar weerspiegelende
gevels.
De vroegste afbeelding van dit voorplein vinden we op de kaart van Ferraris uit 1795.
We mogen dus aannemen dat het voorhof werd heringericht tijdens de laatste grote
fase van de bouw van het derde kasteel vanaf 1762.
De sobere boogvorm van het inkomhekken, de geringe ornamentiek aan de gebouwen
en vooral de met timpanen afgewerkte gevels van zowel het neerhof als het koetshuis
zijn classicistisch. In feite refereren deze topgevels, in afgezwakte vorm, naar het recht
op de middenas gelegen gevel van het kasteel. Een topgevel met timpaan in het
midden, waarnaast zicht twee horizontaal gelegen zijflanken bevinden.
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De gevels van het neerhof
Deze gebouwen hebben een kern die terug gaat naar de oorsprong van het domein.
De huidige vormen zijn een gevolg van de classicistische "facelift" in de periode
1762-1795. De hedendaagse grijs gecementeerde aanblik is echter terug te brengen op
de "restyling" periode in de Belle Epoque begin 20ste eeuw.

De aanwezige bouwmaterialen zijn:
- Natuurleien op het dwarse dak.
- Zwarte Boomse pannen.
- De raampoorten bestaan uit paars-bordeaux beschilderde eik, alle andere houten
buitenschrijnwerk is wit beschilderd.
- Het oorspronkelijke veldoversteen metselwerk is versierd met een
cementornamentiek bestaande uit natuursteenimitatie op de muurranden en een
geprofileerd natuursteen "blokken" opbouw van het gelijkvloers
Bouwfysisch vraagt de gevel om het opvolgend onderhoud van:
- De sterke groei van Wingerd
- Het schilderwerk op alle schrijnwerk (met alle voorbereidende werken)
En volgende herstellingen:
- Het nazicht dakstructuur en de daken (met alle bijhorende dichtingslabben e.d.)
- Het vervangen van de houten timpomlijsting.
- Het oplossen van het conflict tussen de cementen bepleistering en de veldovensteen
wanden. Door de dampdichtheid van het cement stapelde zich massaal vocht op in de
dragende structuren wat dan weer sterke barstvorming tijdens vorstperiodes tot gevolg
heeft. Samen met de haarscheuren tijdens het droogproces van het cement resulteren
deze barsten in een nog sterkere vochtinfiltratie met aangroeiend verval tot gevolg.
Het vervangen van de cementen bepleistering d.m.v. een kalkhoudende afwerklaag is
hier de oplossing. Uiteraard met nazicht van de dragende wanden.
Het voorhof
Dit "voorplein" kenmerkt zich door zijn formele soberheid.
Aan de inkom vinden we de in 2 etages aangelegde groenblijvende hagen, nl. Buxus
en Cotoneaster, die de boogvorm van het inkomhekken volgen.
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De randen van het plein zijn bestraat met diverse soorten van gelijkaardige
natuursteenkasseien (lichte formaatvariaties)
De op de middenas gelegen toegangsweg naar het kasteel, met de twee zijarmen; een
naar het koetshuistimpaan en één naar het neerhoftimpaan, bestaan uit recent
heraangelegd beige gravelsteen.
De 4 vlakken van het "schild" bestaan uit gazongras.
Bouwfysisch vragen vooral de kasseien om een heraanleg van het loopvlak.
Uitholling door wegspoeling van de ondergrond ten gevolge van defecte rioleringen
vormen hier de letterlijk onderliggende oorzaak.
De gevels van het koetshuis, de bediendenwoning, de stal en de Oranjerie
Het koetshuis, de berging en de bediendenwoning vinden we op de kaart van Ferraris
uit 1795 terug. In tegenstelling tot het neerhof, gefacelift: classicistisch van inslag met
rococo ornamentiek, zijn deze gebouwen nieuw gebouwd in de derde grote
bouwperiode van het kasteel tussen 1762-1795.
Deze gevel is de afsluiter van een trilogie bestaande uit "het kasteel", het neerhof
"kasteel" en het bedienden "kasteel", classicistisch van inslag met rococo ronamentiek.
Een filosofie die, naast de versoberingsreactie t.o.v. het Ancien Regime, heel nauw
aansluit bij de bouwprincipes van de verlichting en het beginnende industriële
tijdperk. Denken we hierbij aan stedenbouwkundige realisaties als "la cité ideale" van
Ledoux, waarbij aan "paleis" behuizing voor alle sociale klassen wordt gedacht.
De hedendaagse grijs gecementeerde aanblik is echter terug te brengen op de
"restyling" periode in de Belle Epoque begin 20ste eeuw.

De aanwezige bouwmaterialen zijn:
- Asbest synthetische leien op het dwarse dak.
- Zwarte Boomse pannen.
- De raampoorten bestaan uit paars-bordeaux beschilderde eik, alle andere houten
buitenschrijnwerk is wit beschilderd.
- Het oorspronkelijke veldoversteen metselwerk is versierd met een
cementornamentiek bestaande uit natuursteenimitatie op de muurranden en een
geprofileerd natuursteen "blokken" opbouw van het gelijkvloers
Bouwfysisch vraagt de gevel om het opvolgend onderhoud van:
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- De sterke groei van Wingerd
En volgende herstellingen:
- Het nazicht dakstructuur en de daken (met alle bijhorende dichtingslabben e.d.).
- Het vervangen van de asbest leien.
- Het vervangen en vervolledigen van de houten timpaanomlijsting.
- Het herstel en herschilderen van alle oude schrijnwerk
- Het oplossen van het conflict tussen de cementen bepleistering en de veldovensteen
wanden. Door de dampdichtheid van het cement stapelde zich massaal vocht op in de
dragende structuren wat dan weer sterke barstvorming tijdens vorstperiodes tot gevolg
heeft. Samen met de haarscheuren tijdens het droogproces van het cement resulteren
deze barsten in een nog sterkere vochtinfiltratie met aangroeiend verval tot gevolg.
Het vervangen van de cementen bepleistering d.m.v. een kalkhoudende afwerklaag is
hier de oplossing. Uiteraard met nazicht van de dragende wanden.
In 2011 werd een deel van het buitenschrijnwerk, met behoud van de oorspronkelijke
details, prachtig gerestaureerd.
De Oranjerie
De Oranjerie vinden we terug op een kaart uit 1854. De bouw is te plaatsen rond de
Hollandse periode: begin 19 e eeuw waarin vele historische bouwstijlen werden
gekopieerd. Het gebouw werd gerestaureerd in de tweede helft van de 20ste eeuw.
Uniek zijn de wit gelakte gietijzeren ramen.

Op de korte zuidgevel vinden we opnieuw de belle epoque cementering.
De westgevel is in origineel wit beschilderd veldovensteen metselwerk.
Zwarte Boomse pannen. Het gevel schilderwerk en de gevelbegroeiing vraagt om
opvolgend onderhoud. Er is nog een reden om de bouw van de Oranjerie en het
Chinese paviljoen samen in de Hollandse periode te plaatsen: de indrukwekkende
gietijzeren ramen. Het gieten van aanzienlijk grote ramen in gietijzer was een techniek
die vooral in Zuid - Nederland werd beoefend.
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d.

De moestuin

Algemeen
De volledig ommuurde "potager" of moestuin is de laatste jaren uitgegroeid tot een
ecologisch aangelegde siertuin met diverse rozensoorten, fruitbomen, bloemenstruiken
en pompoenenplanten. Het geheel is fijngevoelig tot een eenheid geweven door hagen
uit buxus en haagbeuk die voortdurend het perspectief van de waarneming verassend
sturen. Het plan van aanleg voor de Engelse tuin in landschapstijl uit 1789-1790 maakt
voor de eerste maal melding van deze moestuin.
Het hekken

De frivole ornamentiek van de smeedijzeren toegangspoort tot de moestuin is
opvallend. We herkennen hier rococo uit de vroege tweede helft van de 18 e eeuw.
De motieven van het smeedijzer werden als patroon gebruikt voor de heraanleg van de
parterres op het voorhof.
Het hekken vraagt bouwfysisch om:
- Een preventieve - curatieve anti roestbehandeling met beschermende eindlaag.
- Een nazicht van bevestigingsplaatsen en de draaipunten.
De tuinmuren
De tuinmuren kenmerken zich vooral door de ritmiek van de steunberen die door het
specifieke metselwerkverband slechts kwartsteens uit het vlak komen. Bovenaan
vinden we een rollaag die met rode Boomse pannen is afgewerkt.
Dergelijke details versterken de lineaire sierlijkheid van het geheel. De muren waren
vroeger bekalkt, doch in combinatie met de origineel mee aangebrachte ankers en
draden voor geleide planten, was dit een onmogelijke opdracht naar onderhoud.
De tuinmuur vraagt op diverse plaatsen om herstel. Aanzienlijke delen staan sterk uit
het lood en dreigen om te vallen. In 2012 werd een 75 m van het westelijke deel
heraangelegd. De noordoostelijke zijde van de muur vraagt dringend om eenzelfde
aanpak; verwijderen van de instabiele delen, herstellen van de funderingen en
hermetselen van de muur met kalkmortel.
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Het Chinese paviljoen
We zien, a.d.h.v. diverse plannen, dat we de bouw van dit paviljoen dienen te situeren
tussen 1795 en 1823. Gezien de eerder royalistisch sympathieën van de
kasteeleigenaren in de Napoleontische periode is de bouw van het Chinese
paviljoen waarschijnlijk eerder in de Hollandse periode te situeren (1815-1823).
Qua stijl valt het gebouwtje onder te brengen onder "Europa ontdekt de wereld
architectuur".

Het "Chinese paviljoen" bestaat uit 2 symmetrisch geplaatste torentjes met geleidelijk
opglooiend zinken daken verbonden door een gaanderij met dito dak. De twee unieke
gietijzeren ramen, de dakvorm en het pignons geven het geheel een stijlvol karakter.
Het veldovenstenen metselwerk was vroeger gewit.
Het buitenschrijnwerk, zowel de gietijzeren ramen als de bakgoten zijn wit
geschilderd. Bouwfysisch vraagt vooral de noordelijke achtergevel om aandacht:
- Vocht/vorsterosie met verlies van samenhang van het metselwerk tot gevolg.
- Voeg - & baksteen erosie.
- Herstellen waterwering bovenvlak metselwerk.
Het metselwerk van de twee torentjes vraagt om:
- Het plaatselijk herstel metselwerk d.m.v. inboeten.
- Hervoegen
- Het aanbrengen van een beschermende eindlaag op de muren.
De gietijzeren ramen, het zinken dak en het pignons zijn in redelijke staat.
Een normaal onderhoud d.m.v. het beschermen van het zink en het gietijzer tegen
erosie en het aanvullen van de mastiek is hier voldoende.
De serres en kruidenbakken
De serres bevatten twee varianten: de twee laag bij de grond geplaatste kweekserres en
de groenteserre. De kweekserres hebben een éénsteense veldovensteen lage plint, de
groenteserre heeft een +/- 50 cm hoge éénsteense veldovensteen plint met glazen
tentdak. De kruidenbakken zijn ommuurd met éénsteense veldovensteen randen.
Het metselwerk is sterk geërodeerd en plaatselijk losliggend.
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e.

Het kasteeleiland

Algemeen
Het kasteeleiland, in het verlengde van de kasteeldreef en de middenas van het
voorhof, vormt de "eye catcher" van het domein. Het majestueuze afsluitstuk van de
trilogie rond het voorhof. In de gevel zijn enkele laat rococo elementen te vinden.
Deze situeren zich vooral op de overblijvende kalkpleisterafwerking.
De bruggen
De oostelijke brug. (aanvraag restauratiedossier is in behandeling)
Een voorzichtige veronderstelling plaatst het vervangen van de houten brug van het
tweede kasteel door een gemetselde brug in de periode tussen 1762 en 1789.
De bouwrekeningen geven een meer specifieke datum 1769-1770.
Het is de vraag of de brug dan reeds de vorm heeft gekregen zoals we die nu kennen.
De brug oost vertoont volgende merkwaardig gegevens:
- De drie bogen zijn niet gelijk en de dichtst bij het eiland liggende deel heeft geen
natuursteen boogafwerking.
- De middelste boog heeft drie, in de huidige opstelling, overbodige trekstaven.
- Tevens vertoont dit derde deel merkwaardige ankers die geenszins verband houden
met de draagstructuur.
Dit heeft enkel zin wanneer in 1770 de derde kleinere boog nog niet bestond.
De merkwaardige ankers op de muren vertonen sterke gelijkenis met deze ter
ondersteuning van de vaste stutbalk constructie onder een houten valbrug.
Als we deze gegevens bundelen kunnen we concluderen dat deze derde boog in 1770
de plaats van de valbrug was. In de periode rond de Franse Revolutie een begrijpelijke
maatregel.
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Uit de studie voor de opmaak van het restauratiedossier voor de kaaimuren weten we
dat het kasteel vroeg 1900 nog een belangrijke beeldbepalende verbouwingsfase heeft
doorgemaakt, nl: de heraanleg van de achterliggende kaaimuren met de brug west,
de cementering van de kaaimuren oost, het aanbrengen betonnen verstevigingen
rondom dit eiland en het restylen van de gevels van het kasteel door middel van
cementering. Ongetwijfeld werd de valbrug rond die tijd verwijderd.
De aanvraagprocedure voor een restauratiepremie werd gestart in 2011 en in juni 2012
voor een eerste maal positief geadviseerd.
De stabiliteit van de brug is gezien de vergevorderde erosie dringend aan herstel toe.
De opdrachtgevers hopen dan ook zo snel mogelijk de restauratie te kunnen starten.
De westelijke brug
Deze brug werd tijdens de laatste "facelift" van het kasteel, begin 20ste eeuw,
aangelegd en is qua stijl en tijdstypering eerder in de architectuur stroming uit de
tweede helft van de 19 de eeuw te plaatsen.
Bouwfysisch is de brug stabiel. Doch net als bij de oostelijke brug is het de
waterhuishouding die een probleem vormt.
Door de afwezigheid van een waterwerende bescherming onder de tegels sijpelt een
groot deel van het regenwater doorheen de constructie naar de onderliggende delen.
Hier vinden we een groot vochtgehalte dat bij vorst voor de nodige schade zorgt.
Vooral de metselwerkoppervlakken onder de bogen degraderen snel.
Ook de cementering heeft, door zijn dampdichtheid, een nefaste invloed op het
metselwerk. Een plaatselijk herstel heeft dus weinig zin.
Hoewel het geheel van de constructie nog niet in gevaar is, vraagt ook deze brug om
een "geheel" oplossing voor alle bouwfysische problemen.
De kaaimuren
Op basis van planmatige gegevens kunnen we dus stellen dat de huidige vorm van de
kaaimuren een aanpassing is uit de laatste grote bouwfase van het kasteel in de tweede
helft van de 18de eeuw. Tijdens de restauratie van de kaaimuren 2005-2006 werden
ontdekt dat de fundering van de oostelijke kaaimuren op de plaats van de walmuren
ligt. Dit heeft ongetwijfeld zijn consequenties naar de funderingskwaliteit.
Walmuren met een defensief karakter werden heel wat grondiger gefundeerd en zijn
niet te vergelijken met paalwerk en beschoeiingplanken. De wanden van het oostelijk
deel van de kaaimuren werden begin 20ste eeuw gerestaureerd. De onderste zone
vraagt dringend om de noodzakelijke afwerkingen. Deze zijn mee opgenomen in het
dossier voor de restauratie van de oostelijke brug. Het westelijk deel van de kaaimuren
is er vrij slecht aan toe: De fundering dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw.
De onderste lagen van de muren zijn sterk aangetast door het vocht.
Een deel werd reeds als herstel versteviging "gebetonneerd" begin 20ste eeuw.
De bovenste lagen van de tweesteense kaaimuur bestaan uit volle baksteen en deze
heeft een breedte van 45 cm. Vooral hier is de degradatie door vorstschade sterk
aanwezig. De cementeringsafwerking, is niet vochtdoorlatend en het water stapelde
zich op in dit deel van de muur. Een detail dat zeker ook actief meewerkt aan de
ontbinding, is de constructie van de betonnen dekstenen. Zij zijn zonder
dilatatievoegen en quasi als een monolithisch geheel geplaatst.
Vormveranderingen door uitzetting en krimpen ten gevolge van
temperatuurverschillen veroorzaakten scheuren, barsten en verplaatsingen die niet
alleen vochtdoorlatend werden doch ook schuifkrachten overbrachten op de bovenste
lagen van het metselwerk. M.a.w. bij het herstel van de kaaimuren dient enerzijds
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rekening gehouden te worden met waterdoorstroming en anderzijds met een goede
toepassing van dekstenen.
Het westelijk deel van deze muren is dringend aan herstel toe.
Het erehof met de parterres
Het erehof en de parterres werden begin 21ste eeuw gerestaureerd. Specifieke
aandacht ging hierbij naar het duurzaam, onderhoudsvriendelijk en het historisch
correct herbeplanten van de parterres. Een uitvoerige voorbereidende studie, vele
vergaderingen en een doordacht basisconcept konden helaas niet vermijden dat de
kwaliteit van de aangeplante bloemen ondermaats bleken.
De kritieken op het werk waren dat;
- de bloemen enkel in het voorjaar bloeiden,
- de slechte planten, vooral de rozen, niet vervangen werden,
- de kleurenschakering eerder flets, eerder een "jardin de curé" uitstraling heeft.
Positief waren dan weer;
- het herscheppen van het juiste historische perspectief,
- de duurzaamheid,
- de geringe onderhoudskost,
- de kwaliteit van de aanleg refererend naar het smeedijzeren toegangshekken tot de
moestuin.
De opdrachtgevers vervangen nu geleidelijk de slechte planten en sturen waar nodig
het geheel bij.
Het kasteel
Het volgens classicistische principes met rococo ornamentiek gebouwde derde kasteel,
dateert uit midden 18de eeuw. Op pagina 150 vinden we een laat 19de eeuwse
afbeelding met het kasteel in een nog vrij oorspronkelijke staat. Op deze foto vertoont
het kasteel een sterke uniforme horizontaliteit waarbij het timpaan eerder een dak
ornament is die een licht accent legt op de inkom. Interessant om weten is dat het
kelderverdiep aan de noordgevel een restant is van het tweede kasteel.
De huidige gevels zijn qua uitzicht sterk beïnvloed door de diverse "facelifts" in de
20ste eeuw. Wat vooral opvalt, is de verticaliteit die ontstond door het weglaten van de
luiken (een laatste verbouwingsfase), het verwijderen van de schrijnwerklijst onder de
timpanen (een oudere ingreep). Het schrijnwerk en de ramen werden diverse malen
aangepast. Het al of niet aanbrengen van geprofileerde zuilvormige penanten in
cementbepleistering in de Belle-Epoque ligt ter discussie en dient bij een defintieve
aanpak van de cementering verder te worden onderzocht op zijn oorspronkelijkheid.
De timpanen werden op deze wijze deel van de gevel waardoor de middelste delen
veel sterker geaccentueerd werden. Het kasteel werd er visueel smaller en hoger door.
Enkel op de noordgevel vinden we nog de oorspronkelijke luiken.
In het begin van de 20ste eeuw werd het kasteel d.m.v. cementbekleding "gefacelift”.
Waarschijnlijk hebben we hier ook met een zuivere utilitaire ingreep te maken die
resulteerde in of gericht was op een majestueuzer voorkomen.
Begin 20ste eeuw maakte cement een enorme opmars.
Het bijna jaarlijks witten werd als te onderhoudsintensief naar het verleden verdreven.
Dit echter niet zonder gevolgen. Door de dampdichtheid van het cement stapelde zich
massaal vocht op in de dragende structuren wat dan weer sterke barstvorming tijdens
vorstperiodes tot gevolg had. Samen met de haarscheuren tijdens het droogproces van
het cement resulteren deze barsten in een nog sterkere vochtinfiltratie met aangroeiend
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verval tot gevolg. Het vervangen van de cementen bepleistering d.m.v. een
kalkhoudende afwerklaag is naar alle waarschijnlijkheid de oplossing.
Uiteraard met nazicht van de dragende wanden.
Of deze kalkbepleistering terug moet grijpen naar het classicisme uit de 18de eeuw of
de facelift van begin 20ste eeuw is voer voor een discussie tijdens de detailplanning.
Bouwfysisch vraagt het gebouw om:
- Een stabiliseren van de zettingen in de NO hoek.
- Nazicht van kleinere zettingscheuren ter hoogte aansluiting geveldeel met ramen
(lichter) en geveldeel zonder ramen (zwaarder). Hiertussen vinden we tal van kleiner
zettingen.
- Een herstellen van de bepleistering op kelderniveau (gevel noord).
- Een dringende aanpak van het metaalwerk; balkons, ankers, luikpinnen e.d. d.m.v.
preventief en curatieve behandeling en eindlaklaag.
- Het vervangen en het preventief en curatief onderhouden van het buitenschrijnwerk.
- Een aanpak van de cementage op de gevels; verwijderen bestaande gevelafwerking,
nazicht achterliggende metselwerk en aanbrengen kalkpleister.
- Het verzorgen van alle aansluitingen tussen het schrijnwerk en de gevelafwerking.
- Het nazicht van de goten (onlangs deels vernieuwd) en alle dakaansluitingen.
- Het nazicht van de schouwen en de dakdoorgangen.
- Het preventief en curatief behandelen van het dakhout en de het onderhoud van de
dakbedekking.
De vijvertribune met de parterres
De bloemenperken worden jaarlijks heraangelegd. Daarvoor worden industrieel
geteelde Begonia's gebruikt. Het continu heraanplanten van éénjarige bloemen met
een sterk colorietpalet werd mogelijk tijdens de Industriële Revolutie en we mogen
dus aannemen dat dit een gebruik uit het einde van de 19de eeuw is. Vanaf die periode
zorgden industriële kwekerijen voor voldoende aanbod. Enerzijds is er de
felkleurigheid in gamma beschikbare jaarbloemen, anderzijds is dit gebruik vrij
arbeidsintensief en gering duurzaam. De waterranden van deze tribune zijn afgewerkt
met een begin 20eeuwse betonnen beschoeiing en een blauwe hardstenen trappartij in
het midden.
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Het natuursteen vertoont eerder een Lodewijk XV rococo vormgeving.
Enkele stukken natuursteen bevinden zich nu onder het waterpeil.
De wapening corrodeert in toenemende mate zodat de samenhang van de betonnen
rand steeds meer afneemt.
De kasteeltuin
De "kasteeltuin" of het terras ligt op het kasteeleiland ten westen van het kasteel.
Op de twee gazons vinden een met buxus omzoomde ronde parterre die met rozen
beplant zijn. De graspartijen zijn gescheiden door witgele siergrindpaden.
De blauwe hardstenen trappen naar het kasteel vragen om:
- Een adequate waterdichting in de aansluitingsvoegen tussen de stenen.
- Een versteviging van het onderliggende draagvlak.
De ornamenten
Het kasteel eiland is versierd met, diverse natuurstenen sokkels, metalen vazen voor
Begonia bloempartijtjes, metalen kettingen en pylonen. De sokkels vertonen allen
hetzelfde gebrek; de natuurlijke gelaagdheid in de steen staat loodrecht op de
bovenvlakken waardoor water/vorsterosie vrij snel toegang vindt tot de steen.
De natuurstenen sokkels, samen met de kettingen en pylonen rond het erehof werden
begin 21ste eeuw gerestaureerd. De kettingen op de westerbrug vragen, samen met het
nazicht van de aanhechtingspunten, om een dringende curatieve en preventieve
behandeling.
f.

De boerderij
Algemeen
De boerderij bevat de oudste delen van de site. Rondom de binnenkoer in
kasseibestrating vinden het woonhuis (noordelijk), de schuur (westelijk), de koeienstal
met de karrenschuur (zuidelijk) en de brandhoutschuur met de inkompoort (oostelijk).
Het geheel oogt zeer authentiek. Het oudste delen zijn ongetwijfeld de westelijk
gelegen schuur en het woonhuis. Op de tekening van het tweede kasteel uit 1644, door
Sanderus, vinden een afbeelding van deze gebouwen

.
Alle dakpannen die naar de binnenkoer aflopen zijn rood, alle dakpannen die naar het
voorhof en de grande allee gericht zijn zwart. De pannen op de achteringang zijn rood.
Eventuele werken in de bodem van de binnenkoer dienen zeker te gebeuren met de
nodige aandacht voor het vinden mogelijke archeologische elementen.
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Daar de oudste bewoonde delen van het domein zich hier situeerden kan deze bodem
heel wat waardevol materiaal bevatten dat ons een inzicht zou kunnen verschaffen
over de vroegste bewoningsfasen van het domein.
Het woonhuis
Het woonhuis heeft vrij goed het karakter van de classicistische verbouwing uit 176275 behouden. Het metselwerk, het schilderwerk en het buitenschrijnwerk van de
gevels zijn in goede staat. Een nazicht van de binnenstructuren zou boeiende gegevens
kunnen opleveren over de verschillende bouwfasen.

De aansluitingen tussen het bovendaks metselwerk en de dakvlakken, de natuurleien,
de dakpannen en het dakhout vragen om nazicht. De ramen werden vervangen door
witgeschilderd meranti ramen met dubbel glas. De oorspronkelijke schrijnwerkdetails
gingen hierbij verloren.
De stallen en schuren
De westelijk gelegen schuur is één van de oudste delen van het gehele domein.
Bouwfysisch is het gebouw er slecht aan toe. De stabiliteit van de westelijke gevel
wordt sterk in gevaar gebracht door een defect in de dakstructuur.
Het dakhout, de dakpannen en alle aanverwante structuren dienen, o.m. door direct
instortingsgevaar, dringend aangepakt. De trekverbindingen tussen de spantbenen zijn
defect en de verbinding tussen de muurplaten en de spanten zijn verdwenen waardoor
de daken langzaam maar zeker openspatten. Dit met een uit steeds verder uit het lood
staan van de gevels tot gevolg. Een ernstige grondverzakking ten gevolge van een niet
gedempte afvoerput op het zuideinde van deze muur versnelt bijkomend de
instabiliteit. Het schrijnwerk vraagt op diverse plaatsen om een preventieve - en
curatieve behandeling. De koeienstal en de brandhoutschuur werden begin 20ste eeuw
hersteld. Door roesterosie van de nagels tussen de panlatten en de kepers liggen
aanzienlijke delen van het dakvlak los. Tijdens de herstellingswerkzaamheden uit
begin 20ste eeuw werden de pannen zo zuinig mogelijk hergebruikt (met de grootst
mogelijks dekking). Deze gebruikswijze komt echter niet overeen met de technische

158

capaciteiten van deze Boomse pannen zonder dubbele sluiting waardoor een te geringe
dekking is ontstaan met vrij veel regendoorslag tot gevolg.
Een nazicht van de dakstructuur op stabiliteit en biologische aantasting is
noodzakelijk.
Aan de mesthofzijde;
- is het metselwerk door een grote toevoer van vocht en zouten sterk geërodeerd,
- is het schilderwerk op de gevels aan volledig herstel toe,
- vragen de metalen onderdelen in de gevels om een dringende preventieve en
curatieve behandeling.
g. De centrale parkzone
De centrale parkzone omvat een sterk formeel karakter met als centraal punt het
kasteel zelf, dat zich ten N-W in het domein bevindt. Van hieruit ontstaan 2 assen
welke zich in oostelijke en zuidelijke richting sterk mochten ontwikkelen:
- O-W as met de toegangsdreef, het voorhof met koetshuis en neerhof, de kasteelmotte
en een omwalde grasvlakte,
- N-Z as met de boomgaard, de moestuin, de kasteelmotte, de spiegelvijver omzoomd
met een dreef, de hoger gelegen sfinxenvijver en het 120m lange kanaal met zijn
·rotonde. Ten oosten en westen van deze as ontwikkelde men bosquets, doorsneden
door dreven of aangekleed met grote bomengroepen.
Aan de basis van het ontwerp ligt de standplaats van het kasteel: het is niet alleen het
snijpunt van het formele assenspel, zijn lager gelegen situering zorgt voor een extra
uitdaging, nl. het centrale punt blijven zien. Realiseren van doorkijken, het voorzien
van de vele dreven, de aanleg van de ‘spiegelvijver’ ondersteunen dit uitgangspunt.
h. De overgangszone
De overgangszone omvat het landelijke karakter met open ruimten, aangekleed met
solitaire bomen zoals Moerascypres, groepen van Beuk, Eik en Tamme Kastanje en
groenblijvende silhouetten van Taxus en/of Hulst. Ook het waterspel geniet een
natuurlijke aanblik: verschillend opgebouwde cascades, al dan niet met brugjes
aangekleed, doorsnijden deze zone, verbinden ze op speelse en onduidelijke manier
met de boszone en ontstaat er een relatie tussen beide.
De overgangszone toont natuurlijk maar is sterk gerelateerd met de centrale parkzone
daar ze ook ontworpen en gecreëerd is. Hiervan getuigen de realisatie van het
Lovertheater, de opsmuk met het Chinese bruggetje, het Mausoleum, la caban, het
altaar en de obelisk. Het optrekken van de Tour astronomique verwijst duidelijk naar
de relatie met het omliggende landschap.
Ook het inspelen op het natuurlijk reliëf is een grote troef: deze aanwezigheid
accentueren door herprofilering enerzijds en door het aanplanten van boomgroepen
op verhogingen anderzijds laat ons dromen van een rivierdal.
i. De boszone langs de rand
De boszone bestaat uit opgaande beplantingen aan de randen van het domein. De
beplanting kent vrijwel een inheems karakter. Alleen op plaatsen waar een
afscherming noodzakelijk of wenselijk was, werd een beplanting aangebracht van
o.m. Hulst.
Naar analogie van de natuurlijke beplanting van de heuvels van het Engelse landschap,
werden de randzones overwegend beplant met loofbomen –hoofdzakelijk Beuk en Eik.
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Als oeverbegroeiing vinden we vnl. struiken zoals Taxus en Hulst. Ook solitaire
groepen van naaldbomen komen voor, zij het in mindere mate.
Om de beschrijving van het parkgedeelte te vervolledigen, verdienen ook de paden, de
vista’s en de vijvers een beschrijf.
a. Paden en wegen:
Binnen het Kasteeldomein komen drie soorten paden voor, met name:
1/ De verharde paden,
deze beperken zich tot de toegang van het kasteeleiland, de toegang en de
binnenkoer van het koetshuis, de toegang tot het neerhof en de Oranjedreef.
Het betreft afgevlakte kasseien aan de toegangen.
De binnenkoer en de genoemde dreef zijn voorzien in een klassieke kassei.
Hebbegem en Dassegem zijn geasfalteerd.
2/ De half verharde paden,
deze betreffen de hoofdpaden binnen het domein, met name: het voorhof,
de Grand Allee en het formele pad achter op het kasteeleiland en het
· hoofdpad in de moestuin. Deze bestaat uit een waterdoorlatende verharding,
nl. dolomiet 0/5
3/ De onverharde paden,
deze lopen op verschillende plaatsen doorheen het gebied, gaande van de
hoofddreef, de Lovertheaterdreef, Hebbegem, de kleine Allee ten westen van
het kasteel, de Abeeldreef en alle andere wegeltjes doorheen de overgangsen boszone. Het betreft aardwegen of paden in gras.
b. Vista’s
Zichten of vista’s bepalen in belangrijke mate het belevingsaspect van het
parklandschap en de esthetische kwaliteit ervan.
Ze kijken dikwijls uit over waterzones (grachten, vijvers, bron- en sprengzone), lopen
doorheen dreven, kruisen landschappen, zorgen voor doorkijken….kortom zorgen ze
voor boeiende relaties.
De belangrijkste zichtassen zijn:
- vanuit het kasteel, richting hoofddreef en vice versa
- van Nieuweghe met zicht op het smeedijzeren hekwerk aan het voorhof.
- van het kasteel naar het kanaal en zo het achterliggende bos
- van de Obelisk, over de octogonale verbreding van het kanaal richting
Bulvinck
- van Artemis over de spiegelvijver richting Bulvinck.
- van Tour astronomique richting Molen en omliggend landschap.
c.

Vijvers
De spiegelvijver met zijn vele m² dankt zijn naam duidelijk aan zijn grootsheid. De
omkadering met de Grand Allee onderstreept het formele Franse karakter. De
hydrografische visie en theorie achter het kanaal en de Sfinxenvijver is mede door
een aanwezig reliëf gerealiseerd kunnen worden. Hoe dan ook getuigt het van menig
vakmanschap. Deze waterelementen, op verschillende niveaus aangelegd, staan met
elkaar in verbinding en voeden elkaar. Een fontein is het resultaat van deze
‘technologie’.
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Naast deze formele invulling zijn er tal van andere waterelementen aanwezig,
waaronder bronnen, sprengen, moeraszones en open vijver die het geheel de allure
van de Engelse watertuin geven. De hoogteverschillen lieten het creëren van
cascades toe, al dan niet met watervallen. Deze situeren zich hoofdzakelijk in het
zuidelijk deel van het domein.
d. Kleinschalige landschapsstructuren
In het gebied komen verschillende kleinschalige landschapsstructuren voor die zich
onderscheiden van de grote(re) terreineenheden. Het betreft meestal lineaire en
puntvormige elementen die een eigen beheer en opvolging vragen. Een gedeelte is
reeds besproken in andere paragrafen; de resterende elementen worden hierna
opgesomd en kort besproken.
Het betreft:
- vijvers, poelen en andere waterhoudende elementen
- parkboomgroepen en andere solitaire bomen:
De groepen loof- en naaldbomen die deel uitmaken van het
oorspronkelijk parkconcept zijn de talrijke aanplant van Beuk en Eik,
alsook de solitaire inplant van Moerascipressen. Daarnaast treffen we
verspreid over het plangebied, vnl. in de bosranden, nog andere
bijzondere bomen en (kleine) boomgroepen aan, nl. Moeraseik, de
Amerikaanse eik ….
- heggen en houtkanten:
een beperkte concentratie treffen we aan op weg naar bosperceel
1&2 en de zuidelijke zone van bos 5
- hagen:
omvatten alle regelmatig geschoren en/of gesnoeide heggen.
Haagbeukhagen omzomen hoofdzakelijk de dreven, zoals de Grand
Allee, een aanzet van de Lovertheater-dreef, alsook het Grand Canal.
De Abeeldreef wordt ondersteund door een Meidoornhaag.

- Bomenrijen
Naast de talrijke dreven, vnl. in Beuk en Eik, al dan niet dubbel
aangeplant –zie hoofddreef-zijn er beperkt bomenrijen aanwezig in het
plangebied. Een populierenrij siert het pad van Hebbegem naar
bosperceel 1&2. Lindebomen omkaderen perceel 8.
- Fruitbomen
Naast de half stammige en geleide fruitbomen in de ommuurde moestuin,
siert een hoogstammige fruitboomgaard het weilandcomplex, rechtover
het Neerhof of aanpalend aan bos 7.
- Perken en plantsoenen
Deze zijn beperkt in het gebied aanwezig. De perken liggen voor het
merendeel rond het kasteel, het voorhof en in de moestuin en bevatten tal
van cultuurvariëteiten meestal vaste en doorlevende planten, alsook
eenjarige. Het plantsoen bestaan grotendeels uit rododendronmassieven
en situeren zich in de ruimte van het parkgebied.
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e. De fabrieken en tuinornamenten
De tuinornamenten
- Het beeld van Artemis/Diana
Dit beeld werd begin 21ste eeuw hersteld en de restauratie ontving de eerste
prijs Hans Vredeman De Vries. Het beeld maakt deel uit van de Vrijmetselaars
initiatieroute doorheen het parkdomein.
- Het salle des maroniers en het lovertheater
De "zaal der kastanjelaren" is enkele reminiscenties van de vroegere Franse
tuin. De in een ovaal geplante kastanjebomen vormen een bosquet.
Momenteel worden de oudste bomen geleidelijk vervangen.
Het lovertheater bestaat uit geleide haagbeuk met een smeedijzeren
draagstructuur. De draagstructuur is nog authentiek en is lokaal hersteld
volgens de voorhanden zijnde middelen.
De draagstructuur vraagt om een vrij dringend onderhoud en herstel.
Door ver gevorderde roesterosie van de metalen onderdelen dreigt een deel van
de authentieke structuur voor goed verloren te gaan. De haagbeuken vragen 2
tot 3 maal per jaar om een snoei-onderhoud. Het lovertheater maakt deel uit
van de Vrijmetselaars initiatieroute doorheen het parkdomein.
- Apollo
Dit beeld werd begin 21ste eeuw hersteld en de restauratie ontving de eerste
prijs Hans Vredeman De Vries. Het beeld maakt deel uit van de vrijmetselaars
initiatieroute doorheen het parkdomein.
- Sluis 1
Deze sluis bevindt zich net voor de obelisk. De gracht is verdroogd door het
verdwijnen van de sluizen op de oostelijk gelegen grote gracht.
Het metselwerk van de sluis is quasi volledig geërodeerd en het bovenliggende
natuurstenen loopvlak dreigt in de gracht te vallen. De sluis maakt deel uit van
de Engelse tuinaanleg.
- De sfinxen/leeuwinnen
Deze beelden werden grondig gerestaureerd begin 21ste eeuw.
De oorspronkelijke beelden met een weinig resistente krijtstenen buitenschil
werden behouden. Dit had volgende consequenties:
- Een afschermen/inpakken van de beelden in de winterperiode
- Gericht onderhoud.
De leeuwinnen maken deel uit van de Vrijmetselaars initiatieroute doorheen
het parkdomein. Zij symboliseren, wanneer de wandelaar het einde van het
kanaal bereikt, het magische afsluiten van de poort tot het
onderbewuste/ongecontroleerde. De beelden zijn een moeder en dochter
waarbij de eerste een kroon draagt.
- De waterval 1
Deze waterval bevindt zich aan het zuidelijk einde van de vermoedelijke
eendenkooi en ligt in het verlengde van het beekje dat bij de Fontein van
Mayens ontspringt.
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De waterval maakt deel uit van de Engelse tuinaanleg.
Volgende werken zijn noodzakelijk:
- een verhogen van het debiet
- een periodiek leegmaken van de tussenliggende waterterrasjes
- een plaatselijk herstel van de onderliggende rots-simulaties
- Waterval 2
Deze waterval is te vinden onderaan de vijverpoel aan de Fontein van Maeyens
Volgende werken zijn noodzakelijk:
- een verhogen van het debiet
- een periodiek leegmaken van het stroombekken
- een plaatselijk herstel van de onderliggende rots-simulaties
De waterval maakt deel uit van de Engelse tuinaanleg.
- Sluis 2
Deze sluis bevindt zich aan het einde van de vermoedelijke eendenkooi.
Het metselwerk van de sluis is quasi volledig geërodeerd.
De sluis maakt deel uit van de Engelse tuinaanleg.
- Sluis met kelk
Deze natuurstenen sluis bevindt zich net oostelijk van de bovenste eenden
vijver. De kelk die de bovenkant versierde is verdwenen.
Mogelijks in de vijver. Door grond erosie verliest het geheel aan stabiliteit.
Een herstel dringt zich op. De sluis maakt deel uit van de Engelse tuinaanleg.
- Het kruisbeeld
Dit volledig ten zuiden, op de rand van het domein gelegen ornament, maakt
geen deel uit van de tuinaanleg maar heeft eerder een openbare functie.
Het is dan naar de straat gericht. Dit conglomeraatstenen beeld is omgeven
door een smeedijzeren hekken. Alle nabij staande bomen werden onlangs
verwijderd.
- De sokkel met een onderdeel van het Atomium
Dit kunstwerkje werd begin 21ste eeuw in de tuin aangebracht.
Het verwijst naar de renovatie van het Atomium te Brussel.
Daarbij werden de oude onderdelen voor fondsenwerving verkocht.
Dit onderdeel was een familiale schenking.
Aannemer Luc De Vos en architect Thierry Ferfers zorgden voor de afwerking.
Noot van de dienst Onroerend Erfgoed: De erfgoedwaarde van dit kunstwerk
binnen deze context is beperkt. Er kunnen geen premies voor worden
toegekend.
De fabriekjes
- De Obelisk
De obelisk bestaat uit blauwe hardstenen. Hij is in ruïneuze toestand, doch dit
kan de bedoeling zijn geweest daar de op de grond liggende blokken niet
passen op de bovenstructuur. De Obelisk maakt deel uit van de Vrijmetselaars
initiatieroute doorheen het parkdomein.
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- De houten boogbrug met smeedijzeren rocaille borstwering
Deze brug is onbruikbaar geworden en dus dringend aan herstel toe.
Zij verbindt het bosdeel achter de rotonde met het zuidwestelijk deel van het
park. Het hout is quasi door gerot waardoor de samenhang van de brug
verloren is gegaan. Het smeedijzer schreeuwt om een preventieve - curatieve
behandeling en de metalen onderdelen die het geheel bij elkaar houden dienen
hersteld of vervangen. Deze brug maakt deel uit van de Vrijmetselaars
initiatieroute doorheen het parkdomein.
- De metselwerkbrug
Deze brug ligt in het verlengde van het looppad komende van de houten
boogbrug. Ze overbrugt een arm van de vermoedleijke eendenkooi. Het
metselwerk dreigt door mortel- en steenerosie volledig uit elkaar te vallen. De
dekstenen op de muur zijn dermate kantelend dat er gevaar bestaat voor het
omvallen van de metselwerkborstweringen in de vermoedelijke eendenkooi.
Daar de volledige metselwerkmassa sterk door erosie is aangetast is een
volledig hermetselen van deze brug noodzakelijk. Deze brug maakt deel uit
van de Vrijmetselaars initiatieroute doorheen het parkdomein.
- Het schrijn van J.J. Rousseau
Het schrijn staat op en kunstmatig eiland in de vermoedelijke eendenkooi en is
het makkelijkst te zien vanaf het looppad tussen de twee voorgaande bruggen.
Het achterliggende dragende metselwerk is volledig geërodeerd waardoor de
blauwe hardstenen platen loskomen. Het westelijk deel is reeds ingestort.
Een zeer dringende restauratie van het metselwerk en de blauwe hardstenen
afwerkplaten is noodzakelijk. Het schrijn maakt deel uit van de Vrijmetselaars
initiatieroute doorheen het parkdomein.
- La cabane
Dit gebouwtje is in sterk ruïneuze toestand. Hier en daar vinden we nog
restanten van de opgaande muren. Het geheel is sterk overwoekerd door netels,
mos, jonge bomen en braamstruiken. Enig onderzoek heeft aangetoond dat de
buitenmuren rechthoekig waren terwijl de binnenruimte ovaalvormig was.
De binnen bepleistering was met stuc beschilderd en de vloer in een vrij
ornamentieke cementsteen.
Het herstel van dit fabriekje dient te worden vooraf gegaan door een studie van
archief - & fotografische gegevens en een onderzoek ter plekke.
Het herdershuisje of "caban" maakt deel uit van de Vrijmetselaars initiatieroute
doorheen het parkdomein.
- Fonteyne van Mayens
De sokkel met bijhorende Vortex vijvertje situeert zich onderstaande
kunstmatig aangelegde talud in het ZW van het Leeuwergembos. De fontein en
het vijvertje maken deel uit van de Vrijmetselaars initiatieroute doorheen het
parkdomein. De sokkel is nog in vrij goede staat doch de bijhorende schaal
blijkt verdwenen. Er werden geen archief gegevens gevonden m.b.t. deze
schaal.
De Vortex, een op Keltische traditie geïnspireerde waterspiegel waar het voor
geïnitieerden mogelijk is om in de tijd te kijken, is omzoomd met natuurstenen
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boordstenen. Enkele van deze laatste dreigen weg te zinken in de bodem van
de plas. Het geheel bestaande uit de fontein, het tijdsvenster, het talud en de
bronbeek vragen een jaarlijks vrijmaken van bramen en netels.
De vegetatie rond deze zone is uiterst waardevol.
- Tour astronomique
Deze sterretoren is in een zeer ruïneuze toestand. Enkel de sokkel geeft nog
opstaande wanden. Het metselwerk is sterk geërodeerd door vorst inwerking.
De toren zelf is volledig verdwenen. De muuraanzet van de ronde toren is nog
af te lezen in de metselwerk contructies van de sokkel doch een groot deel is
begraven in het puin. Stabiliteitsproblemen naar de ondergrond werden niet
vastgesteld. Onlangs werd de rondom liggende zone terug vrijgemaakt van
ondergroei waardoor de oorspronkelijke "setting" opnieuw zichtbaar werd.
Een eventueel herstel dient zeker te worden vooraf gegaan door een studie van
archief - & fotografische gegevens en een plaats onderzoek.
De toren maakt deel uit van de Vrijmetselaars initiatieroute doorheen het
parkdomein.
- De Tempel
Deze tempel staat op een zuidoostelijk gelegen heuvel in het Leeuwergembos.
Onderaan deze heuvel bevinden zich een aantal sprengbronnen, een beekje en
een vijvertje. De tempel zou een houten constructie zijn geweest. Er is geen
enkel spoor meer van gevonden. Het is zeer de vraag of de tempel deel
uitmaakte van de Engelse romantische aanleg of eerder een onderdeel was van
de in Franse stijl gestructureerde tuin. Het plannetje uit 1785 (pag. 74) toont
ons de aanleg van dit deel van het domein rond deze tempel. Binnen dit
aanlegkader kon men dan ook vanuit deze plaats volledig het domein tot aan
het kasteel overschouwen.
Dergelijk doorzicht, zonder mysterie, hoort niet thuis in de Engelse
romantische tuinstijl en nog minder in een omgeving waar initiatie-ritussen
voor de Vrijmetselarij werden gegeven. Er werd een poging ondernomen om
deze as te herscheppen door de aanleg van een dreef in het lager gelegen bos.
Dit is echter een samen brengen van twee tegengestelde tuinstijlen waardoor
het specifiek van de een noch de ander hersteld wordt. Gezien het omliggende
deel van de tuin volledig tot de Engelse stijl behoort, is het hier aangewezen
om eerder een natuurlijker gevormd vista te creëren. Eerder een afgesloten
inkijk die zijn mysterie behoudt dan een doorzicht met open einde.
- Het altaar
Dit natuurstenen fabriekje is door erosie van de ondergrond licht gekanteld.
Het maakt deel uit van de initiatieroute van de Vrijmetselaars doorheen het
parkdomein. Het gebroken bovenblad kan deels bedoeld zijn.
Tijdens het schisma tussen de Jezuïeten en de Vrijmetselaars rond de vorige
eeuwwisseling werden heel wat sacrale onderdelen geprofaneerd door het
bewust toebrengen van breuken. Ook dit vertelt een deel van het verhaal.
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2.3.1.2 De natuurwetenschappelijke waarde
Algemeen
Het domein kenmerkt zich door de aanwezigheid van een vrij grote variatie aan
bosplantengemeenschappen. De oorsprong daarvan ligt in de impact van de mens op het
landschap. Door het scheppen van diverse milieus d.m.v. kanalen, dreven, landschap vormen,
sprengen, aanplantingen en het gebruik ervan is een grotere diversiteit ontstaan dan deze die
natuurlijk zou gegroeid zijn. Wel is het zo dat het diepteprofiel van de biodiversiteit en de
bosplantengemeenschappen gering is. De oorzaak daarvan is te vinden in de urbane
eilandvorming rond het domein.
Dreven
Dreven en lanen zijn eigenlijk een zeer waardevol apart bostype waar zowel de bodem als de
vegetatie gedurende lange tijd onaangeroerd blijft. Naast het esthetische landschappelijke
aspect van oudere bomenrijen zijn de dreven uniek als zeer zeldzame geworden habitatten
voor veel planten en dieren. In de holtes, spleten en dood hout van bomen in het Kasteel -, de
Oranjerie - , de Snij -, Abeel - , Grote - & Lovertheaterdreef en Hebbegem vinden veel
vleermuizen, insecten en vogelsoorten refuge. Bosuilen, spechten, boomklevers, houtduif en
kauw werden allen waargenomen in de dreven rond het domein.
Zelden krijgen bomen een kans echt oud te worden, de vele dreefbomen zijn dan ook vaak
ouder dan het omliggende bos. Ook op het vlak van potentieel aan aanwezige paddenstoelen
bleek bv. de kasteeldreef van onschatbare waarde. Geen enkele groep organismen is voor zijn
voortbestaan zozeer afhankelijkheid van schrale dreefbodems als boom begeleidende
paddenstoelen. De bijzondere mycoflora is te verklaren door het verschralend effect van de
beplanting. Bladeren worden weggehaald of waaien naar omliggende stukken grond. Zo
wordt een dikke strooisellaag en een verzuring vermeden. Het is dus belangrijk om het beheer
hierop af te stemmen. De aanwezige eiken en beuken hebben een grote versterkende betekenis
voor de mycoflora.
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De bospaden
De bospaden hebben grote waarde als refuge voor oude bosplanten die in het bos niet meer
voorkomen door een veelheid aan bodem destructieve beheersdaden. Ze verdienen dus de
nodige aandacht bij bosbeheerwerken. Het zijn ook voedingsrijke zones voor hazen, konijnen,
muizen, kleine roofdieren, bodembroeders, vlinders en roofvogels.
Een plaatselijke struik als bescherming is een meerwaarde aan de rand van een goed bospad.
Paden zijn belangrijk door hun veelheid aan habitat - & milieudiversiteit en brengen
structuurvariatie in een heterogeen bos door te functioneren als zomen en opener zones.
Boszomen en mantels
In bosranden komen verschillende leefmilieus bij elkaar;
- het veelal iets donkerdere vochtigere bos met zijn relatief constante temperatuur
en
- het lichte, winderige open landschap waar het klimaat grote schommelingen kent.
Te Leeuwergem zijn veel van deze bosranden scherpe grenzen.
Bossen met een geleidelijke overgang van een kruidenvegetatie naar het hoge bos bieden veel
meer niches, waardoor zowel typische bossoorten als soorten van ruigten en struwelen er een
geschikte leefomgeving vinden. Zo een bosrand loopt vanaf het bos via een mantel en een
zoom langzaam af naar het open landschap. De mantel bestaat hier uit veel besdragende
struiken, jonge bomen of hakhout en de zoom uit meerjarige kruiden. De waarde van
dergelijke natuurlijke bosrand is al geruime tijd bekend en werd al toegepast in een ZW
randdeel van het domein.
Mits een goede opdeling van mantel en zoom kan dit als een modelvoorbeeld dienen voor
andere toepassingen.

6m

9m

Dergelijke bosranden;
- maken het bos stabieler en minder gevoelig voor storm en windslag,
- beschermen het domein tegen indringers en illegale stort,
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- verhoogt gevoelig het biodiversiteitpotentieel voor fauna, specifiek vlinders en flora van het
geheel van het domein,
- zijn ideale schuil -, voortplantingen - en fourageer zones voor fauna,
- geven kleur aan het landschap door o.m. bloeiende bessenstruiken en/of hun bessen
- beschermen de takken van het park en dreef bomen tegen schade door landbouwmachines,
- verminderen het rechtstreeks inwaaien van agroproducten,
- temperen de invloed van NPK op de randen waardoor in het domein de bramen - , distel &
netelgroei minder kans hebben,
- vermijden schaduwlast op agropercelen en de tweemalige zoom oogst is bruikbaar als vee
voedsel voor de agrariër.
Rietkraag vijver
Ook in het Kasteeldomein Leeuwergem is een voldoende open water noodzakelijk voor de
avifauna. In die open waters betekent ondiep water versnelling van verlanding. Dit heeft niet
enkel te maken met het droogvallen en begroeien van sliboevers, maar ook met het ‘explosief’
karakter van riet- en lisdoddevelden. Als gevolg van de verlaging van het waterpeil, kan het
zonlicht tot lagergelegen plaatsen doordringen en kunnen waterplanten zich ook makkelijker
vestigen in de bodem. Uitbreiding van de vegetaties geeft broedgelegenheid aan vogelsoorten
die daaraan zijn aangepast.
Algemeen mag men stellen dat het nastreven van variaties in de vegetaties ook de
vogelverscheidenheid vergroot en tevens de populaties stabieler maakt omdat zij minder
afhankelijk worden van één biotoop.
Waterkanten
Waterkanten en lage oeverlanden vormen ook in het plangebied een kwetsbare biotoop.
In het algemeen kan de vegetatie van jaar tot jaar sterk verschillen daar zij afhankelijk zijn
van de waterstand: een lage waterstand in de winter en de lente is minder gunstig dan een
hoge, met een mogelijks sterke uitbreiding van riet, lisdodde en ruwe bies tot gevolg. Een
hoge waterstand bemoeilijkt de opname van planten voedende bestanddelen, zodat
plantensoorten die hiervan minder hinder ondervinden, bevoordeeld worden. Andere soorten
krijgen pas later in het seizoen de kans op te schieten, waardoor hun verbreiding beperkter is.
Een hoge waterstand in de winter en de vroege lente schept op de zacht hellende zuidelijke
oever een scala van groeiplaatsen, indien het waterpeil naderhand zachtjes daalt tot het
gewenste zomerpeil.
Mits een goede opvolging van de waterkwaliteit en –kwantiteit bevorderen we niet alleen de
diversiteit aan plantengroei, maar ook het faunaleven in, rond en aan het water.
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Bosplantengemeenschappen

Bossen met geringe biologische waarde en eerder beperkte biodiversiteit.
Indeling volgens de publicatie: Bosplantengemeenschappen door ANB & INBO 2009
Bostype D2: Romp Gemeenschap [Essen-Elzenbos] met Grote brandnetel
Geen verwantschap met Europese classificaties
Algemene kenmerken
Deze rompgemeenschap omvat voornamelijk recente populierenaanplantingen. Soms zijn ook
Gewone es, Zomereik, Gewone esdoorn of Zwarte els aanwezig. In de struiklaag is Gewone
vlier het meest voorkomend. In de kruidlaag worden slechts weinig bossoorten aangetroffen.
Het bostype wordt gedomineerd door zeer algemene stikstof minnende en ruderale soorten:
Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Gewone berenklauw, Gewone smeerwortel,
Gewone hennepnetel. Het is het minst soortenrijke type van de Essen-Elzenbossen.
Standplaats
In het vegetatiemeetnet van de bosinventarisatie heeft het een aandeel van 10,3 % van het
actuele Vlaamse bosareaal. De overgrote meerderheid van de opnamen van deze
rompgemeenschap situeert zich in jong bos. Het gaat dan ook meestal om
populierenaanplantingen op voormalige akkers of weilanden.
BWK
VN Nitrofiel aluviaal Elzenbos & IHI Populierenbestand Voedselrijke valleigronden, vrij
vochtig tot nat. VN:Bescherming: prioritair als zeldzaam bos, biologisch zeer waardevol bij
doorgroei .IHI: Vrij algemeen bos, biologisch minder waardevol.
Bostype D3: Romp Gemeenschap [Essen-Elzenbos] met braam
Geen verwantschap met Europese classificaties
Algemene kenmerken
In deze rompgemeenschap wordt de kruidlaag gedomineerd door Gewone braam. Van
verbraming is sprake als braamstruiken een aaneengesloten vegetatielaag vormen over een
oppervlakte van tenminste enkele aren. Indien de verbraming lang stand houdt, kan een
belangrijk deel van de voorjaarsflora verdwijnen, als die al aanwezig was, en wordt
bosverjonging sterk bemoeilijkt. Verbraming wordt vaak gezien als een vorm van verruiging
als gevolg van stikstofdepositie. Nochtans is verbraming in Noordwest-Europese bossen al
eeuwenlang een bekend fenomeen. Vanaf de late Middeleeuwen tot ca. 1900 werden bossen
voornamelijk beheerd als hakhout, vooral van eik. Als onderdeel van een ca. tien jaar durende
hakhoutcyclus treedt een bramenfase op, drie tot vier jaar na het afzetten. Deze fase verdwijnt
weer door lichtgebrek naarmate de hakhoutloten en de struiksoorten uitgroeien en zich tot een
gesloten kronendak aaneensluiten. Vaak werden bramen tijdens de houwverzorging ook actief
bestreden door ze te ontwortelen, te maaien of te begrazen. Verbraming is eerder toe te
schrijven aan een toenemende lichtbeschikbaarheid. Vooral in ouder wordende bossen waar
een struiklaag vrijwel ontbreekt en het kronendak geleidelijk meer en meer licht doorlaat als
gevolg van dunningen of van een teruglopende vitaliteit van de boomlaag, zal verbraming
optreden. Ook verdroging van voorheen door grondwater gevoede of regelmatig
overstroomde bodems, bijvoorbeeld door grondwaterwinning, kan leiden tot verbraming.
De verbraming heeft een negatief effect op de soortenrijkdom. In het Essen-Elzenbos met
braam zijn naast braam vooral soorten die wijzen op verstoring of verruiging (Grote
brandnetel, Gestreepte witbol, Pitrus, Gewone hennepnetel, …) terug te vinden. Hierin zit het
verschil met de rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met braam (bostype I1). Slechts
sporadisch komen oudbosplanten voor (Gewone salomonszegel, Smalle stekelvaren).
Standplaats
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In het vegetatiemeetnet van de bosinventarisatie heeft dit type een aandeel van 4,7 % van het
actuele Vlaamse bosareaal. Het Essen-Elzenbos met braam komt op verschillende
bodemtypes voor, van zand tot leem maar heeft een voorkeur voor matig natte tot zeer natte
bodems zonder profielontwikkeling of met een sterk gevlekte of verbrokkelde klei
aanrijkingshorizont. Het Essen-Elzenbos met braam komt voor in bossen van alle leeftijden,
maar meer in jonge bossen dan in oude bossen.
BWK
Vn: Nitrofiel alluviaal Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum). Bossen op voedselrijke bodem op
alluviale gronden. Standplaats vrij vochtig tot nat. Overstromingen komen vaak voor, vooral
tijdens de wintermaanden. Dit bostype komt in Vlaanderen voor in voedselrijke valleigronden
van de Leemstreek. 2.500 à 4.000 Ha.
Bescherming: biologisch zeer waardevol en vrij zeldzaam.
Code Natura 2000: 91E0 Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alnopadion, Alnion incanae, Salicion albae)
Bostype I1: Romp gemeenschap van Dennen - Eikenbos met Gewone braam
Geen verwantschap met Europese classificaties
Algemene kenmerken
Het Dennen-Eikenbos met braam is een vaak aangetroffen bostype op voedselarme grond met
slechts weinig karakteristieke soorten. Het kan evengoed een rompgemeenschap zijn van het
Eiken- Beukenbos, hoewel het een hogere similariteit vertoont met de andere DennenEikenbossen dan met de Eiken-Beukenbossen. De toename van bramen op zandgronden kan
duiden op externe toevoer van stikstof door atmosferische depositie of door direct inwaaien
van meststoffen van nabijgelegen landbouwgronden, op veranderende lichtomstandigheden
door vermindering van de vitaliteit van de boomlaag of door selectieve kap, maar kan ook het
gevolg zijn van het natuurlijk proces van humus- en bodemontwikkeling. Naast Gewone
braam zijn Brede en Smalle stekelvaren de meest abundante soorten. Het grote verschil met
het Essen- Elzenbos met braam (type D3) is het ontbreken van Grote brandnetel en andere
soorten van het Alno-Padion.
Standplaats
Dit type heeft een aandeel van 21,6 % van het actuele Vlaamse bosareaal.
Het Dennen-Eikenbos met braam heeft een voorkeur voor droge tot matig natte zand- tot
leembodems met een humus en/of ijzer B horizont (podzol) of een sterk gevlekte textuur B
horizont. Men kan dit bostype in bossen van alle leeftijden aantreffen.
Bostype I3: Derivaat gemeenschap van Dennen - Eikenbos met Amerikaanse vogelkers
Geen verwantschap met Europese classificaties
Algemene kenmerken
Deze derivaatgemeenschap wordt gedomineerd door Amerikaanse vogelkers, vooral in de
struiklaag, maar er is ook veel verjonging in de kruidlaag. Toch doet Wilde lijsterbes het nog
goed in dit bostype. Kruidachtige soorten die hier nog kunnen gedijen zijn vooral Gewone
braam en Brede en Smalle stekelvaren.
Standplaats
Dit type heeft een aandeel van 5,7 % van het actuele Vlaamse bosareaal.
Het Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers komt vooral voor op droge tot matig natte
podzolbodems. Vooral op bodems die iets voedselrijker zijn (bijvoorbeeld als gevolg van
voormalig landbouwkundig gebruik), kan de Amerikaanse vogelkers tot dominantie komen.
BWK
Qb Eiken-Berkenbos op voedselarme zandleemgrond
P(p)mb Naaldhoutaanplant of Grove den met ondergroei van struiken en bomen.

171

Vrij algemeen.
Code Natura 2000: 9190 zonder Amerikaanse vogelkers biologisch zeer waardevol.

Bossen met grote biologische waarde en een breder
biodiversiteitspotentieel.
Bostype D5: Essen-Elzenbos met Bloedzuring
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 91EO: Aluviale bossen met Alnus
Glutinosa en Fraxinus excelsior.
Algemene kenmerken
Het Essen-Elzenbos met Bloedzuring is typerend voor vlakke zuivere, natuurlijke beeklopen
op vrij lemige tot kleiige bodem. Het is meestal lijnvormig, tot enkele tientallen meter breed.
Vaak is het gelegen binnen Essen-Eikenbossen, op plaatsen waar de bodem onvoldoende
uitgerijpt is door de periodieke overstromingen die er voorkomen. Het periodiek overstromen
brengt erosie en overslibbing met zich mee. Daardoor kent het Essen-Elzenbos met
Bloedzuring ook een hoge dynamiek in de plantengroei. Het aandeel bosplanten is mede
daardoor lager dan in het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk (bostype D6) dat er
ruimtelijk en floristisch aanpaalt. De vegetatie is afhankelijk van het grondwater, maar de
zomerstanden zijn te laag (50 - 150 cm beneden het maaiveld) voor veenvorming.
Indien het water meer stagneert, krijgt men wel veenvorming met ontwikkeling van een
Elzenbroekbos. Omgekeerd kan het Essen-Elzenbos met Bloedzuring ook ontstaan door
ontwatering van een Elzenbroekbos.
In de kruidlaag komt een uitgesproken voorjaarsaspect voor met Bosanemoon, Muskuskruid,
Slanke sleutelbloem en Speenkruid. Het zomeraspect wordt bepaald door vochtindicatoren en
ruigtekruiden: Moerasspirea, Geel nagelkruid, Gewone engelwortel, Kale jonker, Echte
valeriaan en Grote brandnetel. Kenmerkend in de kruidlaag is het samen voorkomen van
kensoorten van de Essen- Elzenbossen (Speenkruid, Geel nagelkruid, Hondsdraf, Kleefkruid,
Grote brandnetel, Bloedzuring, soorten van Elzenbroekbossen (Moerasspirea, Grote valeriaan,
Gele lis, Moeraszegge, Dotterbloem, Grote wederik, en soorten van het Essen-Eikenbos,
Bosanemoon, Slanke sleutelbloem, Groot heksenkruid, Gevlekte aronskelk, Gele dovenetel, .
De boomlaag bestaat uit Gewone es en Zwarte els (vaak als hakhout), aangevuld met
Zomereik en Gewone esdoorn. Vaak zijn cultuurpopulieren ingeplant. De struiklaag wordt,
naast Es en Els, sterk gedomineerd door Hazelaar.
Andere soorten zijn Gelderse roos, Gewone vlier, Eénstijlige meidoorn en Rode kornoelje.
Standplaats
In het vegetatiemeetnet van de bosinventarisatie heeft dit type een aandeel van 0,9 % van het
actuele Vlaamse bosareaal. Het Essen-Elzenbos met Bloedzuring vindt men langs beeklopen,
op vrij lemige tot kleiige bodem. Buiten de invloed van beken vindt men dit type op periodiek
natte, voedselrijke standplaatsen Het Essen-Elzenbos met Bloedzuring komt vooral voor op
matig natte tot zeer natte bodems zonder profielontwikkeling (alluvium) met een textuur
variërend van licht zandleem tot klei.
Bostype D6: Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130: Beukenbossen van het AsperuloFagetum
Algemene kenmerken
Het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk situeert zich zowel ruimtelijk als floristisch
tussen enerzijds de Essen-Eikenbossen en anderzijds de bossen op valleibodems zoals de
Essen-Elzenbossen en de Iepen-Essenbossen. Toch vertoont het meer gelijkenissen met het
Essen-Elzenbos dan met het Essen-Eikenbos. In de kruidlaag vinden we zowel soorten uit de
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Essen-Eikenbossen (Gele dovenetel, Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, Gevlekte aronskelk,
…) als meer stikstofminnende soorten (Grote brandnetel, Kleefkruid, Hondsdraf, Gewone
berenklauw, Zevenblad, …). In de boomlaag komen Gewone es, Zwarte els en
cultuurpopulier voor, maar evengoed Zomereik en Beuk. Hazelaar is de dominerende soort in
de struiklaag. Het onderscheid met het Essen-Elzenbos met Bloedzuring (bostype D5) is niet
steeds duidelijk. Het onderscheid situeert zich vooral qua standplaats. Het Essen-Elzenbos
met Gevlekte aronskelk bevindt zich op rijke leembodems met pseudogley, het EssenElzenbos met Bloedzuring is beekbegeleidend alluviaal bos. Bovendien is het Essen-Elzenbos
met Gevlekte aronskelk eerder een type van oude bossen, zodat er iets meer oud-bosplanten
(Gele dovenetel, Gevlekte aronskelk, Mannetjesvaren, Bosbingelkruid) in voorkomen dan in
het Essen-Elzenbos met Bloedzuring.
Standplaats
Dit type heeft een aandeel van 2,1 % van het actuele Vlaamse bosareaal. Het merendeel van
de opnamen van het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk komt voor in de leemstreek.
Dit bostype komt vooral voor op leem- en zandleembodems zonder profielontwikkeling.
De drainageklasse kan variëren van droog tot nat.
Op zeer natte bodems vindt men dit type minder.
Bostype E1: Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 91EO: Aluviale bossen met Alnus
Glutinosa en Fraxinus excelsior.
Algemene kenmerken
Het Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid is het natuurlijke bostype van alluviale
komgronden en valleiranden van de grote rivieren, buiten de getijdezone. Deze bostypes
kunnen wel nog onder water staan door winterse overstromingen, maar kunnen op zware
grond ook buiten de invloed van stromend water ontstaan. ’s Zomers zakt de watertafel wel
weg. De belangrijkste boomsoorten zijn Zomereik, Gewone esdoorn en gewone Es, aangevuld
met Beuk en Iepen. Soms zijn populieren ingeplant. Er komt een rijke struiklaag voor met
Ruwe en Gladde iep, Gewone vlier, Hazelaar en Eénstijlige meidoorn. In de kruidlaag zijn
Robertskruid, Aalbes, Geel nagelkruid, Groot heksenkruid en Dauwbraam het meest typerend.
Daarnaast komen heel wat stikstofminnende soorten als Grote brandnetel, Hondsdraf,
Kleefkruid en Zevenblad voor. Vaak is Klimop aspectbepalend. Ten opzichte van het IepenEssenbos met Klimopereprijs en Look-zonderlook (type E2) is het vooral negatief
gedifferentieerd door o.a. de afwezigheid van bolgeofyten.
Standplaats
In het vegetatiemeetnet van de bosinventarisatie heeft dit type een aandeel van 0,4 % van het
actuele Vlaamse bosareaal. Dit type komt vooral voor op matig natte tot natte leembodems.
De jonge en nog weinig gedifferentieerde bodem is over het algemeen kalkrijk.
Op droge standplaatsen wordt de kalk op termijn uitgespoeld; naarmate de bodem meer klei
bevat en het grondwater meer invloed heeft, verloopt dit proces langzamer.
Bostype G3: Essen- Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130: Beukenbossen van het AsperuloFagetum
Algemene kenmerken
De boomlaag van het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie
wordt gedomineerd door Zomereik. Gewone es, Beuk, Gewone esdoorn en cultuurpopulier
komen slechts in mindere mate voor. In de struiklaag vinden we vooral Hazelaar. De
kruidlaag bevat weinig karakteristieke soorten. Gewone salomonszegel, Wilde kamperfoelie,
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Klimop, Kleine maagdenpalm en Aalbes komen wel meer voor dan in de andere EssenEikenbossen. Net als bij het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint zijn dichte tapijten van
Bosanemoon zeer typisch. In tegenstelling tot dat vorig type echter is Wilde hyacint hier
slechts uitzonderlijk aanwezig.
Standplaats
Dit bostype vindt men op allerlei bodemtypes: vooral op zandleem-, leem- en kleibodems
zonder profielontwikkeling of met een al dan niet gevlekte textuur B horizont.
Het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie komt vooral voor op
matig zure loess met zandige bijmenging. Dit type heeft een aandeel van 1,0 % van het
actuele Vlaamse bosareaal. Het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde
kamperfoelie vindt men vooral in oude bossen, maar kan ook in jonge bossen worden
aangetroffen.
BWK
Qa Eiken-haagbeukenbos op zandleemgronden.
Vrij zeldzaam in Vlaanderen, biologische zeer waardevol.
Code Natura 2000: 9160 uiterst waardevol.
Bostype H2: Eiken - Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9120: Atlantische zuurminnende
Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of
Ilici-Fagenion)
Algemene kenmerken
Het Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring vormt op floristisch vlak een
overgang tussen de Eiken-Beukenbossen met Adelaarsvaren (bostype H3) op meer zure,
uitgeloogde bodems en de Essen-Eikenbossen (bostypegroep G) op voedselrijkere en
vochtigere bodems. Ruimtelijk gezien vormt het een overgang tussen de Eiken-Beukenbossen
met Adelaarsvaren (bostype H3) op de drogere zandgronden of de hogere leemplateaus en
bostypes op de voedselrijkere en vochtigere gronden. Dit kunnen Iepen-Essenbossen
(bostypegroep E) zijn in het stroomgebied van rivieren of Essen- Eikenbossen (bostypegroep
G) waar water periodiek in de bodem stagneert. Beuk en Zomereik zijn de voornaamste
soorten in de boomlaag. Beuk is weliswaar vaak aangeplant, maar ook van nature dominant.
Gewone es komt slechts sporadisch voor. Hazelaar is de meest voorkomende struiksoort.
Typische soorten uit de kruidlaag zijn Bosgierstgras, Ruige veldbies, Witte klaverzuring,
Lelietje-van-dalen, Dalkruid en Bosanemoon. Vaak komen ook heel wat bramen voor.
Standplaats
Momenteel komt in Vlaanderen zowat 6000 ha voor. Dit is een aandeel van 1,7 %
van het actuele Vlaamse bosareaal. Men vindt dit bostype vooral op droge leembodems met
een gevlekte textuur B horizont (Abc). Dit zijn bodems met een harde, zowat
ondoordringbare, gevlekte bodemlaag: een fragipan. Deze laag zorgt er voor dat bomen op die
plaatsen minder stabiel staan. Bovendien blijft op deze laag gemakkelijker water staan
waardoor de wortels verstikken en gaan rotten. Wanneer het leempakket minder dik wordt en
de zandlaag dichter bij de oppervlakte komt, gaat het bostype over naar een Eiken-Beukenbos
met Adelaarsvaren.
De Eiken-Beukenbossen met Bosgierstgras en Witte klaverzuring vindt men vooral in oude
bossen. Dit boscomplex komt reeds voor op de Ferrariskaart van 1770 en is onafgebroken bos
geweest tot heden.
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Bostype H3: Eiken - Beukenbos met Adelaarsvaren
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9120: Atlantische zuurminnende
Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of
Ilici-Fagenion)
Algemene kenmerken
De climaxvorm van het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren wordt gedomineerd door Beuk
met bijmenging van Zomer- en Wintereik. Men treft dit bostype echter vaker aan als een door
Zomereik gedomineerd bos, waar Beuk kan bijgemengd staan. Amerikaanse eik en Tamme
kastanje hebben zich in dit bos goed ingeburgerd. De meest constante soort in de struiklaag is
Wilde lijsterbes. De kruidlaag is over het algemeen arm aan soorten. Gewone braam en
Adelaarsvaren komen het meest voor.
Typisch zijn ook Lelietje-van-dalen, Dalkruid, Gladde witbol, Wilde kamperfoelie, Valse
salie, Pilzegge en Blauwe bosbes.
Standplaats
Dit type heeft een aandeel van 2,6 % in het actuele Vlaamse bosareaal.
De grote meerderheid van de opnamen uit het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren zijn
gelegen in oud-bos. Vooral de oude bossen met zware bomen zijn van belang voor flora en
fauna, o.a. voor epifytische mossen en lichenen, insecten zoals het Vliegend hert.

2.3.1.3 De recreatieve waarde
Het Kasteeldomein Leeuwergem is een Nationaal Patrimonium op Europees niveau.
Het bezit een kwaliteitsvolle omgeving en het zoeken naar kwalitatief bezoek –eerder dan
kwantitatief- staat hoog in het vaandel. Het beheerplan zal ook in deze zoektocht
doelstellingen en maatregelen voorstellen welke het bezoekcomfort weten te optimaliseren.
Vice versa hebben de natuurlijke waarden ook een invloed op de bezoekbaarheid van het
park: het respecteren van broed- & foerageerzones vraagt (tijdelijk) periodes van rust, het
verstoren van activiteiten der nachtdieren stelt beperkingen (zie muzikale luister in het
Lovertheater) en periodes van intensief beheer (hakhoutbeheer) kunnen tijdelijk het park niet
toegankelijk maken.

2.3.2 Extern
Waarde voor het buitengebied
Toeristisch
Binnen het domeingebied is het wenselijk een lichte vorm van recreatie te vinden, zie 2.3.1.3.
Om die waarden te optimaliseren is het logisch de toeristische externe waarden hierop te laten
aansluiten.
Daar waar we bezoekers verwachten, dient zich ook parkeergelegenheid aan. Het is een
uitdaging om ook dit onderwerp in hetzelfde licht van lichte recreatie te zien en is het
opportuun doelstellingen en maatregelen hier ook en/of verder op af te stemmen.
Ecologisch
Ondanks de geïsoleerde ligging tussen verstedelijking en agrarische gronden, betekent het
plangebied ook op ecologisch vlak veel voor het buitengebied. Vinden we maatregelen om het
isolement te doorbreken, dan verkrijgt het Kasteeldomein Leeuwergem een waardevolle
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meerwaarde als corridor - & migratie gebied voor zowel fauna en flora. Het verbinden van de
losse eilandjes kan bijdragen tot herstel van de biodiversiteit ver buiten het buitengebied.
Het ongestoord behoud en herstel van deze groene long en de aansluiting met omliggende
groene gebieden is een te belangrijk gegeven.

Conclusie voor de Waarden:
De eeuwenlange continuïteit in bewoning en het landschappelijk potentieel vormen de basis
voor de esthetische en landschappelijke waarden van het domein.
De diverse gebouwencomplexen en tuinen brengen ons het verhaal van het middeleeuws
allodium tot het heden: een dwarsdoorsnede doorheen onze architectuurgeschiedenis, van
militair steunpunt over vooruitstrevende culturele spiegel tot hedendaags Erfgoed.
Ook al kijken we doorheen een tijdsvenster dat vele eeuwen bevat, de beeldvorming wordt
toch het sterkst getypeerd door 5 stijlen:
- De Franse geometrische tuinstijl met enige Rococo smeedwerk ornamentiek
- Gebouwen met classicistische inslag met rococo ornamentiek
- De Engelse Romantische tuinstijl
- Zuiver utilitaire landelijke bouwstijl uit 19de en vroeg 20ste eeuwse periode.
Het behoud van deze culturele erfenis houdt een continue inzet naar onderhoud in.
Vooral hier ligt een essentiële taak.
Enerzijds is er de nood aan ondersteunende initiatieven, anderzijds mogen deze juist de
eeuwenlange continuïteit van bewoning en de landschappelijke waarden niet ondermijnen.
De kwaliteit van de natuurwetenschappelijke waarde van het domein ligt onder druk.
Het dichtslibben van de urbane ruimte rond en de verder toenemende menselijke voetafdruk
vormen een serieuze bedreiging voor het domein.
Juist het inzetten op ondersteunend beschermen en herkaderen op ruimer landschappelijk
niveau kan een katalysator vormen die de evaluering van waarden extrapoleert naar niet alleen
mens gebonden rechten en nut.
Om de schoonheidswaarde van dit landschap niet in gevaar te brengen, mag juist dit, dat op
zijn beurt een sterk toeristisch aspect met zich meebrengt, het maatschappelijke en ecologisch
belang niet overstemmen.
Het sensibiliseren van de recreatieve waarden van het Kasteeldomein zou eerder een
optimalisatie en een ondersteuning moeten bieden voor het esthetische en landschappelijke,
als het natuurwetenschappelijke en dit voor zowel het binnen als het buitengebied.
Enkel zo blijft dit plangebied ongetwijfeld voor nog eens 250 jaar een parel binnen het
Nationaal Erfgoed en kan het een voorbeeld zijn voor hoe Monumenten mee evolueren en
zich integreren in het huidige, maatschappelijke landschap.
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3.

De beheersdoelstellingen

Algemene vertrekpunten of hoofddoelstellingen
Cultuurhistorisch
Het domein vormt een merkwaardige en vooral rijke mix van landschappelijke en
bouwkundige erfgoedelementen:
- Eeuwenoude relict bossen in de satelliet-zone.
- Beuken- & Eikendreven die het landschap tot een geheel verbinden.
- Parktuinen met reminiscenties naar:
- De Franse op meer middeleeuwse leest geschoeide tuinstijl of de evolutie van het
Hof van Eden op aarde.
- De Engelse landschapstuin, een icoon voor de aanvang van de moderne tijd
verweven met de Vrijmetselarij
- Het kasteel met de bijgebouwen.
De belangrijkste beheersdoelstelling voor het domein op maatschappelijk vlak is het
onderhoud en het beheer van het erfgoed.
De aanwezige "groene" cultuurhistorische elementen kunnen bekeken worden als door
mensen geproduceerde tegenhangers van natuurlijke habitat. Hakhoutstoven vervangen
stamvoeten van kwijnende oude bomen, boswallen staan voor ontwortelingkluiten en
steilkanten en lanen voor oude loofbossen. Door de afwezigheid van degelijke "natuurlijke"
habitat in de omliggende omgeving kan cultuurhistorisch erfgoed een belangrijke rol spelen.
Het behoud en herstel ervan heeft dus een brede invloed.
Als beheerdoelstellingen voor de omliggende houtproductiebossen wordt geopteerd voor het
versterken van de biologische kwaliteit van het ecosysteem ter bevordering van de groei van
kwaliteitshoutbomen.
Het beschermen en evenwichtig beheer van de dreven levert unieke verouderende bomen op.
Uitzonderlijk waardevolle biotopen voor heel wat fauna: vogelsoorten, vleermuizen, marter
e.a. die in het Vlaamse landschap zelden een plaats vinden. Het maximaal, veilig, laten
verouderen van deze bomen en een adequaat berm-maaibeheer dat kans biedt aan ontplooiing
van zoom en open landschapsvegetatie uitbloei in de lente wordt hier als optie naar voor
geschoven. Zo kan het volle potentieel van deze landschapselementen tot waarde komen.
Het herstel van zowel de Franse als het Engelse parkdeel, met de elementen die verwijzen
naar de Vrijmetselarij en de heraanleg van de vroegere bosquets en vijvertjes, is de
hoofddoelstelling voor het park gedeelte van het domein.
Hierbij kan, vooral bij het verdwijnen van het half natuurlijk bos ten voordele van de Franse
parktuin, gedacht worden aan een compensatiezone d.m.v. aanplant van natuurlijk
kwaliteitshoutbos. Zie verder deel 3.2, 3.2.1 Binnen het kasteeldomein: Versnippering.
Vlaamse wetgeving/ criteria duurzame bosbouw
Er dient een planmatig en controleerbaar beheer te zijn op het vlak van:
Criterium 1: Bescherming van het bosgebied.
De bosbeheerder beschermt zijn bezit waar mogelijk tegen illegale kap, niet toegestane
verblijfsactiviteiten en andere ongewenste vormen van bosgebruik. Maatregelen ter
bescherming van het behoud en de bescherming van het milieu, instandhouding van de fauna
& flora en ontwikkeling van natuurlijk bos. Bij het bosbeheer wordt rekening gehouden met
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de ecologische functie van het bos. Dit betekent dat de biologische diversiteit bewaard of
verbeterd wordt en de leefgemeenschappen van wilde dier- en plantensoorten in stand
gehouden worden.
Criterium 2: Bescherming van de waarden van het bosgebied.
Bossen of delen van bossen met grote sociale, culturele, landschappelijke, geschiedkundige,
religieuze betekenis, waardevolle traditionele beheervormen of belangrijke wetenschappelijke
of educatieve betekenis worden beschermd en beheerd in overeenstemming met hun
specifieke waarden en potenties. Het gaat hier om gebieden waarvan de specifieke waarde kan
aangetoond worden, zoals oude bossen, oud hakhout, oud middelhoutbos, archeologische
vindplaatsen, holle wegen, boswallen enzovoort.
Bevordering biodiversiteit door aanplant inheemse bomen en struiken ( minstens 20 %) en het
in acht nemen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken. 5 % van het bos is te
voorzien voor de ontwikkeling van natuurwaarden. De bosbeheerder dient, voor het
waarborgen van de sociale functie van het bos, een visie te hebben op de toegankelijkheid.
Deels openstellen voor publiek met de nodige beschermende voorwaarden.
Criterium 3: Economische levensvatbaarheid
De bosbeheerder streeft met zijn bosbedrijf naar economische levensvatbaarheid zonder
afbreuk te doen aan het behoud van de ecologische of sociale functievervulling door het bos.
Een duurzaam beheer maakt dat het bos als hernieuwbare bron op langere termijn hout kan
voortbrengen. De bosbeheerder zal hiertoe zijn bos als een hernieuwbare hulpbron behandelen
met een veelzijdige functievervulling, die hout kan voortbrengen op lange termijn.
In het beheer vertaalt zich dit in het zorgvuldig afwegen van beheerdoelstellingen en te nemen
maatregelen, het behoud van de natuurlijke productiecapaciteit van de bosbodem, een zoveel
mogelijk gesloten mineralenkringloop in het bos, een evenwicht tussen houtoogst en aanwas,
en een minimale schade en verstoring bij exploitatie. Schade van exploitatie wordt beperkt
door, toezicht op het terrein, goede keuze van tijdstip van exploitatie en inzet van het juiste
materiaal.
Criterium 4: Bescherming tegen vervuiling.
De bosbeheerder ziet erop toe dat bij het beheer bosvreemde stoffen en producten zo veel
mogelijk uit het bos worden geweerd. Verbod op chemische verdelgingsmiddelen,
groeiremmers, groeistimulatoren, hormonale behandelingen, thermische onkruidverdelgers of
andere verdelgingsmiddelen op de percelen die niet als akkerland, weiland, boomgaard,
moestuin of bloemperk worden gebruikt.
Het Europese toekomstgericht beheer
Daar de Vlaamse overheid binnen afzienbare tijd zijn premiestelsel zal aanpassen aan de
Europese habitatcode is het zinvol om hier reeds een overzicht te geven van de maatregelen.
Het vertrekpunt is dat ecologisch stabiele bossen een beste toekomst bieden.
Actiepunten in het beheer:
1/ Zoveel mogelijk aan te sluiten bij/ondersteunend te zijn in natuurlijke processen.
2/ Verjongen met inheemse bomen die passen bij de groeiplaats en ontwikkelingsfase.
3/ Beperken van de risico's door het streven naar variatie in soorten en leeftijden (min.80 %
variatie)
4/ Ontwikkelen van stabiele structuren.
5/ Terughoudendheid in het bemesten en het gebruik van chemische onkruidbestrijding.
6/ Een hoge biodiversiteit/natuurwaarde nastreven, zowel op het vlak van bomen, struiken,
kruiden, mossen en mycoflora.
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7/ Minimaliseren van beheersactiviteiten met nefaste invloed.
8/ Nastreven van tenminste 2 % staand dood hout met daarnaast ook liggend dood hout zowel
dik als dun.
9/ De groei van kwaliteitshout ondersteunen met minimaal 6 m rechte stam, zonder
beschadigingen en trekhout.
10/ Nastreven van aantrekkelijkheid voor de gebruiker
- Afwisseling en aantrekkelijkheid
- Voldoende oriëntatiemogelijkheden
- Markante punten beklemtonen
- Natuursfeer beschermen (geluidshinder, overrecreatie e.a.)
11/ Ongestoorde bodem en waterhuishouding of herstel ervan.
Concreet betekent dit;
- het verhogen van het inheemse aandeel,
- het verhogen van het aandeel gemengd bos,
- het verbeteren van de structuur en de bosrand,
- het ontwikkelen van de bodemvegetatie en struiketage,
- het verhogen van het aandeel dood hout,
- het verbeteren van de afwisseling en de aantrekkelijkheid

De nevendoelstelling
De recreatieve doelstelling
Een belangerijke nevendoelstelling voor het domein op maatschappelijk vlak is het scheppen
van een omgevingsvriendelijke lichte recreatie die voldoende ruimte laat, in evenwicht is met
de draagkracht en respect heeft voor erfgoed als natuurwetenschappelijkewaarden van het
domein.
De aanwezige flora relictpopulaties, het bedreigde "eiland“ levensgemeenschappen en de, in
het Vlaamse Landschap zeer zeldzame, oude bossen zijn maatschappelijk van groot belang.
Dus is het beschermen en het uitbouwen van een aangepaste openstelling ervan een absolute
prioriteit. Tot voorbeeld een gedachtegang uit de praktijk:
Wat betekent een bezoek van 10.000 personen aan het domein? Een heleboel kosten aan
onderhoud, controle (personeel), opvolging, herstel van schade door overbetreding, afval en
een vrij onleefbaar privé leefklimaat.
Elke opstelling dient dus een maatpak te zijn die het domein in al zijn aspecten ten goede
komt. Eenmalige goed controleerbare initiatieven, gegidste groepsbezoeken en een lichte
recreatie op de buitengebieden, in evenwicht met de ecologische waarden, zijn dus binnen dit
kader zeer waardevol.

3.1 Intern
De verscheidenheid aan park- en boselementen is een belangrijk aspect in de visie.
Het toekomstig beheer toetsen en afstemmen op de aanwezige en te behouden esthetische en
landschappelijke waarden, alsook op de natuurwetenschappelijke en de recreatieve noden van
park en bos, met het duurzaam bosdecreet als rode draad doorheen de visie, draagt bij aan de
bescherming van het kasteeldomein als landschap.
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3.1.1. Esthetische en landschappelijke doelstellingen
Het organiseren van het arbeid- en prijsintensief bos- en parkonderhoud
Ter bescherming van het parkgedeelte is het wenselijk het park-architecturale in stand te
houden en dit door het onderhouden van de respectievelijke park-structurerende-elementen
die het parkdomein eigen zijn. Hierbij houden we rekening met de historische context, alsook
met de recreatieve behoeften. Samen met de landschappelijke elementen zoals het water, de
graslanden en het parkbos, als de historische gebouwen en de vele ornamenten, dragen zij bij
tot de belevingswaarde van het domein. De kunst zit er hem in al deze elementen, hun
bijhorend financiële kostenplaatje en de juiste noden aan mankrachten voor de komende 27
jaar realistisch op elkaar af te stemmen, m.a.w. het ontwikkelen van een kostenbeheersing en
véél meer arbeidsplezier, beiden op lange termijn.
-

De Franse tuin
De doelstelling omvat de instandhouding en het aangepast beheer van het formele voor -&
(recent gerenoveerde) erehof, het in de tweede helft van de 20ste eeuw heraangelegd “Le
Jolie Bois” met klemtoon op het behoud en herstel van de ornamenten, het behoud en
onderhoud van de strakke en afgelijnde structuur van paden, parterres, het siergazon, de
siergrindstroken en buxushaagjes. Verder omvat ze ook de permanente instandhouding,
het plaatselijk herstel en het aangepaste beheer van de Carpinus-hagen rond de Grand
Allee en het Lovertheater, o.m. door geregeld nazicht en heraanplant.
Bijzondere aandacht gaat uit naar het inzetten van alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen voor het intensieve onderhoud en naar het ontwikkelen van waardevolle grazige
oevervegetatie.

-

Engelse tuin
De doelstelling omvat de herinrichting en het aangepast beheer van de verloren gegane
landschappelijke tuin op korte termijn, met klemtoon op het behoud van de resterende
parkboomsoorten, het behoud van de inheemse natuurwaarden en op de verjonging met
nieuwe parkboomsoorten.
Bijzondere aandacht gaat uit naar het bestrijden van spontane opslag in de parkbosgedeelten, naar het verder ontwikkelen van waardevolle zoomvegetaties en naar het
herscheppen van de landschappelijke zichtassen zonder daarbij het mysterie, dat
verborgen ligt in de verborgen horizon, te verliezen.

-

Moestuin
De doelstelling omvat het in standhouden van het aangepast beheer in de gerestaureerde
moestuin op langere termijn, met name de gekozen en sterk gewaardeerde richting van het
biologische tuinieren, met klemtoon op de behoud van het padenpatroon en de
herwaardering van de geleide fruitsoorten, rozen, pompoenen en bloemenstruiken.
Bijzondere aandacht gaat uit naar het behoud van de omgevende muurconstructie, de
serres en het Chinees paviljoen.

Het herstel in afwisseling van open ruimten, d.m.v. grazige graslanden en het behoud van
gesloten structuren in het parkbosgebied, vormen een wezenlijk onderdeel in de historische
doelstellingen. Samen met het creëren van een landschappelijke en een meer geleidelijke
overgang tussen park en buitengebied, d.m.v. mantel - & zoomgebieden dragen ze bij tot een
variatie binnen het domein en zijn juist o.w.v. deze ecologische meerwaarde zeer wenselijk.
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In het bosgedeelte of het deel gericht natuurlijk bos omvatten de belangrijkste
boslandschappelijke doelstellingen het volgende:
- Een wisselwerking tussen bos en parkbos.
- De verjonging van oude (park)bomen door individuele kap van oude en zieke bomen in
samenwerking met een doelgericht beheer dat het behouden van beloftevolle natuurlijke
verjongingen en doelgerichte individuele aanplant combineert.
- Dit zonder verlies aan biodiversiteit en met maximale aandacht voor
structuurverscheidenheid, ouderdomsverschillen, staand en liggend hout, gradiënten,
verscheidenheid in kroonsluiting ….
Bij deze beheersvorm zullen aangepaste bosverpleging na hak- en uitkapbeurten vereist
zijn om de spontane dan wel de gestuurde verjonging kansen te geven. Voor de verjonging
besteedt men aandacht aan de spontane vestiging dan wel de aanplant van representatieve
boomsoorten in zoverre er geen complicaties optreden voor het behoud of het herstel van
de aanwezige of potentiële waardevolle kruidachtige vegetatie.
- Het ontwikkelen van kansen voor het behouden van zieke en/of beschadigde bomen in het
bosgedeelte.
- Het invoeren van structuurverscheidenheid in de (jongere) bosbestanden, nl. de variatie in
bestandsopbouw en –samenstelling is functioneel, gekoppeld en afgestemd op het
toekomstig gebruik (bv.: houtproductie, kwetsbare gebieden zoals bronbossen,….)
- Het intensief bosbeheer ombuigen naar een meer extensief beheer d.m.v. begrazing.
Toepassing in dreven, periodiek jaarlijks tussen juni en september.
- Het behouden en herstellen van de kunstmatig vergraven waterlopen ( sprengen en hun
bronbeken), het voorkomen van spontane moerasvorming door het uitvoeren van een
aangepast integraal waterbeheer en het eventueel in stand houden van enkele
verlandingvegetatie in de monding van bronvalleien.
- Het omschakelen in het gebruik van bestrijding- en bemestingsmiddelen naar
milieuvriendelijke langere termijn middelen.
Het samenbrengen van het afvalbeheer
Zoals de criteria duurzame bosbouw aansturen op het beschermen van het bosgebied tegen
niet-toegestaan bosgebruik (bv.: sluikstorten) alsook tegen de vervuiling van het bosgebied
(bv.: deponeren van het groenafval en beschadiging van de bodem door beheervoertuigen) is
het aangewezen deze criteria ook toe te passen op het parkgebied en dus:
- duidelijke, (diverse), afgebakende deponeerplaats(en) voor maai- en snoeiafval in het
gebied te voorzien.
- het gebruik van beheervoertuigen af te stemmen op de waarden, de draagkracht en de
mogelijkheden van het park en/of bos.
Een opportuniteit is misschien deze nieuwe inplanting zo te situeren dat op termijn het
probleem van het afvalbeheer van vandaag een opbrengst kan zijn voor de nabije toekomst.
Het intomen en vervangen van ongewenste exoten
Het opmaken van een vervangprogramma met inheemse soorten, op langere termijn en dit ten
behoeve van specifiekere fauna – en flora-elementen in die zones.
Op korte termijn gaat bijzondere aandacht uit naar het weren van sierwatervogels, welke het
instellen van een aangepast visbestand mogelijk maakt.

181

Het structureren van het patrimonium- en infrastructuurbeheer
Het gebouwenpatrimonium

De beheerdoelstellingen voor de gebouwen-complexen zijn gebaseerd op volgende
prioriteitenlijst:
1/ Het beantwoorden van de hoogste bouwfysische noden
2/ Het leefbaar houden van de complexen
3/ Het herstellen van ornamentieke onderdelen.
In die zin is de heraanleg van de oostelijke brug naar het kasteeleiland prioritair.
Deze doelstelling verenigt alle drie de criteria.
Daarop volgen:
- De dringende schilderwerken in de binnenkoer van de Oranjerie. Stoppen van verdere
degradatie van bouwfysische gezondheid van de gevels en bruikbaarheid van de binnenkoer
door ondergronderosie. Het herbruikbaar maken van deze ruimte schept ook mogelijkheden
tot toeristische fondsenwerving voor het onderhoud van het domein.
- Het herstel van de westmuur van het neerhof. Direct instortingsgevaar met impact op
aangelande gebouwen.
- De daken van het neerhof. Groeiend gevaar voor de onderliggende dragende structuren
- De westelijke kaaimuren van het kasteeleiland. Relatief instortingsgevaar zonder kans op
verlies van aangelande structuren. Het veilig stellen van de ornamenten dient te worden
opgevolgd.
- Het herstel van de muur rondom de moestuin, deel oost. Direct instortingsgevaar zonder
kans op verlies van aangelande structuren.
De tuininfrastructuur
De beheersdoelstellingen voor de tuin zijn gebaseerd op volgende prioriteitenlijst:
1/ Het beantwoorden van de hoogste noden die de gezondheid van de bodem nastreven
2/ Het onderhouden
3/ Het herstellen van ornamentiek onderdelen.
In die zin is het herstel van het kanaal van uitzonderlijk belang voor de gezondheid van het
park. Dit onderdeel vormt de sleutel tot een saneren van het westelijk gelegen periodiek
waterziek deel van het park.
Daarop volgen:
- De hydrografische infrastructuur of de vele waterlopen, watervallen, baggeren grachten,
sluizen en vijvers zijn, samen met hun muzikale aspect, wezenlijke delen van het beschermde
erfgoed met groot belang voor de bodemkwaliteit en het esthetisch aspect. Een sterkere
doorstroming ten gunste van zuurstof en snellere afvoer van organische belasting of
historische vervuilingen.
- Het in standhouden en aangepast beheren van de aangeslibde spiegelvijver , met het
uitvoeren van een aangepast herstelbeheer met machinale slibruiming op korte termijn.
Deze doelstelling stemmen we af op het restaureren van het Kanaal en de sluisconstructie van
de Kasteelvijver enerzijds en de herinrichting van de Franse en Engelse Tuin anderzijds.
Ook het herstel en behoud van de fontein mag ook in dit kader worden gezien, en dus niet
alleen o.w.v. zijn esthetische en landschappelijke waarden.
Bijzondere aandacht gaat uit naar het vrijwaren van het verder lozen van huishoudelijk
afvalwater in de kasteelvijver.
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De tuinornamenten
De beheersdoelstellingen voor de tuininfrastructuur is eveneens gebaseerd op volgende
prioriteitenlijst:
1/ Het beantwoorden van de hoogste bouwfysische noden
2/ Het onderhouden
3/ Het herstellen van ornamentiek onderdelen.
In die zin zijn de restauratie van de smeedijzeren brug en het veilig stellen van de restauratie
van de sfinxen/leeuwinnen prioritair. Het aanvragen van een onderhoudspremie kan hier een
nuttig gegeven zijn.
Daarop volgen het herstel van:
- Het schrijn van J.J.Rousseau, deels ingestort.
- De metselwerkbrug, gradueel verlies van samenhang.
- De smeedijzeren brug.
- Behoud, herstel en onderhoud van de ijzeren constructie, welke het Lovertheater ‘draagt’,
dient ook in deze optiek te worden opgenomen in het beheer.
- De doelstelling met betrekking tot de afsluitingen omvat de permanente instandhouding, het
plaatselijk herstel en een aangepast beheer indien het een doorlevende haag betreft, zie
éénstijlige meidoornhaag aan de Abeeldreef. De omheining aan de Bosweg opgetrokken in
metsel- en hekwerk dient o.w.v. haar cultuurhistorische waarde te worden hersteld en te
onderhouden. De Cypressenhaag deint te worden verwijderd.
- De restauratie van La "Cabane" en de "Tour astronomique".
3.1.2. Natuurwetenschappelijke doelstellingen
Een maximaal behoud van natuurwaarden, het benutten van de mogelijkheden voor
kleinschalig natuur- en bosherstel, als het behoud en een betere benutting van de
verschillende, doorgaans zeer gevarieerde parkmilieus liggen aan de basis van het
natuurwetenschappelijk aspect in het beheer.
De variatie aan milieus moet fauna en flora tegemoetkomen. Waar mogelijk worden het
vegetatiekundige, het faunistische en het historisch element aan elkaar gekoppeld. Een
voorbeeld van dergelijke afstemming is de omgang met oude bomen in de aftakelingsfase, het
werken naar een verzamelbank voor genetisch materiaal of onderzoek met kalktestzones.
Op gebied van boomkunde dient men niet enkel in stand te houden, te herstellen en te
verjongen. Een opwaardering van de parkaanleg anno 19e eeuw vraagt ook het inbrengen van
bijzondere boomsoorten en/of variëteiten, met het oog op de ontwikkeling van een bescheiden
maar locatie-eigen bomencollectie. Ecologisch gezien vraagt het gebied om het in stand
houden, het herstellen en het verbeteren van de natuurlijke, gebiedseigen floristische
kwaliteiten, m.b.t. de voorjaarsflora. Ontwikkeling en beheer van bijzondere biotopen in de
natte en vochtige sfeer zoals in de bronzones, langsheen de oevers en in en rond de ontstane
moerassen, als een duurzaam en gericht beheer van gedifferentieerde en structuurrijke bossen
met bomen van uiteenlopende leeftijd en soorten, als het behoud van parkelementen die van
belang kunnen zijn voor diersoorten, zoals holle bomen en oevervegetatie, vullen de
natuurwetenschappelijke doelstellingen aan. Zij vallen gedeeltelijk samen met de
landschappelijke doelstellingen daar het streven naar afwisseling tussen open en gesloten
ruimten de ontwikkelingskansen voor bijzonder bos- en parkplanten als de kans op een
kruidenrijke overgang verhoogt. Last but not least, het streven naar behoud van bron- en
kwelzones middels een aangepast beheer en door vrijwaring van bodemaantasting
(bodemverdichting en erosie), als het behoud van de veelzijdige terreinstructuren, welke
grotendeels het gevolg zijn een kunstmatig gecreëerd reliëf, vragen ook hun betoog.
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Ecologische doelstellingen op het domein volgens de beleidslijnen vermeld in:
Algemene vertrekpunten of hoofddoelstellingen
Het domein van Leeuwergem kan de vergelijking doorstaan met een oceaaneiland.
De oceaan is hier echter een agro-industrieel & urbaan landschap.
Dergelijke groene eilanden kenmerken zich door een relatief arme fauna en flora met, in het
beste geval, een heel specifieke vaak unieke relictvegetatie.
Kleine eilanden populaties hebben een grotere uitsterfkans omdat (her)kolonisatie steeds
moeilijker wordt naarmate de geïsoleerdheid toeneemt.
Een erg kwetsbaar gegeven dus en als we er mee rekening houden dat het tempo van de
natuur volledig anders is dan dat van ons gehaast plannenbeleid, kan één fout nu honderden
jaren regeneratie vragen of een totaal verlies inhouden.
Het scheppen van meer heterogeniteit en gelaagdheid.
Ingrijpen in het cultuurlandschap, waaronder we ook de bosgebieden verstaan, is noodzakelijk
om een grotere biodiversiteit in het landschap te kunnen ontwikkelen of te handhaven.
Het domein kenmerkt zich al door een diversiteit aan ecotopen door het menselijk ingrijpen.
Het bevorderen van;
- een doordachte diversiteit aan lichtrijke & - arme, natte, droge, basische en zuurdere
bodemzones,
- de minerale uitwisseling tussen de diepere bodem en het oppervlak,
- een gelaagdheid in de aanplanting,
- soortenrijkdom en leeftijdsvariatie in de boombestanden door een dynamisch bosbeheer,
ondersteunt maximaal een grote variatie aan potentiële organismen en versterkt exponentieel
de bacteriologische weerstand van het gehele plaatselijke ecosysteem.
Ook de mogelijkheid dat verschillende soorten naast elkaar voorkomen neemt toe.
De homogene NO en NW gelegen populieren bestanden hebben geen gunstig uitgangspunt
om te evolueren naar een zelfregulerend ecosysteem. Menselijk ingrijpen is hier de motor
voor dynamiek in het bos. Dynamiek is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van
een goed ontwikkeld bos met een diverse gelaagdheid in mos - , kruid -, struik - en boomzaag,
en een heterogeniteit en variatie in bosontwikkelingsfasen en bostypes.
Een goede oppervlakte verdeling tussen oud bos, open plekken, verjongingszones, bosranden,
dreven en wateroppervlakten is hier van groot belang.
Een goed kwaliteitshout producerend bos wordt voor 50 % in de boomfase gehouden, heeft 15
% verjonging en bevat 35 % kaprijpe oppervlakte met bomen in de vervalfase en enkele dode
bomen.
Houtbeheer
Tot in de tweede helft van de 20ste eeuw hadden quasi alle maatregelen een economische
drager. Het beheer van een parkgebied echter vraagt om een niet direct aan inkomsten
gerelateerde inzet van arbeid. Duur terreinbeheer dus. Denk hier bv. aan het in stand houden
van een bospoel, lanen of een geleidelijke bosrand met een mantel en zoom. Het duurzame
karakter van het terreinbeheer kan hierbij in gevaar komen omdat niet voldaan kan worden
aan het economische aspect van duurzaamheid. Subsidies zijn hierin hoogst noodzakelijk
maar een totale afhankelijkheid ervan is riskant daar o.a. verandering in de beleidsvisie
verschuivingen in het beheer tot gevolg kan hebben. Alternatieve inkomsten zijn dus erg
belangrijk, waaronder de houtproductie. Bos levert als een van de weinige natuurtypen een
verkoopbaar product op in de vorm van hout. De keuze voor kwaliteitshout producerende
goed aan de bodem en omgeving aangepaste bomen is dus erg belangrijk. Een kwaliteitslabel
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zoals PEFC &/of FSC kan een meeropbrengst betekenen. De oogst hoeft daarbij niet centraal
te staan, maar wel het effect dat ermee kunnen bereiken en de lage netto kosten van de
maatregel door de opbrengsten die er tegenover staan. D.w.z. : geleidelijk verjongen met
toepassing van duurzame uit - of door dunning kapmethodes en zorgvuldig/deskundig
afvoeren van hout. Dit resulteert ook in een continue bron van inkomst i.p.v. éénmalige
opbrengsten. Voor het biologisch welzijn van het bos is het belangrijk ook een deel oud bos te
behouden in dit beheersysteem.
.
PEFC
Voor Europa baseert PEFC zich voor de certificatie van bossen op de interministeriële
conferenties over het duurzame beheer van de Europese bossen. Daaruit werden zes
hoofdpijlers, de zogenaamde criteria van Helsinki, vastgelegd om het bosbeheer in goede
banen te leiden.
Criterium 1. Behoud en aangepaste verbetering van de bosrijkdommen en van hun bijdrage tot
de globale koolstofcycli.
Criterium 2. Behoud van de gezondheid en de vitaliteit van de ecosystemen van bossen.
Criterium 3. Behoud en bevordering van de productiefuncties van bossen.
Criterium 4. Behoud, bewaring en aangepaste verbetering van de biologische diversiteit in de
ecosystemen van bossen.
Criterium 5. Behoud en verbetering van de beschermfuncties van het bosbeheer (onder meer
water en bodem).
Criterium 6. Behoud van andere sociaal-economische voordelen en voorwaarden.
Daar de vereniging Landelijk Vlaanderen aangesloten is bij PEFC België (en niet bij FSC) en
het domein deel uitmaakt van deze vereniging is het aangewezen om het verkrijgen van dit
label duurzaam bosbeheer na te streven. Het betekent een aanvullende inkomstenbron voor
het onderhoud van het domein. Bijkomend volgt dit landschap - & bosbeheerplan naadloos de
criteria van Helsinki waardoor het verkrijgen van dit kwaliteitskeurmerk geen enkel probleem
zou mogen vormen.
3.1.3. Recreatieve doelstellingen
De belangrijkste troeven voor de recreatieve ontwikkeling zijn te vinden bij de
landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Het recreatief gebruik zal op
gepaste wijze plaats vinden, in overleg met de eigenaars en overeenstemmen met de
ruimtelijke draagkracht.
Voor een begeleid bezoek aan het domein tellen volgende aspecten, nl.:
- De wijze waarop bezoekers toegang tot het park krijgen en delen of het geheel ervan
kunnen doorlopen.
- De aansluiting op andere wandelpaden die langsheen het domein lopen.
Doelstellingen die bijdragen aan de gebiedsbeleving zijn het in stand houden van het cultuuren landschappelijk historisch kader, het behouden van de vele parkstructuren alsook de
individuele elementen van welke aard ook, zoals het ev. benoemen van de paden naar de
adellijke familie en/of naar personen die de familie te goeder trouw zijn (geweest).
Het gidsen van bezoekers naar bijzondere parkelementen en –zichten, en hen attent maken op
de bijzondere waarden, als het inbrengen van natuur- en landschap educatieve elementen
dragen bij aan de belevingswaarden van het gebied.
De educatieve functie kan ook naast de huidige Open Tuindagen, voorzien in het 2de weekend
van september, verder worden uitgebouwd via actieve deelname aan of medeorganisatie van
grotere evenementen zoals Dag van het Park, Open Monumentendag, kunstbiënnales,
muziekconcerten (het verleden heeft reeds herhaald aangetoond dat de organisatie daarvan
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mogelijk is)… alsook het lanceren van nieuwe initiatieven die hierbij de historische troeven
onderstrepen, en daarbij de bezoeker prikkelt, verrast en/of ontroert.
Het voorstel ‘ La petite Loire’ te introduceren kan een aanzet zijn tot een ander gekend
internationaal ‘Festivals des Jardins’ (zie Chaumont-sur-Loire) waar jonge, groene
creatievellingen /paysagisten prototypes voor de tuin van morgen neerzetten. Zo kan de
klassieke buffer tussen park en omgeving die andere wereld (in de twee richtingen) een
andere dimensie geven.
Nogmaals blijft evenwel gelden dat het gebruik van het Kasteeldomein voor deze breedculturele en/of educatieve doeleinden geen aantasting van de esthetische,
(natuur)wetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarden tot gevolg mag hebben en geen
aanslag op de bewoonbaarheid mag betekenen. Aanvullende maatregelen naar duidelijke en
veilige verkeersgeleiding voor grotere aantallen bezoekers worden vooropgesteld.
Gezien de kwetsbaarheid van het gebied beperkt de optie zich tot passieve recreatievormen,
waarbij goede en duidelijke geleiding onder toezicht ongecontroleerd gebiedsgebruik
onmogelijk maakt. Door goede wandelwegen ter beschikking te stellen en de toegang op
kwetsbare punten te bemoeilijken of te ontmoedigen, leiden we bezoekers af of leiden we ze
juist op gepaste wijze doorheen de kwetsbare gebieden.

3.2 Intern en extern
Waterkwaliteit
In 3.1.1. , m.b. paragraaf omtrent het patrimonium en infrastructuurbeheer, stelde dit
beheersplan zich reeds het doel te ijveren voor een sterkere doorstroming ten gunste van
zuurstof, en waarbij het herstellen en onderhouden van de fontein een niet onbelangrijk
onderdeel is zowel binnen als ver buiten het gebied.
Dreven
Daar de aftakelingsfase van oude bomen van groot belang is voor het algemeen welzijn van
het bos, is de handhaving van de oude aftakelende bomen in een rijbeplating het belangrijkste
beheeraspect. Verjonging wordt dus best zo lang mogelijk uitgesteld. Het jaarlijks nazicht op
de gevaarlijke takken maakt er deel van uit. In publiek niet toegankelijke dreven kan het
verouderingsproces meer doorgetrokken worden dan in delen waar zorgplicht en een
verantwoordelijkheid naar derden heerst. Als het cultuurhistorisch karakter van de dreven
verloren gaat bij het uitvallen van te veel bomen is het beter, in tegenstelling tot alle andere
boszones, om alle bomen ineens te verjongen. Zo wordt het landschappelijke aspect in een
blijvend geheel hersteld. Bij de zeer lange dreven, zoals de Hebbegem -, de Kasteel - , de
Abeel -, de Grote - & de Lovertheaterdreef kan dan weer beter voor het oprollen van
aaneensluitende delen worden gekozen. De kasteeldreef vormt een uitzondering op deze regel.
Door de dubbele aanplant aan beide zijden is het mogelijk om graduele, zelfs boom gerichte,
verjonging toe te passen zonder verlies van het landschappelijk lijn aspect. De huidige
plaatselijke verjonging toont aan dat de bomen voldoende licht krijgen om te groeien en
bijkomend: vooral voor schaduwbomen is dit een vrij boomvriendelijke oplossing.
Leeftijdsverschillen van meer dan 10 jaar zijn na verloop van tijd toch niet meer te zien.
Algemeen is het gebruik van groot plantmateriaal aangewezen. Kappen in de beste
kapperiode, van half oktober tot half november is hier absoluut een must. Momenteel echter
zijn de bomen, op enkele na, nog zeer vitaal en dringt zich de eerste 20 jaar geen vernieuwing
op. Wel dient gelet op het gevaar van grondverdichting en plasvorming ten gevolge van het
zwaar agrarisch transport.
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Gemotoriseerde recreatie doorheen de dreven
Het beheerplan verdedigt de doelstelling die het domein wil vrijwaren van gemotoriseerde
recreatie daar deze niet bijdragen aan de gebiedsbeleving. De kwetsbaarheid van het gebied
beperkt het gebruik van de open ruimte tot een stille recreatie. Goede en duidelijke geleiding
dient ongepermitteerd gebiedsgebruik onmogelijk te maken. De effectieve voorstellen hiertoe,
zoals het instellen van verkeerluwe zones, lokaal afsluiten van dreven voor gemotoriseerd
verkeer en het organiseren van buitenparkings voor wandelaars worden in het hoofdstuk
maatregelen besproken.
Divers restafval
De doelstelling met betrekking tot de afsluiting, zie pag. 162, waarbij we het herstellen en
onderhouden van de afsluiting in metsel- en hekwerk opnemen in het beheer dient ook een
oplossing te bieden aan, alsook de doelstelling omtrent afvalbeheer (pag. 160). Met de
aanpalende agrarische (tuinbouw)bedrijven zal het gebruiksruil in de toekomst worden
afgestemd op de ecologische, dendrologische en geomorfologische doelstellingen, zie pag.
162-163.
Ongecontroleerde vandalisme
Betreffende ongewenst gebruik roept de doelstelling omtrent afsluiting, zie pag. 162, ook hier
een halt toe aan de gepaard gaande kwetsbaarheid van het gebied. O.w.v. cultuurhistorische
redenen gaat de nodige aandacht uit naar het recupereren, herstellen
en onderhouden van verdwenen tuinbeelden.

3.3 Extern
3.3.1 Binnen het kasteeldomein
Stoppen NPK vergiftiging oppervlaktewater en bodem
Om tegemoet te komen aan de natuurwetenschappelijke doelstellingen (zie pag. 177) binnen
het Kasteeldomein Leeuwergem is het zoeken naar alternatieven, het komen tot extensieve
landbouwactiviteiten maar vooral het stoppen van de NPK toevoer naar de bodem van het
centraal gelegen parkbos, weilanden en de satelliet- productiebossen niet alleen een uitdaging
maar van primair belang.
De grensmilieus
Het uitbreiden, ontwikkelen en in standhouden van doorlopend voldoende oppervlakte
struwelen, structuurrijke bosranden, halfopen biotopen, mantel- en zoomvegetatie draagt bij
aan de eerder gestelde natuurwetenschappelijke en landschappelijke doelstellingen.
Afhankelijk van de invloed van buitenaf zal de struiklaag het remmend effect hebben bij een
diepte van minimaal 5m tot 30m maximum. Opdat het aanwenden van mantel- en zoomvegetatie een succesverhaal mag zijn, is het aangewezen het beheer van deze op te splitsen.
Daarbovenop zorgt de aanwezigheid van een moeilijk doordringbare rand met struiken in de
mantel en zomen, naast zijn chemische buffercapaciteit, ook voor een sterke afremmende
invloed op het ongecontroleerd vandalisme en het illegaal storten.
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Versnippering & streven naar verbindingen
Met deze doelstelling schept op micro schaal de noodzakelijke voorwaarden om tot een
evenwichtig en vooral duurzaam gebruik van de rijkdommen van het domein te komen.
Zonder deze ondersteunende maatregelen zullen de nefaste gevolgen t.g.v. de
voortschrijdende isolering en de verarming van het ondersteunende ecosysteem blijven
toenemen.
Verkeer
De doelstelling het domein zo goed als het kan te vrijwaren van gemotoriseerde recreatie
(pag.179) sluit aan bij de visie de parkeergelegenheid voor parkbezoekers en wandelaars
buiten het domein te vestigen. Zo kan de dorpskern van Elene &/of Leeuwergem meer in
relatie komen te staan met het Kasteeldomein en vrijwaren we het gebeid van een stil
sluipende maar onherroepelijke kwetsbaarheid.

3.3.2 Buiten het kasteeldomein
In dit deel van het beheersplan worden we geconfronteerd met de relativiteit van
doelstellingen die op openbaar beleidsniveau dienen te worden ondersteund.
Dit hoofdstuk is dus, gezien de afwezigheid van verbonden actoren, eerder "adviserend -".
Versnippering en krimpende natuur & ruigte oppervlakten
In principe zijn de doelstellingen omschreven in het hoofdstuk, 3.3.1 "Binnen het
kasteeldomein", versnippering & streven naar verbindingen evenzeer van toepassing.
Sinds menige jaren is er het inzicht dat kleinere "groene eilanden" omgeven door een intens
urbane en agrarische omgeving geen "natuurschatkamers" zijn maar eerder steeds verder
uithollende genetische gevangenissen. Een vogel maakt het bos niet.
Wel hebben deze groene eilanden het potentieel om als kernen van herkolonisatie te werken
indien ze versterkend met elkaar –en meer dan alleen in vogelvlucht- verbonden worden.
Dit uitwerken en realiseren van een levensvatbaar groen netwerk op stedenbouwkundige vlak,
bv. de groene ring (zie pag. 43), is een doelstelling in de handen van de openbare
besluitvorming.
Herstellen waterstand en bronnendebiet
Deze doelstelling is een van de belangrijkste maatregelen.
Door het herstel van de hoeveelheid grondwater en het vergroten van het sprengbronnendebiet
verkrijgen we een algehele verbetering van de waterkwaliteit en een uitspoelen van het te veel
aan NKP nutriënten.
Het realiseren van verkeersluwte in de dreven van het domein
Dit geïntegreerd bos - en landschapbeheersplan heeft het verminderen van de algemene
verkeersdrukte in het omliggende gebied en het gebruik van de dreven door zware tractoren
tot doelstelling.
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4.

De beheersmaatregelen

Algemeen
Planning
Het was niet de bedoeling van de opdrachtgevers om in dit beheersplan reeds elk specifiek
(her/aanplant/werk)-detail plan van alle deel ingrepen op te maken.
Dit zou leiden tot een onoverzienbaar geheel aan gegevens.
Dit document bouwt een planmatig, structurerend en inhoudelijk overzicht op die het geheel
van alle te plannen beheerwerken op het domein omvat.
Deze beheerstudie heeft dus als doel een werkdocument/houvast te zijn bij de uitwerking van
de detailplanning. Concreet voor wat betreft het dagelijks onderhoud en richtinggevend of
kaderend voor de deelaspecten van de grotere ingrepen. Daarvoor worden in de toekomst
aparte overlegmomenten georganiseerd waar op basis van de gegevens en aanbevelingen
verwerkt in dit document de details worden uitgewerkt.
Bijkomend, ook al loopt een beheersplan over een periode van 27 jaar, dienen de
vooropgestelde maatregelen realistisch haalbaar te zijn, zelfs over zo een vrij lange periode,
en eveneens voldoende ruimte te laten voor het aanpassen van de prioriteiten wanneer de
noodzaak zich stelt.
We dienen ook op te letten voor het onderstaand aspect.
Een geïntegreerd park - & bosbeheerplan verenigt alle aspecten van het domein, het park, de
gebouwen, de buitenruimten en de bossen. Er dient dus binnen dit ruime overzichtskader een
financieel evenwichtige oplossing te worden gevonden die impulsen geeft op de diverse
aspecten zonder daarbij het "normale" onderhoud te hypothekeren.
Prioriteiten
Zoals hierboven gesteld behelst het beheer van het kasteeldomein van Leeuwergem een breed
spectrum aan acties. Teneinde een hiërarchie aan te brengen in de belangrijkheid worden de
belangrijkste beheersmaatregelen, of deze met de grootste positieve impact opgedeeld in 5
pakketten.
Met betrekking tot het inwendig beheer
1/ Het pakket grote infrastructuur werken, met in dalende volgorde:
- De oostelijke brug tussen het kasteel eiland en het voorhof
- De binnenkoer en gevels van de Oranjerie
- Het hertellen en baggeren van het kanaal
- Het herstellen van de muur van het neerhof
- Het baggeren van de vijvers en grotere kanalen
- Het herstellen van de muur rond de moestuin
- Het restaureren van de kaaimuren west, noord en zuid.
- Het restaureren van de "Cabane " of de " Tour astronomique "
2/ Het pakket simultane kleinere infrastructuurwerken, met in dalende volgorde:
- Het onderhoud van de Leeuwinnen
- Aanpak moeraszone
- Het mogelijks wegnemen van de wegverhoging tussen bos 19 & 20 als optie
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- De smeedijzeren brug en het herstel van het graf van J.J. Rousseau
- Het herstellen van de grachten, afvoersystemen, sluizen en cascades
- Het restaureren van de draagstructuur van het Lovertheater
- Het restaureren van de metselwerkburg
- Het herstel van de afsluitingen deel 2:
- Het herplaatsen van de vroegere in metsel - & hekwerk opgetrokken
omheining in de Bosstraat
3/ Het pakket grote park - & bosaanlegwerken, met in dalende volgorde
- Het inrichten van een centraal beheerafval depot voor het gehele domein
- Het vergroten van het debiet van de bronnen
- De aanleg van mantel- en zoomvegetaties indien dit de rentabiliteit van de landerijen
niet in gevaar brengt.
- Creëren van vista’s / herscheppen van oorspronkelijk parklandschap d.m.v. open
ruimten => herstel van Engelse Landschapstuin inclusief herstel Vrijmetselarijroute.
- Heraanleg van Franse tuin, nl. Bosquets in het verlengde van ' Le joli Bois'.
Nota: deze kan pas van start gaan na realisatie van het kanaal
4/ Het pakket simultane kleinere park - & bosaanlegwerken, met in dalende volgorde:
- Aanplanten van bos 26 of het voormalige "Wereldbos"
- Drainage parterre lovertheater
- Bijhouden van zaden en genetisch oorspronkelijk materiaal
- Kalktest om de gevolgen van de verzuring tegen te gaan en dit als wetenschappelijk
onderzoek
- Inrichten van compensatiezone voor aanleg de Bosquets in het verlengde van ' Le
joli Bois' naar woongebied van de Bosstraat.
- Creëren en beschermen van de aansluitende ruigtegebieden
Met betrekking tot het uitwendig beheer
1/ Het pakket maatregelen volgens belangrijkheid van onderhoud en zijn impact op het
domein:- Het zo maximaal mogelijk verhinderen van de NPK inspoelen
- Het ombuigen van het fruit afvaldepot in bos 3 & 4
- Het nemen van de nodige maatregelen ter bescherming van de dreven t.o.v. het
tractorverkeer
- Het inrichten van de grensmilieus
- Het herstellen van de oudste dreef
- Het tegengaan van de versnippering in het randmilieus
Advies m.b.t. de bosgroep Vlaamse Ardennen tussen Schelde en Dender
Een uitbouw van een goede samenwerking met de regionale bosgroep Vlaamse Ardennen
brengt een aantal belangrijke voordelen mee.
- Aanboren van ervaring en onafhankelijk advies m.b.t.:
- duurzaam bosbeheer met toekomstbomen
- duurzame houtproductie
- houtverkoop
- de ecologische functie van het bos
- inrichten recreatieve functies
- Administratieve ondersteuning voor:
- kapmachtigingen
- subsidie aanvragen
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- vergunningen
- kaplastenboeken
- het verkrijgen van het PEFC/FSC label
- Assistentie bij het uitvoeren van:
- Kleinere werken op het terrein zoals uitvoeren kleinere onrendabele werken met
eigen arbeidersploeg tegen lage kostprijs, snoeiwerken, vrijstellen, bestrijden van
invasieve exoten als Amerikaanse vogelkers e.d.
- Kapcontroles
- Selectieve kapwerken en houtverkoop "aan de weg"
- Betere marktsituering en prijzen bij houtverkoop door collectieve verkopen
Landschapgerichte bos/parkbeheerswerken
Volgend uit het doelstellingen onderzoek zullen de uitgangspunten van het beheer steunen op
volgende maatregelen:
- Ontwikkelen van een rijp en gevarieerd park/bos door creatief te dunnen.
- Het doorbreken van monotone vlakken met open-regenerende plekken. Specifiek hier
eerder klein, 1,5 à 2 x de boomhoogte. Dit om het groei potentieel te verhogen en de
biodiversiteit te verbreden.
- Nastreven van structuur verbetering en parasitaire resistentie met natuurprocessen
ondersteunende maatregelen zoals:
- Behoud van enkele oude bomen.
- Verbeteren van de waterhuishouding.
- Ruimte voor staand en liggend dood hout.

4.1 Inwendig beheer
4.1.1 De werkzaamheden voor het gebouwen en infrastructuur
patrimonium
Effectieve maatregelen:
1/ Het restauratiedossier voor het herstel van de oostelijke brug tussen het kasteeleiland en het
voorhof werd in 2011 aan de diensten van het Agentschap Ruimte & Erfgoed over gemaakt.
Deze werken zijn dus prioritair.
2/ De besprekingen voor de herstelling van de gevels rond de binnenkoer van het koetshuis
zijn lopende en begin 2014 zal een start worden gemaakt aan het dossier voor de premie
aanvraag.
Komende maatregelen, inspelend op de prioriteiten:
1/ De noodzakelijke stappen voor het herstel van de westelijke muur van het neerhof samen
met het onderhoud aan de daken van dit gebouwencomplex.
- Noodzakelijke stabiliserende stutwerken worden momenteel uitgevoerd.
- Wanneer de financiële middelen voorhanden zijn zal een restauratiedossier m.b.t.
deze materie worden opgemaakt.
- Stabiliseren geërodeerde ondergond
- Herstel fundering en spreiden lastendalingen d.m.v. algemene funderingsplaat
- Herstel houten dakstructuur en dakranden
- Herstel metselwerk
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2/ Het herstel van de muur rondom de moestuin.
- Noodzakelijke stabiliserende stutwerken worden momentel uitgevoerd samen met
het noodzakelijk onderhouden van de muurdekking uit Boomse pannen.
- Wanneer de financiële middelen voorhanden zijn zal een restauratiedossier m.b.t.
deze materie worden opgemaakt.
- Verwijderen bestaande instabiele deel tuinmuur tot en met de funderingen
En heropbouw noodzakelijk.
De tuininfrastructuur
Te plannen maatregelen:
1/ Het vergroten van het debiet van de sprengbronnen d.m.v. eenvoudig heruitgraven
2/ Het herstel van het kanaal. Dit is de sleutel tot het hydrografisch bodemherstel van het
domein.
3 /Het restaureren van de sluizen, grachten en watervallen. Niet alleen het esthetische aspect
van het domein wordt hiermee versterkt maar ook de doorvloei zorgt voor een regeneratie van
de bodem en de aanverwante vegetatie. Deze uitvoering dient wel te gebeuren met de nodige
zorg voor de biologisch waardevolle zones.
4/ Het ledigen van de aangeslibde vijvers en grotere kanalen.
Een onderzoek van de slibkwaliteit van de spiegelvijver bracht een lichte minerale oliën,
weliswaar niet zonder voorbehandeling te verplaatsen, contaminatie aan het licht.
Dit is een historische vervuiling komende van de zuidelijk gelegen ambachtszone.
Binnen dit kader werd geopteerd om het debiet in de bronnen te verhogen waardoor een
natuurlijke zuivering van het slib optreedt. Deze maatregel dient jaarlijks opgevolgd.
Bij een bevredigend resultaat kan het slib worden verwijderd. Wij adviseren hierbij de
agrarische zone aan de Bulvinck als depot. Door de uitgestrektheid van deze akker
veroorzaakt een uitlopen op deze plaats geen reliëfveranderingen en bijkomend betekend deze
slibaanvoer een meerwaarde voor de agrarische kwaliteit van de akker.
De tuinornamenten en fabriekjes
Te nemen maatregelen:
1/ 2 jaarlijks nazicht en onderhoud van de leeuwinnen/sfinxen.
Te plannen maatregelen in dalende volgorde:
1/ Het herstel van de smeedijzeren brug en het herstel van het graf van J.J. Rousseau.
2/ Het herstel oorspronkelijke verbindingen
- 2.1 Het mogelijks wegnemen van de wegverhoging als optie in het herstel van de
doorvloei en bebossing tussen bos 19 & 20
3/ Het nazicht en herstel ven de ijzeren constructie, welke het Lovertheater ‘draagt’ en het
(her)openen van de Vrijmetselaars initiatie-uitgang aan de oostzijde.
4/ Het herstel van de metselwerkbrug
5/ Het herstel van de afsluitingen:
- 5.1 De omheining in de bosstraat vroeger opgetrokken in metsel- en hekwerk. dient
o.w.v. haar cultuurhistorische waarde te worden hersteld en te onderhouden.
Opportuniteiten:
6/ Het restaureren van "La cabane" & de " Tour astronomique" zijn ingrepen van een
belangrijke financiële grote orde. Uiteraard vormen zij een afsluitstuk in het herstel van de
Vrijmetselaarsroute doorheen de tuinen. Op zich zijn deze werken niet prioritair omdat de
facto al een groot deel is verloren gegaan en de restanten niet direct zullen verdwijnen.
De gedachtegang om de wandelroutes te herstellen in samenwerking met de nog bestaande
Vrijmetselaarsbeweging kan een oplossing brengen.
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4.1.2 Het park - en bosbeheer
4.1.2.1 Optimaliseringlijst
Onderhoud bosdynamiek, diversifiëren en heterogeniteit.
Een goed kwaliteitshout producerend bos wordt voor 50 % in de boomfase gehouden, heeft 15
% verjonging en bevat 35 % kaprijpe oppervlakte met bomen in de vervalfase en enkele dode
bomen.. Dit vormt ook de bron van een continue opbrengst.
Dode bomen op kale/mosrijke plekken in het bos zijn nefast voor het bodemevenwicht.
Bodemrespect
Zeer ongunstig voor de goede werking van dit evenwicht tussen bodem en opgroei zijn:
- het omwoelen en ophogen van de grond
- het aandikken van onafgebroken bladafval en ophopen van beheerresten
- het gebruik van sproeimiddelen
- wijzigingen in de waterspiegel met vernatting of verdroging tot gevolg
- aanhoudende bemesting
- ophopingen van beheersafval en stort
- verdichting
Bos -, fauna - , flora - & bodemvriendelijk kapbeheer
Enkele basisprincipes:
- Het vermijden van bodemverdichting, plas - en spoorvorming door rooien of uitdunnen van
bossen door machines met brede rupsbanden of andere bodemvriendelijke rooi- &
transportmiddelen, zodat de bodem minimaal beschadigd wordt.
Het duurt +/- 15 jaar voor een bosbodem hersteld van spoorvorming en verdichting.
- Het vermijden van werken tijdens natte bodemomstandigheden.
- Het in acht nemen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Het inzetten van de meest gespecialiseerde machine met sterke lastenspreiding.
Dit kan een belangrijk voordeel zijn in het vermijden van schade en een versnelling van het
herstel.
- Het gebruik van uitrijpaden met takken en hout op het rijoppervlak.
- Om verzuring door aandikking van de strooisel laag tegen te gaan dient alle
beheer/kap/takkenafval te worden afgevoerd.
- De beste kapperiode ligt tussen half oktober en half november omdat op dat moment alle
vogels zijn uitgebroed, jonge vleermuizen vlieg vlug zijn en de zomer kolonies van
vleermuizen uit elkaar vallen in kleine groepen en de winterslaap nog niet begonnen is.
Aandacht en beschermende zorg voor de bospaden en grasbermen tijdens uitvoering van
werken. Zij zijn de refuge voor de herkolonisatie van het bewerkte gebied.
- Brandplekken van resthout zoals twijgen zijn gunstig voor de mycoflora (zwammen)
Maaibeheer
Maaibeheer volgens doelfunctie van het gras - of bermland. Gefaseerd maaibeheer of
extensieve begrazing los van de ei-afzetfase. Zoveel mogelijk maaien na de schoontijd: 30
juni. Onderhoud mantel - en zoom zones tegen verruiging.
Als het esthetisch verantwoord is blijft het maaisel, bij voorbeeld in de zomen, beter enige
dagen liggen zodat de dieren en de zaden de kans krijgen om uit het maaisel te vallen of te
kruipen.
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Het inzetten van begrazing door schapen en geiten
Sinds eeuwen zijn kuddes onlosmakelijk verbonden met het lokale landschap en
vertegenwoordigen daarom een belangrijke cultuurhistorische waarde. Maar als beheersvorm
biedt zij ook onderstaande voordelen of……waarom begrazen versus maaien:
Ten aanzien van de diversiteit aan dieren heeft extensieve begrazing over het algemeen een
veel gunstiger effect dan maaien. Kuddes dragen bij aan de verspreiding van vruchten en
zaden via vacht, hoeven en mest, en zorgen op die manier voor de uitwisseling van genetisch
materiaal. Rondtrekkende kuddes dragen zo hun steentje bij tot het onttrekken van kleinere
natuurterreinen aan hun geïsoleerde ligging. Dit heeft positieve gevolgen voor de conditie en
overlevingskansen van verscheidene populaties.
Begrazing draagt vooral bij aan een erg gevarieerde vegetatiestructuur, terwijl maaien echter
de vegetatiestructuur sterk uniformeert, waardoor de invertebraten fauna wordt getroffen.
Bovendien vertraagt het tempo waarin de evolutie van open grazige naar struweel- en bosrijke
begroeiingen plaatsvindt. Bij hoge graasdruk kan dit zelfs worden verhinderd.
Schapen produceren uitwerpselen waarvan coprofiele gemeenschappen kunnen profiteren.
Enkel seizoenbegrazing is aan te raden. Een continue begrazing is hier te belastend voor de
ondergroei. Grotere begrazers, paarden en runderen, zijn niet aan te raden op het domein.
Zij zouden de spontane uitgroei te sterk frustreren.
Eenmalige selectieve eindkappingen/minimaal schermrestant
Deze kaalkapvorm is van toepassing voor reconversie van de amorfe productiebossen 10 & 11
en de uniforme zieke populieren aanplantingen in de productiebossen 3 - 4 - 20 - 22 - 23.
Deze bossen vertonen een absoluut verlies van vitaliteit in de opstand.
Bos nr. 20 heeft reeds een hoge natuurwaarde potentieel in de ondergroei.
Het doel van deze reconversie is het scheppen van gevarieerde kwaliteitshout producerende
opstanden, aangepast aan de oorspronkelijke bosplantengemeenschap.
Uit te voeren met een kort zetten van alle hak- & middelhout opstanden.
Om de opgroei te richten en een diversiteit te garanderen is een gefusioneerde verjonging van
toepassing. Enkele individuen van het bestand, ongeveer 10/Ha voor populier en 5/Ha voor
Lork, de meest potentiële, kunnen behouden blijven. De eindvelling moet zo voorzichtig
mogelijk worden uitgevoerd om de opkomende bosverjonging zo weinig mogelijk te
beschadigen.
De kap dient zo gepland zodat een maximale hoeveelheid van reeds opgekomen ondergroei
met potentieel voor hooghout kan behouden blijven.
Zo kunnen in bestanden 3 - 4 - 20 - 22 (op de randen) - 23 (op de randen) heel wat van het
opgroeiend potentieel behouden blijven.
Een volledige eindkap is te voorzien voor in bos 17, de zone met bosplantengemeenschap G3.
Hier heeft men de intentie om de oorspronkelijke Franse tuin, met "bosquets" te herstellen.
Deze Franse tuinstijl heeft duidelijk alle kenmerken van een cultuurlandschap.
Dit deel van bos 17 heeft echter ook een hoge natuurwaarde en een vrij duidelijk
sterroosprofiel (wat vrij uniek is op het domein). Om het verlies van dit deel van het bospark
te compenseren wordt een bosuitbreiding voorzien oostelijk van het Leeuwergembos.
Zie bijlage: Grafische eindvoorstelling..
Voor detail zie verder.

194

Hooghout beheer
Het blessen van toekomstbomen
De productie van kwaliteitshout, de aantrekkelijkheid van het landschapsbeeld en de dragers
van de biodiversiteit wordt gerealiseerd door middel van het blessen van toekomstbomen.
Dit zal steeds aan dezelfde zijde van de boom gebeuren zodat een beheerwerker steeds een
duidelijk beeld heeft van de te bewerken opstand.
Het aanduiden heeft ook het voordeel dat schade na werken direct aanwijsbaar is.
De selectie van de toekomstbomen gebeurd op 2/5 van het groeipotentieel van de boom bij
diameter 10 tot 20 cm en gevorderde takafstoting. Eerder snoeien is contraproductief.
De kronen ervan worden +/- voor 50 % vrijgesteld.
Aantallen toekomstbomen:
- Jonge aanplant max. 120/Ha
- Beukaanplantingen tussen 50 à 90/Ha (arme-rijke grond)
- Eikaanplantingen tussen 70 à 120/Ha (arme-rijke grond)
- Gemengde aanplant tussen 60 à 100/Ha (arme-rijke grond)
Het aanduiden van de toekomstbomen kan op basis van:
- Houtproductiekwaliteit, minimaal 8 m recht takvrij.
- Landschappelijke waarden zoals karakteristieken, grilligheid, erfgoedwaarde,
afwijkingen in groei, parkbomen e.d.
- Natuurwaarden zoals dikke oude bomen met holten of nesten/horsten van
(roof)vogels, vleermuizen, spechten, uilen, insecten en andere holtedieren.
Het uitdunnen/vrijstellen van opstanden
Het uitdunnen heeft tot doel licht op de grond te brengen en de concurrentiesterfte te
verminderen/vermijden. Er wordt gestreefd naar ruimtelijke variatie in de dunning met
verschillende dunningintensiteit (niet gelijkmatig). Op plaatsen zonder toekomstbomen kan er
bijvoorbeeld helemaal niet gedund worden om de natuurlijke processen zijn gang te laten
gaan. Het (hoog)dunnen gebeurt vooral in de randen van de toekomstbomen.
Dunning rondes 1 x per 4-6 jaar.
Het dunnen staat ook in functie van het beperken van risico's in de opstand door het streven
naar variatie in soorten en leeftijden. Met een minimum van 80 % aan variatie.
Met het uitdunnen wordt best gestart vanaf 20 à 40 jaar, volgens het bestand.
Sterk uitdunnen bevordert de vorming van dikkere stammen waardoor het parkkarakter wordt
versterkt. Vitale oudere bomen (200-400 jaar) kunnen best wat ruimte worden geven via
vrijstelling dit, om wortel/opstand/kroon concurrente te vermijden.
Femelslag, verplegingskapen en individuele kap/ plenterslag
Daar het overgrote deel van de te beheren bestanden oudere bos/parkgebieden betreft zijn
groepsgewijze femelslag en verplegingskap de aangewezen methodes om continuïteit in de
opstand te verzekeren. Dit houdt in dat de bestanden worden verjongd, verpleegd en
gediversifieerd door middel van het scheppen van ovale of ronde open plekken.
Gezien de relatieve kleiner oppervlakten van de bestanden beperken deze open plekken zich
best tot 1,5 à 2 x de boomhoogte. D.i. +/- 25 tot 50 m en maximum 5% van de totale
oppervlakte van het bestand(deel).
Grotere femelslag is geschikt voor licht minnende soorten (2 x de boomhoogte).
Kleinere femelslag-oppervlakten laten schaduwsoorten toe.
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Indien grotere oppervlakten dienen te worden gekapt doet men dit best met een interval van
10 jaar tussen de verschillende zones. Het beheer zorgt zo voor een voortdurende en vooral
geleidelijke staat van verjonging, wat de gelaagdheid/etagevorming ten goede komt.
Dergelijke plekken worden best beplant met jonge loten in geval men variatie t.o.v. de
bestaande soorten wil creëren. In het andere geval is het uitdunnen van de natuurlijke uitgroei
voldoende. Evaluatie kapzones elke 10 jaar.
Open plekken worden best gemaakt op plaatsen waar geen toekomstbomen staan en waar
geen adelaarsvaren groeit. In het laatste geval kan deze plant de uitgroei van het bio potentieel
verhinderen.
Teneinde de weerstand van de opstand tegen ziektes te verhogen is het aangewezen om
minstens 30 % van een homogeen bos op deze wijze geleidelijk te diversifiëren.
De bestanden worden best niet te jong vernieuwd. Oudere bomen kunnen op geschikte
groeiplaatsen best vitaal verder leven en deel vormen van het landschappelijk patrimonium.
De beukencirkel is hier een voorbeeld van.
Plenterslag/individuele kap kan worden toegepast in verstoringgevoelige zones:
- nabij waardevolle elementen/bosdelen in het parkbos
- in kwaliteitsvolle productiebossen waarbij schade aan omliggende bomen te
vermijden valt.
Deze vorm van kap heeft een grote eco-biologische structurele stabiliteit aan het bos.
Er is geen vaste bedrijfstijd daar het bestand in een voortdurende staat van verjonging is.
De verjongingstermijn is gelijk aan de bedrijfstijd van kaprijpe bomen.
Ringen, vrijzetten of omduwen
Indien de uniformiteit van het bestand te groot is, kan op volgende wijze worden ingegrepen:
- Ringen van gebrekkige opstand van de dominante boomsoort of exoten voor het scheppen
van staand dood hout. Dit met het oog op ondersteuning van de goede vestigingsvoorwaarden
voor mycoflora, insecten en holtedieren en op groeikansen voor andere soorten.
- Het vrijzetten van beloftevolle toekomstbomen die niet behoren tot de dominante soort.
Dit om o.a. opkroning te vermijden. Kroonruimte minimaal 50 % vrijstaand.
- Het omduwen van gebrekkige solitaire opstand kan een zeer positief effect hebben op het
regeneratie-potentieel van het bestand. Door de bodemkuil en wortelkluit ontstaat er
mogelijkheid tot contact met de minerale bodem wat de diversiteit van het kiemmilieu sterk
bevorderd: een belangrijk gegeven in het ziektebestendig maken van de opstand.
Mengwijze bij gefusioneerde heraanplant
Zoals reeds aangegeven biedt een gefusioneerde verjonging de beste kansen op succes en
diversiteit. De in de tweede fase van de heraanplant uit te voeren aanplantingen gebeuren
hierin best groeps- of bloksgewijs. Omwille van het verschillende temperament van de
boomsoorten is een rij- of strookgewijze verjonging sterk af te raden.
Volledig homogene aanplantingen zijn sterk af te raden wegens de verminderende resistentie
van het totale bestand. Lichtboomsoorten moeten op voldoende ruime standplaatsen worden
aangeplant: min 0.25 Ha tot 0.5 Ha of meer. Een aanplanting in ruim verband, bv. 3 x 3 laat
een aanplant van struiken toe. Deze dragen bij tot een goed bodemevenwicht. Te veel struiken
belemmeren dan weer de groei. Gulden regel: Maak de beplantingsgroepen niet te klein!
Bij welige plantengroei worden best grotere maten aangeplant.
Bomen komende uit zaaddiversiteiten, niet opgelicht en desgevallend met penwortel zijn
veruit te verkiezen.
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Hakhoutbeheer
Deze bedrijfsvorm zien wij van toepassing in het sterk vochtige lager gelegen deel van bos 19
en dit in mengvorm met middelhout beheer en als onderhoud van de bestaande houtstoven
(voor situering, zie bijlage 3). Te plannen om de 10 jaar.
Daar dit een uitputtende bedrijfsvorm is voor de houtstoven kan best na 2 kappingen een
lagere rustperiode gelaten worden, bv. 15 jaar.
In de overige bestanden is een soort mengvorm hak- & middelhout beheer reeds jaren van
toepassing. Wij vermelden deze bedrijfsvorm hieronder.
Middelhout beheer
Deze bedrijfsvorm is geschikt voor de bestanden met een onvolledige bovenetage.
De huidige bedrijfsvorm is eerder een "ijlstaand" hooghout met meer dan 70 % bovenetage.
Dit is van toepassing op 65 % van alle bestanden.
Enkel de kroondichte Beuken- , Lorken - & Eikenbossen vormen hierin uitzondering.
In de Eikenbossen is een potentie voor ondergroei dat naar middelhout en hooghout (bij goede
kwalitatieve eigenschappen) kan evolueren.
De hakhoutvelling is best te synchroniseren met de verpleging-, femel- en individuele kap
zodat de bedrijfsschade aan de bodem beperkt blijft.
Op velerlei plaatsen op het domein is er een soort mengvorm tussen hakhout- & middelhout
beheer. Wij stellen voor deze aan te houden en te vermelden als "middelhoutbeheer".
Het accent middelhoutbeheer is van toepassing voor de mindere vitale delen van de bestanden
(langere omloop), het "semi-hakhoutbeheer" voor de vitaler delen (kortere omloop).
De schaduwaanplantingen dienen resistent aan de schaduwdruk van de bovenlaag.
In de bovenetage wordt gestreefd naar economisch/esthetisch waardevolle opstanden
opgewassen tegen rechtstreeks invallend zonnelicht.
De periodiciteit van de exploitatiekappingen wordt best niet te kort genomen.
De omloopperiode voor traag-groeiers ligt tussen de 15 tot 33 jaar, voor snelgroeiers tussen de
8 tot 30 jaar.
Dood hout
Dode bomen of delen daarvan, zoals stamvoeten of takken, zijn een onmiskenbaar
bestanddeel van een ecologisch gezond bos. Duizenden organismen - van paddenstoelen,
mossen en insecten tot vogels en zoogdieren - zin in meer of mindere mate afhankelijk van
dood hout. Door hout biedt beschutting, woonruimte, voedsel en vocht.
Belangrijk is de ecologische rol van dood hout in de bodem: door vocht en voeding vormt dit
hout een aantrekkelijk substraat voor kieming en vestiging van diverse plantensoorten,
struiken en potentiële toekomstbomen.
Bovendien ontwikkeld het bosecosysteem, dat instaat voor de gezondheid van het bestand,
zich moeizaam als de natuurlijke dragers van het systeem ontbreken.
Dood hout stimuleert de natuurlijke verjonging van inheemse houtachtige planten.
Het is niet te verwarren met een afstervend bestand door ziekte of gemiste aan plant.
2 à 3 staande dode bomen/Ha is voldoende. Dit is ongeveer 2 à 4 % van een bestand/Ha.
Totale hoeveelheid liggend dood hout varieert over stam en tak tot 7 m³/Ha.
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Verjongingswijzen van de bestanden. Schaduw - en lichtboomsoorten.
Het uitdunnen van natuurlijke verjonging ondersteunt het sterkst de natuurlijke processen van
de standplaats en is aan te raden bij grotere femelslag in de productiebossen.
Plaatselijk kan kunstmatige verjonging oplossing bieden voor het versterken van de diversiteit
en het parkbos aspect van het domein. Bv. de heraanplant rond de "Salle des Maronniers" en
onderhoud individuele kapplaatsen.
Bij kleinere femelslag biedt een gefusioneerde verjonging de beste kansen voor succes.
Voor de reconversie van bestanden 3 - 4 - 10 - 11 - 20 - 22 - 23 heeft een gefusioneerde
verjonging de beste kans van slagen en is de opgroei bij sturen naar een snelle eerste
houtoogst door bv. het inbrengen van schietwilg.
De gefusioneerde verjonging vertrekt best vanuit een eerste natuurlijke verjongingsfase
gevolgd door een aanvullende kunstmatige verjongingsfase. Deze ondersteunt de natuurlijke
bestandprocessen, biedt het meeste garanties op het vlak van diversiteit en gelaagdheid.
De kunstmatige fase kan dan bijvoorbeeld ook schaduwboomsoorten inhouden.
Lichtboomsoorten in groepen te plaatsen van min.20 Are, schaduwboomsoorten kunnen
verspreid worden in kleinere groepen.
Kapzones kleiner dan 20 Are zijn dan ook meer geschikt voor half- & schaduwboom en
verjonging. Snellere lichtbomen zullen hier niet goed gedijen.
Uitdiepen, baggeren en schonen van vijvers
Enkele vuistregels:
- Beste periode begin september tot half oktober
- Afval een eind op een afstand van de kant houden vooraleer af te voeren om de dieren de
kans te geven terug te keren naar hun aquatisch milieu
- Schonen vanuit zo weinig mogelijk oevers
- Niet ineens alles uitdiepen, baggeren of schonen, d.i. een te grote verstoring van de
levensgemeenschappen, vuistregel: 1/2 ongestoord laten
- Voor bospoelen is het gebruik van kleinschalige methoden met weinig oeverschade
aangewezen; mobiele kraan met brede rupsen en maaikorf. Een gesloten bak is absoluut te
mijden).
- Strooiselafval kan op een eind van de poel op een zonnige plaats worden gestapeld. Dit is
goed voor de amfibieën, bodempredatoren en insecten.
Voorkeursperioden van beheer en onderhoud volgens de natuurkalender
(bron: gedragscode beschermde dieren voor de Flora- en faunawet)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Onderhoud
voorkeursperiode
‘ja mits’ uitvoering
‘neen’ tenzij uit noodzaak
met schadebeperkende maatregelen
en nodige schadebeperking
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Maaien van bermen
maart t.e.m. juli
maart t.e.m. mei
Schonen van het natte profiel
november t.e.m. juni
maart t.e.m. mei
Baggeren van bodems en herprofilering
november t.e.m. juni
maart t.e.m. mei
Herstelwerkzaamheden
geen voorkeursperiode
Begrazen
geen voorkeursperiode
Snoeien en dunnen van opgaande beplanting maart t.e.m. augustus
maart t.e.m. juni
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Onderhoud hagen
Algemene stellingregels:
- Het snoeimateriaal dient zuiver van bacteriën te zijn, m.a.w. gewoonweg proper.
- Het snoeien van hagen dient te gebeuren in de periode tussen 30 maart en 30 oktober.
OPM.: hagen in het parklandschap verdragen o.w. v. hun esthetische waarde de schaar
2 x /jaar, nl. eind juni - begin juli (na het stilvallen van de opwaartse sapstroom
of het maken van groot schot) en aan het eind van de maand September- begin
oktober. Op die manier gaan zij niet alleen als groenstructuur-elementen mooi de
winter in, zij stimuleren zo een compactere knopvorming, bekomen we een
geslotener takkenstructuur, wat op zijn beurt resulteert in mooie, dichte hagen.
En dit bevordert het nestelen van fauna.
- De snoeiafval dient te worden afgevoerd naar een daarvoor bestemde en afgebakende
zone
- Bij bladverliezende hagen dient het rechtzetten van hagen licht ‘conisch’ op te gaan. Bij
groenblijvende daarentegen hanteren we deze snoeiwijze iets sterker en dit o.a. om bij
hevige sneeuwval het open komen van de bovenzijde te voorkomen
- Om de 5jaar dient de kop van de haag te worden verwijderd, zodat de haag zijn gesloten
structuur van aan de voet tot aan de top behoudt.
Amfibie- en visvriendelijke oevers en wateroppervlakten
Sprengenbeken
-

-

Zij, welke omgeven zijn door bomen, dienen van bladeren, takken en slib regelmatig te
worden vrijwaard.
Een éénmalige werkzaamheid voor de winterperiode, waarbij het schonen van de ganse
beek niet in één beweging mag gebeuren en dit om negatieve consequenties uit te
schakelen.
De voorkeur gaat uit naar het handmatig schonen.
Het groenafval verspreiden op enige afstand van, met uitzondering van plekken waar kwel
uittreedt. Een voorkeur voor het hergebruiken van dezelfde locatie is aangewezen.
Deze werkmethode creëert gradiënten.
OPM.: In een dichte bos zone is het raadzaam een open plek te creëren. In afzonderlijke
sprengkoppen kan men een verhardingsproces toestaan, zodat levensgemeenschappen verhuizen en afwisseling in stroomversnelling ontstaat. Dit levert
op zijn beurt een gevarieerde fauna en flora.
Maaifrequentie waterzone
ACTIVITEIT

MAAIFREQUENTIE

TIJDSTIP

Schonen van de watergang

zo weinig mogelijk, bij voorkeur
september-oktober
gefaseerd en max. 1x/jaar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baggeren van de watergang
1x/6 jaar, indien noodzakelijk vanseptember-oktober
uit afvoerfunctie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Baggeren van de plasberm
1x/ 10-20jaar
tussen half juli-eind oktober
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Oeverzones
-

-

-

-

-

Het ontwikkelen van structuurrijke oevers door het minder frequent maaien van bepaalde
oevers.
Het beheer beperkt zich tot een jaarlijkse maaibeurt in de periode september –oktober.
Om te voorkomen dat met het maaisel overwinterende insecten worden afgevoerd, passen
we een wisselend maaibeheer toe waarbij slechts de helft van de vegetatie wordt gemaaid
en verwijderd.
In praktijk resulteert zich dat het ene jaar in het maaien van de oeverzone links en het jaar
daarop de rechterzone. Dat maakt dat vegetatie slechts om de twee jaar wordt gemaaid.
Oevers, welke verlossen, passen we kleinschalige kapping toe om ook hier andere
vegetatie-ontwikkeling toe te laten en zo bladinval te beperken.
Dit uitkapbeheer beperkt zich tot het afzetten zoals hakhout van individuele bomen en
struiken in functie van het landschapsbeeld. Anderzijds moedigen we het behoud van
bepaalde struikranden langsheen oevers en/of stromen aan om de oeverstructuren vast te
houden. Dit gaat gepaard met een hakhoutbeheer.
Verlande depressies ruimen tot op oorspronkelijke bodem. Zo zorgen de diepere zones
voor meer beweging in het water alsook voor een toevoer aan zuurstof. Het uitgegraven
materiaal uit het gebied verwijderen en deponeren in de slibdeponie, alwaar voorzien op
de Bulvinck, eveneens aangehaald in punt 4.1. ‘Tuininfrastructuur’. Het kaartje ( pag. 57)
laat geografisch zien dat dit depot zich hiertoe uitstekend leent.
Baggeren moet in ieder geval gebeuren voor de winterrust van vissen en amfibieën
intreedt; velen graven zich in de bodem in als de watertemperatuur onder de °C komt.
De meest gunstige tijd om te baggeren is na afloop van het broedseizoen tussen half juli
en eind oktober. Gezien de grote verstoring van het ecologisch systeem betekent dit dat er
beter éénmalig volledig baggeren dan regelmatig een beetje.
Zowel maaien als baggeren leiden tot het doden en afvoeren van eieren, cocons, jonge en
volwassen dieren. Fasering geeft fauna ontsnappingsmogelijkheden. Bovendien leidt
variatie in beheer tot een grotere variatie in vegetatie. Schonen van het natte profiel dient
zo te gebeuren dat vissen en andere dieren niet tussen de kant en het materiaal kunnen
worden opgesloten.
Faseren kan door tijdens het onderhoud systematisch een stuk over te slaan. Dit kan zowel
in de lengte van de oever als in de breedte.
Als riet niet dominant is, maar een bloemenrijke ruigte aanwezig is, hangt het onderhoud
af van de bodem, nl. op kleigrond dient 1 tot 2 x /jaar gemaaid te worden. Riet mag nooit
verder worden afgesneden dan 10 cm boven de waterlijn, omdat de stoppels gaan rotten
als deze onder water komen te staan.
Maaifrequentie oeverzone
ACTIVITEIT
MAAIFREQUENTIE
TIJDSTIP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maaien van bloemrijke ruigte,
1 tot 2x/jaar, bij voorkeur gefaseerd
september-oktober
Kleibodem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maaien van riet,
1x/jaar, bij voorkeur gefaseerd
winter
Oeververdediging
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Maaien van riet, geen
1x/4 jaar, bij voorkeur gefaseerd
winter
Oeververdediging

Details betreffende plaatsen en inplantingen zie plan in bijlage 9.
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4.1.2.2 Op onderhoudsniveau
Jaarlijks herhalend onderhoud en nazicht
Hagen
Onderhoud hagen
(subsidieerbaar)
- alle ander hagen rond en op het domein 2 x per jaar (begin juli - eind september)
- bijsnoeien buxus
2 x per jaar (periode begin juli tot eind september)
- lovertheater
2 x per jaar schermsnoei (periode begin juli tot eind september)
periodiek over meerder jaren terugzetten/inkorten
Graslanden en open ruimten
Onderhoud gazonperken op kasteeleiland en voorhof
- maaien gazonperken
(subs)
Gebeurt nu 24 x per jaar, wekelijks in de maanden tussen half april tot einde
september,
met verwijderen maaiafval naar centraal compostpunt
(niet subs)
- aanbrengen meststoffen op de siergrasperken op het kasteeleiland en het voorhof
NPK bemesting & Fe sulfaat
1 x per jaar
(niet subs)
kalken
volgens noodzaak
(niet subs)
- verticulteren
volgens noodzaak
(niet subs)
Onderhoud van gazonranden langs de grote dreef rond de vijver (subsidieerbaar)
- maaien grasranden langs vijverdreef en graslandschappen zoals parking
6 x per jaar (1 x per maand in het groeiseizoen)
(subs)
met verwijderen maaiafval naar centraal compostpunt
(niet subs)
- verwijderen bladafval en transport naar centraal compost punt
(niet subs)
2 tot 3 x per herfstperiode
Onderhoud andere graslandschappen zoals paarden - & ezelweide
- gezien de aanwezigheid zeldzame flora, strikt beschermd, is een verder dierlijk
begrazingregime aangewezen
Onderhoud nieuwe open ruimtes en doorzichten in het landschapspark
(in toenemende hoeveelheid volgens aantal)
- maaien
1 x per jaar
(subs)
- verwijderen beheerafval en transport naar centraal compost punt
(niet subs)
Paden
Onderhoud parkpaden met dolomiet
- onderhoud en heraanvullen boven oppervlakte paden
- verwijderen bladafval en transport naar centraal compost punt
2 tot 3 x per herfstperiode
Onderhoud bospaden
- maaien
2 x per jaar
- verwijderen beheerafval en transport naar centraal compost punt

(subs)
(niet subs)
(subs)
(niet subs)

Dreven
Onderhoud dreefbermen en bos/parkpad randen, borders en open delen
(subs)
1 x per jaar na de schoontijd, 1/4 tot 30/6
- maaibeheer
- specifiek voor de abeeldreef: vrijhouden strook tussen bos en dreefbomen
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1 x per jaar klepelmaaien
- verwijderen maaiafval naar centraal compostpunt

(niet subs)

Grachten
Onderhoud en nazicht grachten
(subs)
- steeds terugkerende beheersactiviteit volgens noodzakelijkheid opsplitsbaar in deel
locaties, deze zijn onmogelijk op voorhand concreet te bepalen
1 x per jaar een deellocatie per jaar te bepalen
Zomen en mantels aan bosranden
Onderhoud zomen en bosmantels
- 7 m zoom, aangewezen op rijkere voedingsbodems
(subs)
maaien en wegvoeren
2 x per jaar, na 30 juni en half september

na een 5 tal jaar kan getest worden met een enkelvoudig maairegime
1 x per jaar half oktober

- 8 m mantel
(subs)
Hakhoutbeheer op spontane bomengroei
50 % elke 5 jaar
Het aanplanten van enkele mantelstruiken kan aangewezen zijn bij aansluiting
met een kroondicht struikarm leembos.
Andere beheerswerken
Aanplant jaarbloemen in parterres kasteeleiland en siervazen op de kaaimuren
1 x per jaar
Snoeien buxushagen op kasteeleiland en parkdelen aan oranjerie
- 2 x in het voorjaarseizoen zeker niet na de zomer

(niet subs)
(subs)

Verwijderen braam - , netel en hinderende uitgroei rond de fabriekjes in het park (subs)
1 x per jaar met afvoer
Snoeien, sleunen en nazicht bomen in bos, park & dreven
(subs)
- steeds terugkerende beheersactiviteit met locatie volgens noodzakelijkheid
1 x per jaar
- verwijderen gevaarlijke worden de oude takken aan dreefbomen, kandelaberen
volgens noodzakelijkheid
- nazicht oudere wordende dreefbomen door expert
volgens noodzakelijkheid
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Verwijderen en nazicht op invasieve exoten
(subs)
- Japanse duizendknoop (bos 13)
1 x per jaar en toepassing van zeil: periode 3 jaar
- Amerikaanse vogelkers (bos 14) 1 x per jaar
Blessen van toekomstbomen
- 1 x per bestand voor het termijnverloop van dit beheersplan.

(subs)

Meerjaren onderhoud en nazicht
Dunningrondes
- vanaf 20 - 40 jarige aanplant (snelgroei-traaggroei)
- 1 x per 4-6 jaar per opstand. 26 diverse opstanden in het totaal.

(subs)

Evaluatie Femelslag en verplegingskap
- 1 x per 10 jaar per kapzone

(subs)

Hakhoutbeheer
(subs)
- 1 x per 10 jaar in het lager gelegen deel van bos 19 en als onderhoudt van de
hakhoutstoven.
Middelhoutbeheer
- 1 x in de loop van dit beheerplan voor de traaggroeiende ondergroei
- 2 x in de loop van dit beheerplan voor de snelgroeiende ondergroei

(subs)

Eenmalige grotere selectieve eindkappingen/minimale schermkap
- 1 x in de bestanden 3 - 4 - 10 - 11 - Zone G3 bos 17 - 20 - 22 - 23.

(niet subs)

Gefusioneerde verjongingen
- 1 x in de bestanden 3 - 4 - 10 - 11 - 20 - 22 - 23.
- per Femelslag en verplegingskap zone

(subs)

Kroon reducties
(subs)
- Individueel te plannen bij noodzaak van behoud van parkbepalende opstanden.

Jaarlijks onderhoud en nazicht volgens bosplantengemeenschap
Bostype D2: Romp Gemeenschap [Essen-Elzenbos] met Grote brandnetel
Geen verwantschap met Europese classificaties
Beheer en herstel
Dit bostype is meestal ontstaan door recente populierenbeplantingen van voormalige akkers of
weilanden. De dominantie van Grote brandnetel en andere ruigtekruiden heeft te maken met
de hoge nutriënten- en vooral fosforgehalte van de voormalige intensieve landbouwgrond
waarop ze aangeplant zijn en met de bodemverstoringen en lichtrijke situaties (door de korte
omlooptijden en ruime plantafstanden) die gebruikelijk zijn bij populierenteelt. Toch kan het
aanplanten van populieren een goede maatregel zijn bij nieuwe bebossingen om snel een
bosklimaat te creëren, zeker wanneer een onder-etage van streekeigen loofhout wordt
voorzien. Na de eerste generatie populieren kan de onder-etage dan uitgroeien tot een inheems
loofbos. Wanneer het bos voldoende schaduwrijk wordt, zullen de ruigtekruiden plaats maken
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voor echte bosplanten. De kolonisatie door bosplanten gaat sneller wanneer het nieuwe bos
gelegen is naast een bestaand (oud-) bos.
Wanneer het gaat om gedegradeerde oude bossen, moet de oorzaak van de degradatie worden
aangepakt (verdroging, eutrofiëring, …).
Bostype D3: Romp Gemeenschap [Essen-Elzenbos] met braam
Geen verwantschap met Europese classificaties
Beheer en herstel
Verbraming is enkel als een probleem te beschouwen in oude bossen met een rijke
voorjaarsflora. Verbraming kan zich hier vele tientallen jaren voordoen waardoor soorten die
niet beschikken over een lang levende zaadbank, zoals Bosanemoon, Gele dovenetel of Witte
klaverzuring, uiteindelijk verdwijnen. Nochtans is verbraming eenvoudig te voorkomen,
namelijk door het in stand houden van een struiklaag. Is vrijwel geen struiklaag aanwezig,
verbraming een feit maar de voorjaarsflora nog redelijk intact, dan zouden de meest lichtrijke
plekken met struiken kunnen worden ingeplant nadat de braamlaag hier in de zomer is
gemaaid. Als verbraming als problematisch wordt ervaren, moet bij eventuele uitkap en
dunning van gelijkjarige bossen de struiklaag zoveel mogelijk worden ontzien. In terreinen
met een zekere graasdruk en de mogelijkheid van spontane bosontwikkeling is de kans op het
ontstaan van langdurige verbraming gering. Bij een lage graasdruk en een qua bosstructuur
(gelaagdheid, soortensamenstelling, leeftijd) uniforme uitgangssituatie op lemige of
zandlemige bodem is verbraming een onvermijdelijke fase in de ontwikkeling naar een meer
gestructureerd bos. Het structureel terugdringen van bramen zal zelden een doel op zich zijn,
maar kan effectief plaatsvinden door de graasdruk te verhogen of regelmatig te maaien.
Bostype D5: Essen-Elzenbos met Bloedzuring
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 91EO: Aluviale bossen met Alnus
Glutinosa en Fraxinus excelsior.
Beheer en herstel
Belangrijk voor dit bostype, wegens de periodieke overstromingen, is de waterkwaliteit.
Bij te hoge verontreiniging van het water zal het bos verruigen en krijgen we een verschuiving
naar het Essen- Elzenbos met Moerasspirea of naar de rompgemeenschap met Grote
brandnetel. Het onderhouden van de natuurlijke dynamiek van de beek is ook van groot
belang. Het rechttrekken en uitdiepen leidt tot verruiging, verdroging en verandering van de
natuurlijke waterstandfluctuaties en daardoor gaan de meest specifieke soorten verloren. In
het verleden werden deze productieve bossen veelvuldig gekapt. Omdat op de meeste plaatsen
het beheer is gestaakt, is thans veelal sprake van doorgeschoten hakhout. Dit bostype is het
meest gebaat met een niets doen beheer. Om de variatie te vergroten, kan plaatselijk het
hakhoutbeheer weer worden opgenomen. Soms zijn populieren ingeplant. Op zich vormen
deze geen probleem, maar de korte omlooptijden, homogene gelijkjarige bestanden, zware
exploitatieschade en drainage die er vaak mee gepaard gaan, herleiden de waardevolle EssenElzenbossen tot triviale boomakkers waar Grote brandnetel en andere ruigtekruiden kunnen
gaan domineren.
Bostype D6: Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130: Beukenbossen van het AsperuloFagetum
Beheer en herstel Dit bostype is botanisch uiterst waardevol. Gevoelig voor eutrofiëring,
bodemerosie & - compactie door exploitatie, monotone beukenaanplantingen, overexploitatie
leidt tot degradatie door weinig oude bomen en dood hout.
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Bostype E1: Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 91EO: Aluviale bossen met Alnus
Glutinosa en Fraxinus excelsior.
Beheer en herstel Gezien de periodieke overstroming is de waterkwaliteit voor dit bostype
heel belangrijk. Bij een te hoge verontreiniging van het water zal het bos verruigen en krijgen
we vooral nitrofielen als Grote brandnetel, Gewone vlier, Kleefkruid, Zevenblad, enz. Ook ten
gevolge van het aanplanten en exploiteren van cultuurpopulieren kunnen deze soorten gaan
domineren. In Iepen-Essenbossen die reeds lang als hakhout zijn beheerd, kan een mooie
epifytische mosflora ontstaan zijn op de essenstoven.
In dat geval is verderzetting van het hakhoutbeheer zeker gewenst.
Bostype G3: Essen - Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130: Beukenbossen van het AsperuloFagetum
Beheer en herstel
Dit bostype is botanisch uiterst waardevol. Gevoelig voor eutrofiëring, bodemerosie & compactie door exploitatie, monotone beukenaanplantingen, overexploitatie leidt tot
degradatie door weinig oude bomen en dood hout.Vermesting en verdroging hebben een grote
invloed op de soortensamenstelling van dit bostype. Toevoer van geëutrofieerd water via
instroming van beekjes kan leiden tot verruiging met onder andere Grote brandnetel,
Hondsdraf, Kleefkruid en Ruw beemdgras. Deze concurrentiekrachtige planten zorgen er dan
voor dat de karakteristieke bosplanten verdwijnen. Verdroging in combinatie met verzurende
depositie kan leiden tot verzuring van de bodem; dit komt tot uitdrukking in een toename van
de soorten van de Eiken-Beukenbossen In dit bostype is zowel hakhout- als hooghout beheer
mogelijk. De standplaats is zeer geschikt voor de productie van kwaliteitshout, maar dit moet
met de nodige omzichtigheid gebeuren omwille van de gevoeligheid van de bodem voor
compactie en de hoge natuurwaarde van de kruidachtige vegetatie. Bij een niets doen beheer
kunnen een aantal licht minnende soorten verdwijnen. Amerikaanse eik en Tamme kastanje
worden best verwijderd omdat hun massale strooiselproductie de kruidlaag kan verstikken.
Bostype H2: Eiken - Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9120: Atlantische zuur minnende
Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of
Ilici-Fagenion)
Beheer en herstel
Als door een selectieve kap de Beuk uit de bestanden gehouden wordt, krijgt men een
lichtrijker bos dat meer op een Essen-Eikenbos lijkt, maar dat op een Eiken Beukenbosstandplaats voorkomt. In veel gevallen gaat het om hakhout- of middelhoutbossen.
Anderzijds kunnen Beuken in monocultuur worden aangeplant op voor Beuk ongunstiger
standplaatsen. In dat geval krijgt men een bos dat op een Eiken-Beukenbos lijkt, maar op een
Essen- Eikenbosstandplaats. De Beuk staat daar veel minder stabiel omwille van de
fragiele bodem en windval op grote oppervlakten is bij storm zeer frequent.
Naast de bodemkarakteristieken spelen ook bestandsvorm en boomvorm mee in de
gevoeligheid voor windworp. Vooral oude, homogene beukenbestanden zijn extra gevoelig.
Uit onderzoek blijkt het kroonaandeel een betere verklaring te bieden voor windworp dan de
hoogtediameterverhouding. Diepe kronen geven een hogere stabiliteit dan korte kronen, zeker
wanneer de kronen nog bebladerd zijn. Om windworp zoveel mogelijk te beperken in
beukenbossen wordt best aandacht besteed aan volgende punten:
- steile bestandsranden vermijden: de randen intensiever dunnen zodat de wind er door kan.
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- vroeg en intensief dunnen zodat stabiele bomen met diepe kronen en een goed verloop
gevormd worden.
- streven naar heterogene bestanden van verschillende leeftijden en boomsoorten.
Het Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring is het bostype bij uitstek voor
de productie van kwaliteitsvol beuken- en eikenhout. Beuken kunnen hier tot 50 m hoog
worden en een diameter op borsthoogte van meer dan 1 m bereiken. Om verdere compactie
van de al kwetsbare bodem zo veel mogelijk te beperken, wordt best gewerkt met vaste
ruimingspistes. Hou er bij de exploitatie ook rekening mee dat Beuken gevoelig zijn voor
schorsbrand. Wegens de gemakkelijke toegankelijkheid gaan deze bossen vaak gebukt onder
een hoge recreatiedruk. Dit kan een nefaste invloed hebben op de ontwikkeling van de
kruidlaag en de natuurlijke verjonging. Het aanleggen van mantel-zoomvegetaties rond
bestanden die niet meer betreden mogen worden, kan hierbij helpen.
Bostype H3: Eiken - Beukenbos met Adelaarsvaren
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9120: Atlantische zuur minnende
Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of
Ilici-Fagenion)
Beheer en herstel
Recreanten waarderen de soms zeer open structuur van de Eiken-Beukenbossen met
Adelaarsvaren. Overmatige recreatie, vooral buiten de paden (mountainbikes, oriëntatieloop,
loslopende honden, …) kan echter behoorlijk wat verstoring met zich meebrengen. Een goede
geleiding en eventueel zonering van de recreatie is dus noodzakelijk. Ook bodemverdichting
ten gevolge van de exploitatie en vermesting kunnen leiden tot gedegradeerde vormen van dit
bostype. De natuurhistorische waarde van deze bossen is, gezien hun lange ontwikkelingstijd
en specifieke flora, hoog. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers kan op sommige plaatsen
nodig zijn. Het beheer moet zich richten op het geleiden van de recreatiedruk en het
beschermen van de mooiste voorbeelden in bosreservaten. Bij exploitatie wordt
bodemverdichting en omwoeling zo veel mogelijk vermeden. Waar exoten en Grove den de
overhand hebben, wordt in het kader van een natuurgetrouwe bosbouw best gekozen voor een
geleidelijke omvorming. Als Adelaarsvaren gaat domineren, stelt dit de bosbeheerder voor
een aantal problemen. Vooreerst verlaagt dit de soortendiversiteit, wat in strijd kan zijn met
de natuurbehoudsdoelstellingen. Maar vooral de natuurlijke verjonging van boomsoorten is
problematisch door de grote concurrentiekracht en standvastigheid van Adelaarsvaren.
Wanneer een voldoende bezetting gewenst is, zullen bomen dus moeten aangeplant worden.
Bovendien moet voldoende groot bosplantsoen gebruikt worden en is regelmatig vrijstellen
noodzakelijk om te vermijden dat het plantsoen omvergetrokken wordt door de varens. Het
plantsoen moet ook voldoende beschermd worden tegen vraat door knaagdieren en wild. Van
zodra de bomen boven de varens uitgroeien, zullen ze hem onderdrukken door de toenemende
beschaduwing. In het verleden was het bosbeheer veelal gericht op de productie van
eikenhout (in opgaand bos of als hakhout). Hierdoor ontstonden relatief soortenrijke
eikenbossen die rijk zijn aan oud-bossoorten.
Tegenwoordig zijn veel van deze voormalige hakhoutbossen doorgeschoten, waarbij de
hoeveelheid licht op de bodem sterk is afgenomen. Deze ontwikkeling is vooral ten koste
gegaan van halfschaduwplanten als Hengel, Valse salie en een aantal Havikskruid-soorten.
Daarnaast neemt in veel gevallen de Beuk in de boomlaag toe ten koste van de eiken.
Deze ‘verbeuking’ leidt ook tot de achteruitgang van planten van oudere bossen zoals
Dalkruid, Lelietje-van-dalen en Gewone salomonszegel, vooral door wortelconcurrentie.
Een duurzame bosexploitatie waardoor er regelmatig extra licht wordt gecreëerd, lijkt dus het
meest aangewezen beheer voor dit bostype, behalve op plaatsen waar Adelaarsvaren
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domineert. Om de bodemverdichting zo veel mogelijk te beperken, wordt best gewerkt met
vaste ruimingspistes.
Bostype I1: Romp gemeenschap van Dennen - Eikenbos met Gewone braam
Geen verwantschap met Europese classificaties
Beheer en herstel
De Dennen-Eikenbossen zijn van nature vrij arm aan plantensoorten. Verbraming is dan ook
niet echt een probleem voor de hogere planten, maar het heeft wel een negatief effect op de
mycoflora. Nochtans is verbraming vrij eenvoudig te voorkomen door het in stand houden
van een struiklaag met Sporkehout, Wilde lijsterbes en Hulst.
Het structureel terugdringen van bramen zal zelden een doel op zich zijn, maar kan effectief
plaatsvinden door de graasdruk te verhogen of regelmatig te maaien. Bestanden met Grove of
Corsicaanse den of Amerikaanse eik worden best omgevormd naar gemengde structuurrijke
bestanden. Vooral de bestanden die in oud bos zijn gelegen, zijn prioritair om te vormen.
De bodem is weinig kwetsbaar, een duurzame houtexploitatie is dus mogelijk.
Bostype I3: Derivaat gemeenschap van Dennen - Eikenbos met Amerikaanse vogelkers
Geen verwantschap met Europese classificaties
Beheer en herstel
In de 19de eeuw werd de Amerikaanse vogelkers naar onze contreien ingevoerd met
duidelijke bosbouwdoeleinden: de snel verterende bladeren zouden de arme zandgronden
vruchtbaarder maken en de snelgroeiende boom met een rechte stam die zo’n 20 m hoog
wordt, zou kwalitatief hout opleveren. De realiteit bleek anders uit te draaien. Deze boom
komt hier nagenoeg enkel als struik voor en is dus onbruikbaar. Bovendien verspreidt de
struik zich razendsnel en dit ten nadele van de inheemse flora. Onder zijn dicht bladerdek kan
geen andere boom of struik opgroeien. In het land van oorsprong wordt de soort o.a. in toom
gehouden door een bodemschimmel van het geslacht Pythium. Dit is niet het geval in onze
bossen. Meer nog, in onze bosbodems zijn er waarschijnlijk organismen aanwezig die de
groei van Amerikaanse vogelkers nog bevorderen. Neem daarbij zijn eigenschappen van een
echte pionier: grote zaadproductie, gemakkelijke zaadverspreiding, uitstekend
uitgroeivermogen, hoge groeisnelheid, lage bodemvereisten, geringe vatbaarheid voor vorst
en droogte, de lange houdbaarheid en de grote kiemkracht van het zaad en alle basisvereisten
om uit te groeien tot een echte bospest zijn voorhanden
Het uitroeien van de Amerikaanse vogelkers is wellicht een utopie, maar dit belet niet om
voldoende maatregelen te nemen om de soort onder controle te krijgen en te beheersen. Een
combinatie van verschillende methoden is het meest geschikt. Het weghalen van zaadbomen,
het afmaaien of klepelen van jonge struiken in combinatie met stobbenbehandeling door
middel van glyfosaat lijkt de meest effectieve behandeling. Minstens even belangrijk is de
nabehandeling die bestaat uit het manueel uittrekken of op een andere manier verwijderen van
de overblijvende jonge struiken. Het is duidelijk dat de bestrijding van Amerikaanse
vogelkers heel arbeidsintensief en dus ook heel duur is en dat het enkel effect heeft wanneer
ze ook in de omringende bossen wordt toegepast. Niets doen in de hoop dat een bestand met
Amerikaanse vogelkers vanzelf ineenstort, is na 60 jaar alleszins een utopie gebleken.
Nadat de vogelkers is bestreden, kan het bos worden omgevormd naar een structuurrijk,
gemengd loofbos.
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4.1.3 Grotere ingrepen
Algemeen
Centraliseren van het beheer afval
We adviseren dit te concentreren op:
- De restruimte tussen het erf van het neerhof dat aansluit met het begin van het park.
- De zone van het neerhof, m.b. de varkensstal “buiten-gebruik”, zodat bij stockage,
demonstratie en verkoop van compost deze werken de omwonenden en andere gebruikers
(wandelaars) niet stoort.
Deze inplantingen bieden dus esthetisch als praktisch (lees: toegankelijkheid) een oplossing
voor dit probleem.
Bijhouden van zaden en genetisch oorspronkelijk materiaal
Bijhouden van zaden en genetisch oorspronkelijk materiaal kan geschieden door het zaad te
oogsten in het najaar, uitzaaien op zaaibedden en door jaarlijks verplanten & opsnoeien
kweken tot jonge bomen.
Anderzijds kunnen we de gewenste zaden ter plaatse uitzaaien en de wet van de natuur laten
gelden, nl. de sterksten overwinnen. Dit impliceert echter een onzekere kiemkracht en dus
weinig controle op resultaat. Een zinvolle maatregel is het aanleggen van een eigen
boomkweekzone zodat er een genetische reserve aanwezig is.
Het bekalken
Voor het bekalken van bepaalde zones dient er advies te worden gevraagd bij de
Bodemkundige dienst van België. Hun bodemanalyse helpt verder in het bepalen van de
hoeveelheid en soort kalk voor die plaats, met die specifieke doeleinde de zuurtegraad te
verlagen. Aandacht voor de mycoflora is geboden bij toepassing van bekalken. Plaatsen met
een zeer actieve mycoflora worden best, gezien de tekenen van een goed bodemevenwicht,
niet bekalkt.
Beschermen & herstellen
Behandeling moeraszone
De moeraszone ontstaan door de verbinding tussen bos 19 & 20, in het verlengde van
Hebbegem, kunnen we mogelijks saneren door de aarden wal te verwijderen zodat bos 19 &
20 meer met elkaar in contact staan waardoor mogelijks ook de nattere zone van het
eerstgenoemde bos een ruimere oppervlakte kan innemen en het Elzenbos zich kan ontdoen
van de term ‘Rompgemeenschap’. Dit is een optie waarvan de opportuniteit verder tussen de
verschillende eigenaars geëvalueerd moet worden in functie van de toekomstbestemmingen
van de percelen. Voor beheer en herstel, zie 4.1.2.2. Bostype D3.
Minimaliseren van het agrarische gebruik van de dreven
Om de impact van de agrarische activiteiten in, op en langs het Domein niet langer te laten
overheersen, stellen we voor Hebbegem ( ttz. het aarden gedeelte) en het Snijdreefken
voortaan als verkeersluw in te kleuren door enkel toegang te bieden aan lichte tractoren, het
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verkeer tijdens de wintermaanden aldaar te weren en de silo's te verplaatsen op de oostelijk
gelegen weide met voldoende afstand t.o.v. de bomen en de dreef.
Belangrijk is de aandacht te vestigen op, er op te hameren en te streven naar het gebruik van
lichtere tractors, aanhang, e.a.,…. In hoofde dienen deze te zijn afgestemd op de bestaande
agrarische activiteiten rondom het Kasteeldomein, maar meer nog op de draagkracht van het
Domein zelf.
Herstellen van de dreven
Aansluitend op punt 2 dienen volgende dreven te worden hersteld, nl.:
- Orangeriedreef, welke zich kenmerkt door een wegdek in Kasseien
- De dreef voor het Neerhof, eveneens in Kasseien
- Lovertheaterdreef, welke overwegend een aarden weg is met sporen in grind. Herstellen
volgens noodzaak.
- Hebbegem en de dreef tussen de Lovertheaterdreef en de Bosweg dienen te worden
geëgaliseerd.
Aanleggen van een zoom - en mantelvegetatie
Niet alleen om verdere ongewenste infiltratie te voorkomen , maar ook ter ondersteuning van
bestaande corridors, dienen de zoom- en/of mantelvegetatie ter hoogte van onderstaande
bossen te worden gerealiseerd, ondersteund en /of uitgebreid. Dit hoeft niet enkel d.m.v.
sterke uitlijning. Gerafelde bos- en zoomranden zijn uitermate geschikt en aantrekkelijk in het
landschap. Het laten uitgroeien van enkele beloftevolle solitaire bomen in de mantel is een
optie. Dit met het oog op afwisseling en variatie.
realiseren
uitbreiden/ondersteunen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bosperceel beheertype
zoom mantel
zoom mantel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
I3
x
x
5-6
D5 & E1
x
x
9
E1
x
x
14
D3
x
x
18-19
D6
x
x
20
D6
x
x
Bovendien is het om ecologisch én landschappelijke redenen zinvol om perceel 11 met
perceel 10 te verbinden d.m.v. een bomenrij. Deze maatregel herstelt het cultuurhistorische
aspect van het domein en het verenigen van de satellietbossen.
Park algemeen
Heraanleg van de parterres op het kasteeleiland
De parterres op het podium van de spiegelvijver dienen in een duurzamer kleedje te worden
gestopt, ttz. het jaarlijks arbeidsintensieve opfleuren ruimt plaats voor vaste planten, rozen en
miniheesters. Verdere
erdere aanpak gebeurt in overleg met de Familie Baudouin della Faille
d’Huysse.

209

Draineren van de parterre in het lovertheater
De eenvoudigste maatregel – indien diepte tot de Balegemse Steen niet te gering is- tot het
draineren van deze zone is het toepassen van verticale boringen, ingevuld met gravier 20/40.
De toplaag sluit aan met het bestaande gazon. Naargelang de diameter van de boring, gaande
van 32 cm tot 48 cm, zal de tussenafstand variëren tussen 1m en 1m50.
Franse tuin
1/ Indien de hydrografie, in hoofdzaak het herstel van het kanaal, heeft kunnen plaatsvinden,
zal het lagergelegen, noordelijke deel van bos 15 of het verlengde van ‘Le Joli Bois’ een
metamorfose kunnen ondergaan.
Het herstellen van de bosquets in Franse stijl, zie Plan van Aanleg op pag. 76, is een wens van
de huidige Kasteeleigenaars.
Wanneer dit item zich stelt, is het noodzakelijk de aanwezigheid van de hakhoutstoven, welke
mogelijks refereren naar één van de eerste verbindingswegen tussen het “Gemeen bos van
Leeuwergem” en het Kasteel (zie bijlage 1) en het al dan niet bestaan hebben van het 4de
bosquets tegen elkaar te laten opwegen om zo –al dan niet- over te gaan tot restauratie
hiervan.
Deze maatregel is geen opportuniteit, maar onderstreept wel het cultuurhistorische van het
park en zijn landschap. Hoe dan ook is het wenselijk het ecologisch aspect hiermee in op te
nemen.
2/ Het Kasteeldomein bezit enkele mooie doorkijken en perspectief biedende zichten. Deze
bieden op cultuurhistorisch vlak een meerwaarde voor recreant, bewoners en eigenaars.
Het behouden van de vista’s beperkt zich tot het openhouden van de bestaande zichten, nl.
1. vanuit het kasteel, richting hoofddreef en vice versa
2. van Nieuweghe met zicht op het smeedijzeren hekwerk aan het voorhof en van hieruit
Onderdoor de boomgaard, al over de weide richting Leeuwergem.
3. van het kasteel naar het kanaal en zo het achterliggende bos
4. van de Obelisk, over de octogonale verbreding van het kanaal richting Bulvinck
5. van Artemis over de spiegelvijver richting Bulvinck.
6. van Tour astronomique richting Molen en omliggend landschap.
Engelse tuin
1/ Aansluitend op het behouden van de vista’s in het Franse tuinaandeel, is er ook in de
Engelse tuin de maatregel tot het realiseren van enkele kleinere inkijken binnenin het
Leeuwergembos nl.
a. Sluis met Kelk richting bron
b. Stenen brug richting schrijn J.J. Rousseau
c. Stenen brug richting waterval 2
d. Voormalige tempel richting waterval 2 en verloop van de sprengbeken
e. Fonteyne des Mayens richting waterval 1
De werkzaamheden beperken zich hier tot het ruimen van enkel struik en jong gewas. Hoogstammige bomen blijven gevrijwaard voor deze maatregel.
2/ Gekoppeld aan deze beperkte ingreep, is er het realiseren van open bosplekken of het
herscheppen van het oorspronkelijke Engelse parklandschap d.m.v. lichtrijkere en
halfschaduwzones die zorgen voor een temperatuurverschil, een ander mineralisatieproces,
een andere verdamping en meer direct licht t.o.v. het bos.
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Dit herstel vindt plaats:
a. Op de noordelijke oever langsheen de beek of langsheen een doorkijk in het
Leeuwergem-bos
b. Aan de zone voor de Tour Astronomique, zoals privé-foto aangeeft.
Wetende dat elke nieuwe open plek in het landschapspark meer onderhoudswerken vergt, daar
aanwas van bramen en netels niet op zich zullen laten wachten, zou een tijdelijke begrazing
door een gering aantal geiten (en schapen) een oplossing kunnen zijn. Deze samenwerking,
welke men mag lezen als een langzaam uitputten en dus verarmen van de bodem, verandert
langzaamaan dit groei-proces. Op termijn kunnen dan groepen van licht minnende planten
zoals hazelaar, éénstijlige meidoorn ,….worden aangeplant zodat ook hier de relatie met het
bos gemoedelijk verloopt, alsook het mysterieuze van het landschapspark wordt ondersteund.
Gezien in de nabijheid van deze zones een aantal bronnen ontspringen waarvan het water
doorheen deze open plekken stroomt, zou begrazing het waardevolle microreliëf, alsook de
potentiële waardevolle vegetatie verstoren. Gezien de drassigheid van het gebied is het ook
voor de schapen geen ideale plaats om te grazen. In natte begrazingsblokken zijn schapen
namelijk heel gevoelig aan leverbot. Een aangepast maaibeheer is het alternatief.
3/ Hoewel we het aanbrengen van open plekken in het parklandschap als ‘rustig’ ervaren,
doch is het de bedoeling ook nog écht rustige zones in te stellen zodat die plaatsen de
diversiteit aan fauna & flora aldaar weten te verbreden.
Deze maatregel wensen we toe te passen:
a. Aan de sprengbronnen ten oosten van bos 14c
b. Aan de monding van de sprengbeken in de vermoedelijke eendenkooi, meer
zuidwaarts van bos 14c
c. In de zone tussen Fonteyne des Mayens en waterval 1.
Door hier goeie al dan niet bewegwijzerde paden ter beschikking te stellen en de toegang op
deze kwetsbare punten te bemoeilijken of te ontmoedigen, leiden we eventuele bezoekers af
of leiden we ze juist op gepaste wijze doorheen deze rustige zones.
4/ Alle vooropgestelde maatregelen dragen reeds bij tot het herstel van het Engelse
landschapspark, echter zonder het eerherstel van de Vrijmetselarij en zijn wandelroute
doorheen dit parkdeel zou dit niet naar waarde zijn.
Onder deze maatregel verstaan we:
a. Het herstellen van de verschillende fabriekjes, zie 4.1 Inwendig beheer: de werkzaamheden voor het gebouwenpatrimonium, waaronder tuinornamenten en de fabriekjes.
b. Het herstellen van de wandelroute ter hoogte van de voormalige ‘houten’ tempel,
zodat deze op zijn beurt de eerder aangekaarte Engelse vista aldaar ondersteunt.
c. Het mogelijks elimineren van het rechte pad langsheen de aanzet van de zoom- en
mantelvegetatie op de Bulvinck, om aldaar het kronkelend pad te herstellen binnen het
parkgebied. Ook hier met de bedoeling het mysterieuze van de Fonteyne de Mayenne
en zijn ‘vallei’ te ondersteunen.
Deze uitbreiding en/of herstel sluit aan op de bestaande graspaden.
Om volledig te zijn en de sfeer van weleer juist te herstellen dient de aanzet tot het creëren
van een vista a.h.v. een eikendreef tussen de voormalige ‘houten’ tempel en het kanaal te
worden geëlimineerd. Deze maatregel houdt in dat we het gras pad laten verdwijnen en de
slechte Eiken supprimeren om zo –de storende- rechtlijnigheid aldaar te doorbreken.
5/ Last but not least , om aan een opwaardering van de parkaanleg anno 19e eeuw te voldoen,
vraagt ook het inbrengen van bijzondere boomsoorten en/of variëteiten, met het oog op de
ontwikkeling van een bescheiden maar locatie-eigen bomencollectie.
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Deze maatregel resulteert in het aanplanten van mooie, solitaire parkbomen als overgang naar
het duistere bos, als rustpunt op een open plek en/of als blikvanger en zien we als volgt te
integreren:
a. De zone tussen Rotonde en sluis met Kelk, waar nu opslag van Tamme Kastanje
plaatsvindt
b. Daar waar de voormalige ‘houten’ tempel zich bevindt als waardig alternatief.
c. Bij het schrijn van J.J. Rousseau ter ondersteuning van dit aandenken.
De invulling van bestaat uit een ruime keuze zoals Gingko biloba, Liriodendron tulipifera,
Alnus cordata, Quercus palustris, Castanea sativa……echter dienen we de soort nader te
bepalen volgens standplaats en betreffende bodem.
Op deze manier verbinden zij de reeds aanwezige prachtige exemplaren van Moerascypressen, verspreid aanwezig in het park, alsook een aantal prachtige ouderlingen die deze
Engelse landschapstuin rijk zijn.
6/ Om de grandeur van het park naar buiten toe te onderstrepen en de bedreigende, externe
invloeden te weren, dringt zich volgende maatregel op:
Het herstellen van de afsluiting, nl. metselwerk met hekwerk, aan de bosstraat en samen met
deze kan dan de coniferenhaag worden verwijderd.
Productiebos
Voor het herstellen van het Wereldbos / bosaandeel 26 en zijn maatregel, verwijzen we naar
4.1.4. Regeneratie visie op park & bos op langere termijn / Strategie / deel: Productiebossen
Beheervisie type D2. Compensatie aanplant oostelijk Leeuwergembos.
Een boomsoortenkeuzen op basis van de actuele houtmarkt is zinloos. De kapleeftijden van de
meeste boomsoorten liggen zo ver in de toekomst dat het onmogelijk is een prognose te
maken van de houtmarkt op het moment van het kappen.
Dit gaat zelfs op voor populierenteelt die werkt met kapleeftijden van 15 tot 20 jaar. Het heeft
dus weinig of geen zin om nu enkel een boomsoort aan te planten die het op de huidige
houtmarkt goed doet. Bovendien ontstaat zo het gevaar dat de effectieve groei eigenschappen
van de standplaats ondergeschikt worden aan de doelstelling. Het is als beheerder belangrijk
om een rijke bomengarnituur aan te planten om zijn bos op die manier zo stabiel en divers
mogelijk te maken. Op deze wijze zal er in de toekomst steeds een boomsoort in zijn
sortiment aanwezig zijn die het goed doet op de houtmarkt.
Een niet te onderschatten productiekost in deze bestanden zijn de noodzakelijke
beheerwerken.
Zoveel mogelijk inspelen op natuurlijke processen is een sterk kosten reducerende factor waar
best mee rekening wordt gehouden om het bosbeheer lucratief te maken en te houden.
De opbouw van kwaliteitboom bestanden houdt toekomstgericht meer opbrengstgaranties in
kleinere oppervlakten dan "short-time" energie kweek. Deze laatste wordt pas lucratief bij
bestanden groter dan 10-15 Ha omwille van de toepassing van geïndustrialiseerde
maaimethodes bij grotere oppervlakten.

212

4.1.4 Regeneratie maatregelen voor het park & bos over langere termijn
Algemeen
De beheersmaatregelen zijn niet per bos opgebouwd maar volgens de verschillende
vegetatiezones volgend uit de bestandopnames. Aanplantingen en beheerwerken kunnen zo
beter inspelen op de taal van de bodem en niet op de taal van de perceelindeling.
De begrenzingen van deze op kaart aangebrachte zoneringen is indicatief.
Er bestaan wel degelijk overlapping buffers tussen de verschillende vegetatietypes waardoor
de biodiversiteit in die zones groter kan gemaakt worden door mix van de vegetatietypes.
Bijkomend geven veel bestandopnames aan dat elk bostype, bv. bestandopname 2,
onderliggend, soms met minimaal waardeverschil, andere bostypenkenmerken heeft.
Dit geeft, zonder daarbij te vervallen in een amorfe entiteit, een breedte in de passende aan te
planten bomen en struiken. Er is ook een duidelijke opdeling van het domein in
houtproductiebossen, dreven en de parkzone met bos. Het beheerprincipe op deze van
eigenheid verschillende delen is dan ook divers. Daar waar de houtproductiebossen bron
kunnen zijn van diverse soorten kwaliteitshout en de dreven vooral een landschappelijk
element vormen, is in het park de cultureel - , geschiedkundige - & sociaal/religieus inhoud
het referentiekader.
Socio - cultureel
Tal van voorbeelden met een individuele vrije openstelling van een openbaar kasteelparkdomein tonen aan dat deze vorm van publieke toegankelijkheid een serieuze permanente
meerkost inhoud. Zelfs een billijke toegangsprijs weegt niet op tegen de personeelskosten.
Naast deze kosten zijn er ook het voortdurende onderhoud en het herstel van daden van
vandalisme, wildstorten, vegetatievertrappeling en ongecontroleerd gebruik. Op private grond
moet dit alles nog eens te meer geharmonieerd worden met het "duurzaam bewonen”. Enkel
een gecontroleerde openstelling voor groepen in overleg met de eigenaars onder leiding van
gidsen vormt hier een antwoord. Structureel kan dit door bv. de erfgoedsites in de ruimere
regio op dezelfde momenten toegankelijk te stellen.
Anderzijds kunnen zich steeds herhalende (en daardoor een begrip wordende) eenmalige
manifestaties en initiatieven zoals bv. de Tuindagen, Dejeunérs sur L'herbe, Festival des
Jardins (naar voorbeeld van Chaumont sur Loire) en een exclusief gebruik van het
Lovertheater wel een duurzaam antwoord zijn.
Ter info
Wil je aanspraak maken op de subsidie voor het (her)aanplanten van bomen, dan moet je de
volgende voorwaarden naleven:
- Je moet inheemse boomsoorten gebruiken uit onderstaande tabel. Grove den wordt als een
inheemse soort beschouwd, maar je krijgt er geen subsidie voor wanneer je grove den plant na
kaalkap van inheems loofhout.
- De oppervlakte die je beplant, bezaait of natuurlijk verjongt, moet minstens 0,5 hectare groot
zijn. Ze mag uit verschillende stukken – eventueel van verschillende bosbeheerders – van
minstens 10 are bestaan, maar die stukken mogen niet verder dan 1 kilometer van elkaar
verwijderd liggen.
- Wanneer je bebost als compensatie voor een ontbost gebied, maak je geen aanspraak op
subsidie.
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Hoofdboomsoorten met aanplantingsubsidie
Boomsoort
Aanplantingsubsidie
Stamtal/ha*
Zomereik
2000
3.200 euro/hectare
Wintereik
2000
Es
1600
2.500 euro/hectare
Beuk
1600
Zoete kers
1600
Haagbeuk
Linde

2000
2.000 euro/hectare

2000

Zwarte els

2000

Berk
Olm

2000
1600

Gewone esdoorn

1600

Wilg

2000
1.500 euro/hectare

Ratelpopulier

1600

Grauwe abeel

123

Grove den

2500

Je kunt aanspraak maken op een extra subsidie van 500 €/ha wanneer de hoofdboomsoort met
10 tot 25 % secundaire boom- of struiksoorten wordt bijgemengd. Boom- en struiksoorten die
in aanmerking komen voor subsidiëring als neven- of onderetage:
1/Soorten waarbij geen advies van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) vereist
is: De soorten die in aanmerking komen voor subsidie als hoofdboomsoort
1. vlier (Sambucus nigra)
2. lijsterbes (Sorbus aucuparia)
3. hazelaar (Corylus avellana)
4. vuilboom (Frangula alnus)
5. Gelderse roos (Viburnum opulus)
2/ Soorten die alleen in aanmerking komen voor subsidie op voorwaarde dat het INBO
voorafgaandelijk een gunstig advies verleent. Dit advies doet uitspraak over het voorkomen
van de voorgestelde soort in de betreffende fytogeografische regio, over de
standplaatsgeschiktheid voor de voorgestelde soort en over de autochtoniteit van het
plantmateriaal:
1. wilg (Salix spp.)
2. kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)
3. rode kornoelje (Cornus sanguinea)
4. vogelkers (Prunus padus)
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5.
6.
7.
8.

Spaanse aak (Acer campestre)
eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
sleedoorn (Prunus spinosa)
wilde rozen (Rosa spp.)

3 / Soorten die alleen uitzonderlijk in aanmerking komen voor subsidie op voorwaarde dat het
INBO voorafgaandelijk een gunstig advies verleent en op voorwaarde dat de in het advies
vastgelegde voorwaarden nageleefd worden:
1. hulst (Ilex aquifolium)
2. wegedoorn (Rhamnus catharticus)
3. andere meidoornsoorten (Crataegus spp.)
4. duindoorn (Hippophae rhamnoides)
5. wilde appel (Malus sylvestris)
6. wilde peer (Pyrus pyraster)
7. mispel (Mespilus germanica)
8. taxus (Taxus baccata)
9. jeneverbes (Juniperus communis)
10. fladder/steelolm (Ulmus laevis)
Strategie
Zoals reeds is meegegeven, is de beheervisie opgebouwd volgens de verschillende
vegetatiezones, volgend uit de bestandopnames. Hieronder geven we de aanpak weer welke
evolutie we binnen de drie grote zones, nl. houtproductiebos, dreven en parkzone met bos
willen nastreven. Vervolgens specifiëren we de maatregelen voor het aanbrengen van open
plekken, het scheppen van gelaagdheid, het stimuleren van de groeidynamiek, het vergroten
van de heterogeniteit, als het behouden van enkele oude bomen.
De vooropgestelde evolutie binnen de verschillende vegetatie-zones zijn:
Parkzone met bos
Het realiseren van open plekken vindt slechts plaats in de parkzone met bos daar deze
maatregel enkel hier een positieve evolutie teweeg brengt. Deze maatregel brengt meer licht
binnen in het bos, waardoor een wisselwerking tussen licht- en schaduw minnende
boomsoorten ontstaat. Op zich ondersteunt deze ingreep de biodiversiteit. Stoppen van NPKinvloei is van groot belang voor deze maatregel, zo niet ontstaat er de zekerheid dat het
onderhoud zeer arbeidsintensief zal zijn. Het vergroten van de heterogeniteit door het
herstellen van een verscheidenheid aan boomsoorten en structuren in de parkzone met bos zal
een bron van variatie en biodiversiteit met zich meebrengen. De keuze naar inheemse
boomsoorten genieten daarbij duidelijk de voorkeur. Eik, Berk en Wilg bieden een grotere
fauna. Groenblijvende soorten, zowel als struik als boom, al dan niet inheems bieden op vlak
van biodiversiteit minder aan, echter herkennen vogels en kleinere dieren deze graag als
schuil- , bescherm- en nestzones. Besdragende soorten, zoals Taxus en Hulst, daarentegen
bieden soelaas in strengere winters en zijn eerder van toepassing in het parkbos dan in
productiebossen. De maatregel om verscheidenheid in structuur aan te brengen kunnen we
realiseren door in deze vegetatiezones zowel licht- als schaduwbomen aan te brengen. Deze
wisselwerking draagt bij tot een hogere landschappelijke en natuurwetenschappelijke
belevingswaarde, m.b. in het beter verteren van de bladafval.
In deze optiek draagt ook de leeftijdsdifferentiatie tussen de bomen bij tot een gelaagdheid
binnen de vegetatiezones en zo ook een bevordering van het bio potentieel.
De aanplant van nieuwe soorten mogen geenszins de werking van de fungi storen, daar
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deze heel belangrijk zijn voor de groeidynamiek van het bos, park of dreef. De aanwezigheid
van staand en liggend dood hout in bos en park zijn belangrijk voor de zwammen en
essentieel voor het ecosysteem van het bos of om het wiskundig te benaderen:
op een oppervlakte van 600 tot 800 m³ hout/ha levert een aandeel van 10 à 20% dood hout het
hoogste rendement, nl. 85% meer biodiversiteit op vlak van flora en insecten en 20% meer
voor de fauna. Ook de maatregel omtrent de vochtigheid in het gebied dient dermate te zijn
afgestemd dat zij de groeidynamiek in het park niet belemmeren. Het betreft slechts enkele
plaatsen welke verzadigd zijn ten gevolge van de ‘aders’ in het hydrografisch netwerk, m.b.
het bos/park ten westen van het kanaal, alsook het zuidelijk deel ten zuiden van de Rotonde.
Dreven
In dreven speelt de wisselwerking van open plekken reeds en resulteert zich duidelijk in de
aanwezigheid van diverse flora en fauna.
Wat de maatregel omtrent het vergroten van de heterogeniteit betreft, kent deze hier geen
stelregel. Enkel de keuze van de boomsoort bv. eik bepaalt de grootorde in biodiversiteit.
Productiebossen
Open plekken in het productiebos zou het woord ‘productie’ alleen al tegenspreken en kent in
deze zone dus geen toepassing. Bovendien houdt een partiële kaalkap gevaar in voor de
stabiliteit van het bomenrestant en opteren we hier voor een geïntegreerd bosbeheer d.m.v. uit
- en groepenkap.
Het vergroten van de heterogeniteit door het herstellen van een verscheidenheid aan
boomsoorten en structuren in de parkzone met bos zal een bron van variatie en biodiversiteit
met zich meebrengen. De keuze naar inheemse boomsoorten genieten daarbij duidelijk de
voorkeur. Eik, Berk en Wilg bieden een grotere fauna. Groenblijvende soorten, zowel als
struik als boom, al dan niet inheems bieden op vlak van biodiversiteit minder aan, echter
herkennen vogels en kleinere dieren deze graag als schuil- , bescherm- en nestzones.
Bes dragende soorten, zoals Taxus en Hulst, daarentegen bieden soelaas in strengere winters
en zijn eerder van toepassing in het parkbos dan in productiebossen.
De maatregel om verscheidenheid in structuur aan te brengen kunnen we realiseren door in
deze vegetatiezones zowel licht- als schaduwbomen aan te brengen. Deze wisselwerking
draagt bij tot een hogere landschappelijke en natuurwetenschappelijke belevingswaarde, m.b.
in het beter verteren van de bladafval.
In deze optiek draagt ook de leeftijdsdifferentiatie tussen de bomen bij tot een gelaagdheid
binnen de vegetatiezones en zo ook een bevordering van het bio potentieel.
De aanplant van nieuwe soorten mogen geenszins de werking van de fungi storen, daar
deze heel belangrijk zijn voor de groeidynamiek van het bos, park of dreef. De aanwezigheid
van staand en liggend dood hout in bos en park zijn belangrijk voor de zwammen en
essentieel voor het bio-ecosysteem van het bos of om het wiskundig te benaderen:
op een oppervlakte van 600 tot 800 m³ hout/ha levert een aandeel van 10 à 20% dood hout het
hoogste rendement, nl. 85% meer biodiversiteit op vlak van flora en insecten en 20% meer
voor de fauna. Ook de maatregel omtrent de vochtigheid in het gebied dient dermate te zijn
afgestemd dat zij de groeidynamiek in het park niet belemmeren. Het betreft slechts enkele
plaatsen welke verzadigd zijn ten gevolge van de ‘aders’ in het hydrografisch netwerk, m.b.
het bos/park ten westen van het kanaal, alsook het zuidelijk deel ten zuiden van de Rotonde.
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Grensmilieus
Uitbreiding van de grensmilieus in oppervlakte: bosranden, mantel en zomen beheer op het
domein. Het herstellen van het park als opener landschapstuin betekent een bevordering van
het biotoop potentieel voor licht minnende plantensoorten. Dit kunnen we benoemen als het
scheppen/uitbreiden van mantels en zomen diversiteit op het domein zelf.
Wel dient hierbij opgelet dat enkel het creëren van meer open plekken in het park zonder het
nemen van maatregelen op het vlak van stikstofvermindering enkel zal leiden tot aanzienlijk
meer onderhoudswerk. De maatregelen op het vlak van stikstofvergiftiging gaan hier hand in
hand. Bijkomend dient aandacht te gaan naar de parkboomsoort die wordt aangeplant.
Indien dit een boomsoort met door het bodemleven moeilijk verteerbare bladeren zal er een
accumulatie optreden. Dit heeft dan weer een kolonisatie door voedselminnende planten
(braam, netel, distel, klimop e.a.) rond deze bomen en dus aangroeiend onderhoudswerk tot
gevolg.
Beheersmaatregelen op lange termijn per plantengemeenschap
1/ De beheermaatregelen voor de bossen van het type D2, Rompgemeenschap van EssenElzenbos met grote brandnetel en populierenaanplant. BWK Vn Nitrofiel aluviaal
Elzenbos & IHI populierenbestand. Geen verwantschap met Europese classificaties.
Dit zijn de bossen met nr. 3 - 4 - 22 - 23 - 24 - 26, typische houtproductiebossen niet
verbonden met het parkgebied. Landschappelijk geringer van waarde.
De kwaliteit van de houtproductie kan verhoogd worden door het scheppen van een passende
vegetatie vriendelijke groeiomgeving en het inbrengen van een productie van
kwaliteitshout/bomen.
Bos nr 3 is onderliggend verwant aan bosplantengemeenschap D4: Essen-Elzenbos met
Goudveil en Reuzenpaardenstaart (Es & Els)en habitat 91E0 : Alluviale bossen met Alnus
Glutinosa en Fraxinus excelsior. Gevoelig voor verdroging, behouden waterdynamiek, vaak
vervangen door populierenaanplant. De stukken bronbos van deze bestanden kunnen Zwarte
els, Vogelkers, Grouwe abeel, Gladde iep, Zomereik en Zoete kers bevatten, het beek
begeleidende deel bevat aanvullend Schiet - , Grauwe - & Katwilg, Zwarte populier en Ruwe
- & Gladde iep.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Behoud van de waterstand en waterkwaliteit.
- Een economisch rendabel beheer is niet echt mogelijk, aldus meer geschikt als park of natuurbos.
- Geschikt voor nietsdoen - & extensief hakhoutbeheer.
- Niet geschikt voor begrazing.
Bos nr 4 is onderliggend verwant aan bosplantengemeenschap G2: Essen - Eikenbos met
Wilde hyacint (Es & Eik) en habitat 9130 (Beuk, Zomereik, Hazelaar & Es): Beukenbossen
van het type Asperilo-Fagetum. Gevoelig voor eutrofiëring, bodemerosie & - compactie,
monotone beukenaanplantingen, overexploitatie leidt tot degradatie door weinig oude bomen
en dood hout. De bestanden kunnen bestaan uit Zomereik, Gewone Es, Beuk, Gladde iep,
Zoete kers, Gewone esdoorn, Grauwe abeel met soms haagbeuk. Onderliggend vinden we
Rode kornoelje, Spaanse Aak (Veldesdoorn), Wilde kardinaalsmuts, Eenstijlige meidoorn,
Gewone Vlier en Gelderse roos.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
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- Klassiek geschikt voor hooghoutbeheer met als streefdoel monumentale
kwaliteitsbomen. Specifiek aandacht voor kwetsbare bodem zones is gewenst.
Bodemvervuiling en verdichting is absoluut te mijden.
Toepassing middelhoutbeheer mogelijk mits openingen in de kroon.
Minder geschikt voor hakhoutbeheer.
- Evolutie van monotone Beuken aanplant naar rijkere structuur aangewezen.
- Structuurvolle bosuitbreiding en onderlinge verbindingen positief.
- Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes. Maximaal
behoud van dikke bomen en dood hout.
- Aanbrengen van bufferzones onder de vorm van zomen en mantels.
- Vrijstelling van onderdrukte soorten t.o.v. de beukenhegemonie.
- Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze bestanden geschikt voor
seizoen begrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers
Bos nr 22 is onderliggend verwant een bosplantengemeenschap D6 (zie eveneens verder):
Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk (Essen & Elzen) en habitat 9130 (Beuk, Zomereik,
Hazelaar & Es): Beukenbossen van het type Asperilo-Fagetum. Gevoelig voor eutrofiëring,
bodemerosie & - compactie, monotone beukenaanplantingen, overexploitatie leidt tot
degradatie door weinig oude bomen en dood hout. De bestanden kunnen bestaan uit
Zomereik, Gewone Es, Beuk, Gladde iep, Zoete kers, Gewone esdoorn, Grauwe abeel met
soms haagbeuk. Onderliggend vinden we Rode kornoelje, Spaanse Aak (Veldesdoorn), Wilde
kardinaalsmuts, Eenstijlige meidoorn, Gewone Vlier en Gelderse roos.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Klassiek geschikt voor hooghout beheer met als streefdoel monumentale
kwaliteitsbomen. Specifiek aandacht voor kwetsbare bodem zones is gewenst.
Bodemvervuiling en verdichting is absoluut te mijden.
Toepassing middelhoutbeheer mogelijk mits openingen in de kroon.
Minder geschikt voor hakhoutbeheer.
- Evolutie van monotone Beuken aanplant naar rijkere structuur aangewezen.
- Structuurvolle bosuitbreiding en onderlinge verbindingen positief.
- Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes. Maximaal
behoud van dikke bomen en dood hout.
- Aanbrengen van bufferzones onder de vorm van zomen en mantels.
- Vrijstelling van onderdrukte soorten t.o.v. de beukenhegemonie.
- Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze bestanden geschikt voor
seizoen begrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers
Bos nr 23 is onderliggend verwant met bosplantengemeenschap E1(zie eveneens verder):
Iepen- Essenbos met aalbes en groot heksenkruid (Iep & Es) en habitat 91EO: Alluviale
bossen met Alnus Glutinosa en Fraxinus excelsior. Gevoelig voor verdroging, behouden
waterdynamiek, vaak vervangen door populierenaanplant. De stukken bronbos van deze
bestanden kunnen Zwarte els, Vogelkers, Grauwe abeel, Gladde iep, Zomereik en Zoete kers
bevatten, het beek begeleidende deel bevat aanvullend Schiet - , Grauwe - & Katwilg, Zwarte
populier en Ruwe - & Gladde iep.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Behoud van de waterstand en waterkwaliteit.
- Een economisch rendabel beheer is niet echt mogelijk, aldus meer geschikt als park of natuurbos.
- Geschikt voor nietsdoen - & extensief hakhoutbeheer.
- Niet geschikt voor begrazing.
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Bos nr 24 is onderliggend verwant aan bosplantengemeenschap H1: Eiken- Beukenbos met
Wilde hyacint (Eik & Beuk) en habitat 9130 (Beuk, Zomereik, Hazelaar & Es):
Beukenbossen van het type Asperilo-Fagetum. Gevoelig voor eutrofiëring, bodemerosie & compactie, monotone beukenaanplantingen, overexploitatie leidt tot degradatie door weinig
oude bomen en dood hout. De bestanden kunnen bestaan uit Zomereik, Gewone Es, Beuk,
Gladde iep, Zoete kers, Gewone esdoorn, Grauwe abeel met soms haagbeuk. Onderliggend
vinden we Rode kornoelje, Spaanse Aak (Veldesdoorn), Wilde kardinaalsmuts, Eenstijlige
meidoorn, Gewone Vlier en Gelderse roos.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Klassiek geschikt voor hooghout beheer met als streefdoel monumentale
kwaliteitsbomen. Specifiek aandacht voor kwetsbare bodem zones is gewenst.
Bodemvervuiling en verdichting is absoluut te mijden.
Toepassing middelhoutbeheer mogelijk mits openingen in de kroon.
Minder geschikt voor hakhoutbeheer.
- Evolutie van monotone Beuken aanplant naar rijkere structuur aangewezen.
- Structuurvolle bosuitbreiding en onderlinge verbindingen positief.
- Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes. Maximaal
behoud van dikke bomen en dood hout.
- Aanbrengen van bufferzones onder de vorm van zomen en mantels.
- Vrijstelling van onderdrukte soorten t.o.v. de beukenhegemonie.
- Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze bestanden geschikt voor
seizoen begrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers
Bos nr 26, het aan te planten wereldbos, zal gezien de locatie een overgang vormen tussen
bos 20: D6 (zie eveneens verder): Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk (Essen & Elzen) en
habitatrichtlijn 9130 (Beuk, Zomereik, Hazelaar & Es) : Beukenbossen van het type AsperiloFagetum. Gevoelig voor eutrofiëring, bodemerosie & - compactie, monotone
beukenaanplantingen, overexploitatie leidt tot degradatie door weinig oude bomen en dood
hout. De bestanden kunnen bestaan uit Zomereik, Gewone Es, Beuk, Gladde iep, Zoete kers,
Gewone esdoorn, Grauwe abeel met soms haagbeuk. Onderliggend vinden we Rode
kornoelje, Spaanse Aak (Veldesdoorn), Wilde kardinaalsmuts, Eenstijlige meidoorn, Gewone
Vlier en Gelderse roos.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Klassiek geschikt voor hooghout beheer met als streefdoel monumentale
kwaliteitsbomen. Specifiek aandacht voor kwetsbare bodem zones is gewenst.
Bodemvervuiling en verdichting is absoluut te mijden.
Toepassing middelhoutbeheer mogelijk mits openingen in de kroon.
Minder geschikt voor hakhoutbeheer.
- Evolutie van monotone Beuken aanplant naar rijkere structuur aangewezen.
- Structuurvolle bosuitbreiding en onderlinge verbindingen positief.
- Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes. Maximaal
behoud van dikke bomen en dood hout.
- Aanbrengen van bufferzones onder de vorm van zomen en mantels.
- Vrijstelling van onderdrukte soorten t.o.v. de beukenhegemonie.
- Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze bestanden geschikt voor
seizoen begrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers
en bos 23: onderliggend verwant met bosplantengemeenschap E1(zie eveneens verder):
Iepen- Essenbos met aalbes en groot heksenkruid (Iep & Es) en habitat 91EO: Alluviale
bossen met Alnus Glutinosa en Fraxinus excelsior. Gevoelig voor verdroging, behouden
waterdynamiek, vaak vervangen door populierenaanplant. De stukken bronbos van deze
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bestanden kunnen Zwarte els, Vogelkers, Grouwe abeel, Gladde iep, Zomereik en Zoete kers
bevatten, het beek begeleidende deel bevat aanvullend Schiet - , Grauwe - & Katwilg, Zwarte
populier en Ruwe - & Gladde iep. De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Behoud van de waterstand en waterkwaliteit.
- Een economisch rendabel beheer is niet echt mogelijk, aldus meer geschikt als park of natuurbos.
- Geschikt voor nietsdoen - & extensief hakhoutbeheer.
- Niet geschikt voor begrazing.
Binnen het kader van de criteria duurzaam bosbeheer;
- Bescherming van de waarden van het bosgebied. Verhogen landschappelijke waarde door
bevorderen van de biodiversiteit, de bescherming van het milieu, ontwikkeling van een
natuurlijk bos door een groei naar een beter sterroosprofilering van de bestanden.
Deze bestanden zijn in Vlaanderen vrij zeldzaam en biologisch zeer waardevol.
Wij stellen het behoud van enkele bomen in aftakelingsfase voor (1 op 10).
- Economische levensvatbaarheid. Door productie van kwaliteitsbomen en kaphout.
Verdere productie van kwaliteitsbomen d.m.v. hooghout beheer met verjonging, uitdunnen
kaprijpe kwaliteitsvolle bomen gevolgd door heraanplant.
Kaphout d.m.v. middelhout op houtstoven.
- Bescherming tegen vervuiling. Door behoud deel populierenbestand en aanplant van wilg als
zuiverend werkende bomen voor vervuiling, zware metalen en oppervlaktewaterkwaliteit.
Een vermindering van het populierenbestand tot 10/HA (IHI type) en een toename van
vegetatie uit het alluviaal Elzenbos (VN bestand) is hierbij aangewezen.
Dit kan door het kappen van het hakhout, het behouden van doorgroeiend D2 /VN loofhout en
het uitdunnen van bestaande populieren bestand (IHI).
- Bescherming van het bosgebied tegen ongewenst bosgebruik.
Het beheerafval te organiseren naar het centrale compostdepot.
Bomen die in een Essen -Elzenbos gedijen en die uitgroeien tot kwaliteitshout.
Geplaatst in afnemend biologische fauna & florapotentieel (life-content):
biologische rijkdom/waarde (max 19)
19
Zomereik
te planten op enige afstand van de oever
18
Wilgen
Schietwilg
(vooropbrengst) te planten op de rivieroevers,
Water-/Boswilg te planten op enige afstand van de oevers
14
Populieren
Verspreid behoud bestaande aanplant populieren (10/HA)
Voor bos
3
9 stuks
4
11 "
22
5 "
23
5 "
24
1 "
26 (aan te plantenwereldbos) 10 "
Zwarte populier als vervangingsaanplant waterkanten
Muur door het IBO ontwikkelde klonen met hogere resistentie
Vesten
Oudenberg
11
Zwarte Els
overal
11
Olm (uit zaad opgekweekte Fladderiepen in nattere zones)
7
Gewone Es overal (Essenziekte resistente aanplant)
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6
5+
3

Zomer - & Winterlinde
Spaanse aak/veldesdoorn
Gewone Esdoorn

te planten op enige afstand van de oevers
te planten op enige afstand van de oevers

De struik/onderlaag kan aangevuld worden met:
biologische rijkdom/waarde (max 19)
16
Eenstijlige meidoorn (halfschaduw & lichtminnend op de minder
vochtige plaatsen)
16
Tweestijlige meidoorn (halschaduw & lichtminnend op ietwat vochtige
plaatsen)
9+
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
1
Gewone vlier (schaduw & halfschaduw)
Ongekend
Wilde kardinaalsmuts (halfschaduw tot zonnig)
Ongekend
Sporkehout of vuilboom (halfschaduw tot zonnig)
Ongekend
Gelderse roos (halfschaduw tot lichtminnend, vereist kalkhoudend
milieu, dus enkel bossen 3 & 4)
Deze struiken produceren in samenwerking met de zwammen een betere groeiomgeving en
bodemsubstraat.
Densiteit aanplant:

- bosaanplant +/- 2000 bomen/HA met latere uitdunning
- bij gemengde aanplant struik - & boomlaag tussenafstand 5 m met
latere uitdunning
- bij grotere bomenmaat, maat 8/10 tussenafstand 7 m
Uitzondering: Schietwilg, onmiddellijke tussenafstand 7 à 8 m
Maatverschil: bosgoed bomen maat 100/120 en struiken 60/80
Opdeling soorten: volgens uitvoeringsplan
2/ De beheermaatregelen voor de bossen van het type D 3, Rompgemeenschap van
Essen-Elzenbos met gewone braam. BWK : Vn, Nitrofiel alluviaal Elzenbos
(Macrophorbio-Alnetum). Geen verwantschap met Europese classificaties
Dit type bosplantengemeenschap bevindt zich in het westelijk lager gelegen deel van bos 19.
Dit deel van Bos nr 19 is onderliggend verwant met bosplantengemeenschap D6 (zie eveneens
verder): Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk (Essen & Elzen) en habitat 9130 (Beuk,
Zomereik, Hazelaar & Es) : Beukenbossen van het type Asperilo-Fagetum. Gevoelig voor
eutrofiëring, bodemerosie & - compactie, monotone beukenaanplantingen, overexploitatie
leidt tot degradatie door weinig oude bomen en dood hout. De bestanden kunnen bestaan uit
Zomereik, Gewone Es, Beuk, Gladde iep, Zoete kers, Gewone esdoorn, Grauwe abeel met
soms haagbeuk. Onderliggend vinden we Rode kornoelje, Spaanse Aak (Veldesdoorn), Wilde
kardinaalsmuts, Eenstijlige meidoorn, Gewone Vlier en Gelderse roos.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Klassiek geschikt voor hooghoutbeheer met als streefdoel monumentale
kwaliteitsbomen. Specifiek aandacht voor kwetsbare bodem zones is gewenst.
Bodemvervuiling en verdichting is absoluut te mijden.
Toepassing middelhoutbeheer mogelijk mits openingen in de kroon.
Minder geschikt voor hakhoutbeheer.
- Evolutie van monotone Beuken aanplant naar rijkere structuur aangewezen.
- Structuurvolle bosuitbreiding en onderlinge verbindingen positief.
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- Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes. Maximaal
behoud van dikke bomen en dood hout.
- Aanbrengen van bufferzones onder de vorm van zomen en mantels.
- Vrijstelling van onderdrukte soorten t.o.v. de beukenhegemonie.
- Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze bestanden geschikt voor
seizoensbegrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers
De omgevingsomstandigheid is sterk voedselrijk en nat tot zeer nat (waterziek).
Een typisch houtproductiebos verbonden noordelijk aan het parkgebied.
De kwaliteit van de houtproductie kan verhoogd worden door het scheppen van een passende
vegetatie vriendelijke groeiomgeving en het inbrengen van een productie van kwaliteit - &
hakhoutbomen. Geleidelijke invulling met uitdunning bestaande bestanden is aangewezen.
Binnen het kader van de criteria duurzaam bosbeheer:
- Bescherming van het bosgebied. Deze bestanden zijn in Vlaanderen vrij zeldzaam en
biologisch zeer waardevol. De bestaande doorgang tussen bos 19 & 20, vroeger een smal
voetgangerspad, is nu een brede drassige spoorgevormde toegangsweg tot de " Bulvinck"
voor tractoren en aanhangwagens. Deze kunstmatig verharde doorrit ligt +/- 1 m 40 cm hoger
dan het maaiveld en veroorzaak een moeilijke afstroom van oppervlaktewater. Alle water dat
via de gracht langs de Hebbegemdreef naar beneden stroomt wordt hier vastgehouden door de
"wegdam".Er is een kleine afvoer onder de weg doch deze voldoet niet aan de debieten.
Dit beheersplan stelt als mogelijke optie (zie pag 212) voor om deze akkertoegang tussen bos
19 & 20 terug af te schaffen. 150 meter verder ligt de normale toegang tot de Bulvinck en
bijkomend wordt de Hebbegemdreef zo gevrijwaard van zwaar agro transport.
Het verdwijnen van deze toegang uit het midden van de vorige eeuw geeft ook de
mogelijkheid om de wegdam te verwijderen waardoor de afvloei van het hoger gelegen deel
vrij kan wegstromen.
- Bescherming van de waarden van het bosgebied. Verhogen landschappelijke waarde door
bevordering biodiversiteit. Bescherming van het milieu, ontwikkeling van een natuurlijk
minder waterziek bos door een groei naar een betere sterroosprofilering van de bestanden.
- Economische levensvatbaarheid. Door productie van vooral hak - en enkele opstanden
kwaliteitshout. Laag - , middel - & hooghoutbeheer met verjonging, uitdunnen kaprijpe
bomen gevolgd door heraanplant of houtstoofvorming.
- Bescherming tegen vervuiling. Aanplant van wilg als zuiverend werkende bomen voor
vervuiling, zware metalen en oppervlaktewaterkwaliteit.
Bomen die in een Essen -Elzenbos gedijen en die uitgroeien tot hak - & kwaliteitshout.
Geplaatst in afnemend biologische fauna & florapotentieel (life-content):
biologische rijkdom/waarde (max 19)
18
Wilgen
Water/boswilg (salix caprea) hakhout(vooropbrengst)
11
Zwarte Els
(Alnus Glutinosa)
hak - & kwaliteitshout
7
Gewone Es
kwaliteitshout
( sinds 2010 gevaar voor Essenziekte op zeer natte gronden, essenziekte
resistente aanplant)
De struik/onderlaag kan aangevuld worden met:
biologische rijkdom/waarde (max 19)
18
Grauwe wilg
1
Gewone vlier (schaduw & halfschaduw)
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Deze struiken produceren in samenwerking met de zwammen een betere groeiomgeving en
bodemsubstraat.
Densiteit aanplant:

- bosaanplant +/- 2000 bomen/HA met latere uitdunning
- bij gemengde aanplant struik - & boomlaag tussenafstand 5 m met
latere uitdunning
- bij grotere bomenmaat, maat 8/10 tussenafstand 7 m
Uitzondering: Schietwilg, onmiddellijke tussenafstand 7 à 8 m
Maatverschil: bosgoed bomen maat 100/120 en struiken 60/80
Opdeling soorten: volgens uitvoeringsplan
3/ De beheermaatregelen voor de bossen van het type D 5, Essen-Elzenbos met
bloedzuring. BWK: Va: Alluviaal Essen-Essenbos. Verwantschap met Europese
habitatrichtlijn CODE 91EO: Alluviale bossen met Alnus Glutinosa en Fraxinus
excelsior. Gevoelig voor verdroging, behouden waterdynamiek, vaak vervangen door
populierenaanplant. De stukken bronbos van deze bestanden kunnen Zwarte els, Vogelkers,
Grouwe abeel, Gladde iep, Zomereik en Zoete kers bevatten, het beek begeleidende deel
bevat aanvullend Schiet - , Grauwe - & Katwilg, Zwarte populier en Ruwe - & Gladde iep.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Behoud van de waterstand en waterkwaliteit.
- Een economisch rendabel beheer is niet echt mogelijk, aldus meer geschikt als park of natuurbos.
- Geschikt voor nietsdoen - & extensief hakhoutbeheer.
- Niet geschikt voor begrazing.
Dit bestandstype, dat hier duidt op zandlemige bodem, komt voor in het onderste deel van bos
5 en in geheel bos 6. De bestanden vormen een voor kwaliteit - & hakhoutproductie geschikt
boscorridor ten zuiden van de kasteeldreef. De standplaats is matig vochtig tot nat in de
wintermaanden. Op de zuidrand vinden we eeuwenoude Essen hakhoutstoven.
Dit bostype is geschikt voor het behoud van ouder worden bomen (vervalfase) en gevoelig
aan een teveel aan nutriënten. Het evolueert snel naar een nitrofiele rompgemeenschap.
Binnen het kader van de criteria duurzaam bosbeheer;
- Bescherming van het bosgebied. Deze zones zijn uitermate geschikt voor de halfnatuurlijke
bossen met grote biodiversiteit zonder verlies van economische meerwaarde.
Het in standhouden van de fauna - en flora in dit corridor heeft grote betekenis voor een herkolonisering in de direct omliggende zones. Deze bestanden zijn in Vlaanderen vrij zeldzaam
en biologisch zeer waardevol. Wij stellen het behoud van enkele bomen in aftakelingsfase
voor (1 op 10).
- Bescherming van de waarden van het bosgebied. Deze corridor is een restant van het in het
begin van de 20ste eeuw gerooide eeuwen oude grote bronbos (zie pagina 81).
De zuidelijke gelegen eeuwenoude hakhoutstoven vormen getuigen van deze bosexploitatie.
Het in standhouden en versterken van het bestand door de aanleg van een mantel en zoom
beschermd deze geschiedkundige relicten.
- Economische levensvatbaarheid. Door productie van hak - en kwaliteitshout met geleidelijke
verjonging door femelslag. Verdere productie van kwaliteitsbomen d.m.v. hooghoutbeheer
met verjonging, uitdunnen kaprijpe kwaliteitsvolle bomen gevolgd door heraanplant
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- Bescherming tegen vervuiling. Daar dit bosplantengeemschap vrij snel kan evolueren naar
een nitrofiele rompgemeenschap is het belangrijk om deze zones te vrijwaren van alle
bosvreemde stoffen zoals fruit overschotten en NPK toestroom.
Bomen die in een Essen-Elzenbos gedijen en die uitgroeien tot kwaliteit - & hakhout.
Geplaatst in afnemend biologische fauna & florapotentieel (life-content).
biologische rijkdom/waarde (max 19)
19
Zomereik
14
Populier (enkel individuen over het gehele bestand, 10/HA)
11
Zwarte Els (hakhout)
10
Olm (uit zaad opgekweekte Fladderiepen in nattere zones)
7
Gewone Es (Essenziekte resistente aanplant)
3
Gewone esdoorn
De struik/onderlaag kan aangevuld worden met:
biologische rijkdom/waarde (max 19)
16
Eenstijlige meidoorn
9+
Hazelaar
1
Gewone vlier
Ongekend
Rode kornoelje
Ongekend
Gelderse roos (vereist vrij een basische kalkhoudende zone)
Deze struiken produceren in samenwerking met de zwammen een betere groeiomgeving en
bodemsubstraat.
Densiteit aanplant:

- geleidelijke bosverjonging
- bosaanplant +/- 2000 bomen/HA met latere uitdunning
- bij gemengde aanplant struik - & boomlaag tussenafstand 5 m met
latere uitdunning
- bij grotere bomenmaat, maat 8/10 tussenafstand 7 m
Maatverschil: bosgoed bomen maat 100/120 en struiken 60/80
Opdeling soorten: volgens uitvoeringsplan
4/ De beheermaatregelen voor de bossen van het type D 6, Essen-Elzenbos met Gevlekte
aronskelk. BWK: Vf: Vochtig of vrij vochtig Elzen-Eikenbos (ev. met Haagbeuk)
Qa: Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) (partim).
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130 (Beuk, Zomereik, Hazelaar &
Es) : Beukenbossen van het type Asperilo-Fagetum. Gevoelig voor eutrofiëring, bodemerosie
& - compactie, monotone beukenaanplantingen, overexploitatie leidt tot degradatie door
weinig oude bomen en dood hout. De bestanden kunnen bestaan uit Zomereik, Gewone Es,
Beuk, Gladde iep, Zoete kers, Gewone esdoorn, Grauwe abeel met soms haagbeuk.
Onderliggend vinden we Rode kornoelje, Spaanse Aak (Veldesdoorn), Wilde kardinaalsmuts,
Eenstijlige meidoorn, Gewone Vlier en Gelderse roos.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Klassiek geschikt voor hooghoutbeheer met als streefdoel monumentale
kwaliteitsbomen. Specifiek aandacht voor kwetsbare bodem zones is gewenst.
Bodemvervuiling en verdichting is absoluut te mijden.
Toepassing middelhoutbeheer mogelijk mits openingen in de kroon.
Minder geschikt voor hakhoutbeheer.
- Evolutie van monotone Beuken aanplant naar rijkere structuur aangewezen.
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- Structuurvolle bosuitbreiding en onderlinge verbindingen positief.
- Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes. Maximaal
behoud van dikke bomen en dood hout.
- Aanbrengen van bufferzones onder de vorm van zomen en mantels.
- Vrijstelling van onderdrukte soorten t.o.v. de beukenhegemonie.
- Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze bestanden geschikt voor
seizoensbegrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers
Dit bestandtype vormt deel van de bossen met nr. 14 - 15 - 18 - 19 - 20.
Bossen 14 (Leeuwergembos), 15 en 18 zijn deel van het parkbosgebied.
Bossen 19 & 20 zijn productiebossen van kwaliteitshout.
Bos 20 is geschikt voor de uitgroei van een halfnatuurlijk hak - & kwaliteitshoutbos met grote
biodiversiteit.
Dit bestandtype komt voor in oude bossen op matig rijke leem - & zandleemgronden.
Vaak zijn het hellingen met aansluitende valleibodems of plateaus met een hangwatertafel.
De vochtigheidsgraad kan sterk wisselen van vochtig tot vrij droog.
Co-dominante boomsoorten in deze bestanden zijn: de zomereik, de esdoorn, de es en de els.
Op basis van historisch onderzoek kan dit bos ook gezien worden als een reminiscentie van
een lager gelegen vijver. Een mogelijk herstel kan dan ook tot de mogelijkheden behoren.
Wij baseren ons op volgende cartografische gegevens:
- pag 70, Afteekeninghe van Leeuwergem 1707
- pag 71, Ferrariskaart
- pag 72, Kaart van Geerard van De Meulebroecke uit 1823 (met partieel bos en vijver)
- pag 83, Kaart uit 1854 met partieel bos en vijver
Binnen het kader van de criteria duurzaam bosbeheer;
- Bescherming van het bosgebied. Deze bestanden vormen een wezenlijk deel van de
landschappelijke beeldvorming en behoren bijkomend, zowel als productie - & parkbos, tot
het cultureel erfgoed. De prodcutie-bossen kunnen bijdragen tot het vergroten van de
biodiversiteit door het gediversifieerd verjongen van de huidige uniformere bestanden en het
creëren van gelaagdheid. De huidige halfnatuurlijke parkbossen bevatten een aanzienlijke deel
van de habitat voor de fauna en de flora op het domein. Deze bestanden zijn in Vlaanderen
zeer zeldzaam en biologisch zeer waardevol. Wij stellen het behoud van enkele bomen in
aftakelingsfase voor (1 op 10). Elke heraanleg van het park dient aldus met de nodige
omzichtigheid te worden uitgevoerd.
- Bescherming van de waarden van het bosgebied. Zowel sociaal, landschappelijk en
geschiedkundig zijn de parkbosbestanden van groot belang. Ze bevatten en zijn een eeuwen
oude culturele erfenis van uitzonderlijke waarde. Dit beheersplan wil dan ook de basis leggen
voor een doordacht herstel van het oorspronkelijke opener parkbos d.m.v. kleine vista's,
openen plekken voor licht minnende planten en lokale aanleg van parkbomen.
Dit in evenwicht met de natuurwaarde en de kwaliteit van de biodiversiteit.
Het rooien van bomen in deze zones dient met de meeste voorzorg te gebeuren.
- Economische levensvatbaarheid. Bossen 19 & 20 zorgen voor de productie van hak - en
kwaliteitshout door femelslag. Geleidelijke verjonging is aan te raden. Bossen 14
(Leeuwergembos), 15 en 18 bevatten een potentieel voor de productie van kwaliteitshout met
geleidelijke verjonging en lenen zich tot toeristisch gerichte activiteiten zoals festiviteiten en
geleide wandelingen (zie verder). Verdere productie van kwaliteitsbomen d.m.v. hooghout
beheer met verjonging, uitdunnen kaprijpe kwaliteitsvolle bomen gevolgd door heraanplant
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- Bescherming tegen vervuiling. Deze bosplantengemeenschap kan aanzienlijk
onderhoudsvriendelijker worden door het stoppen van de NPK toestroom. Dit kan door het
aanleggen van mantel en zomen tussen het domein en de agrarische zones rondom.
Bomen die in een Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk gedijen en die uitgroeien tot
kwaliteit - & hakhout.
Geplaatst in afnemend biologische fauna & florapotentieel (life-content).
biologische rijkdom/waarde (max 19)
19
Zomereik
14
Populier (enkel individuen over het gehele bestand)
11
Zwarte Els (hakhout)
10
Olm (uit zaad opgekweekte Fladderiepen in nattere zones)
7
Gewone Es (Essenziekte resistente aanplant)
5
Haagbeuk
3
Gewone esdoorn
Ongekend
Parkbomen, - planten & - struiken al of niet solitair
Ongekend
Kers
De struik/onderlaag kan aangevuld worden met:
biologische rijkdom/waarde (max 19)
9+
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Deze struik produceert in samenwerking met de zwammen een betere groeiomgeving en
bodemsubstraat.
Densiteit aanplant:

- Geleidelijke bosverjonging
- Bosaanplant +/- 2000 bomen/HA met latere uitdunning
- Bij gemengde aanplant struik - & boomlaag tussenafstand 5 m met
latere uitdunning
- Bij grotere bomenmaat, maat 8/10 tussenafstand 7 m
Maatverschil: bosgoed bomen maat 100/120 en struiken 60/80
Opdeling soorten: volgens uitvoeringsplan
5/ De beheermaatregelen voor de bossen van het type E1, Iepen- Essenbos met aalbes en
groot heksenkruid. BWK Va: Alluviaal Essen-Essenbos. Verwantschap met Europese
habitatrichtlijn CODE 91EO: Alluviale bossen met Alnus Glutinosa en Fraxinus
excelsior. Gevoelig voor verdroging, behouden waterdynamiek, vaak vervangen door
populierenaanplant. De stukken bronbos van deze bestanden kunnen Zwarte els, Vogelkers,
Grouwe abeel, Gladde iep, Zomereik en Zoete kers bevatten, het beek begeleidende deel
bevat aanvullend Schiet - , Grauwe - & Katwilg, Zwarte populier en Ruwe - & Gladde iep.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Behoud van de waterstand en waterkwaliteit.
- Een economisch rendabel beheer is niet echt mogelijk, aldus meer geschikt als park of natuurbos.
- Geschikt voor nietsdoen - & extensief hakhoutbeheer.
- Niet geschikt voor begrazing.
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Dit bestandtype vormt deel van bos 9 (productiebos) en 13 (parkbos) en geheel bos 11
(productiebos). Bossen 9 & 11 zijn geschikt voor kwaliteitshout.
Deze vrij zeldzame bosplantengemeenschappen op zandlemige gronden (met groot verschil in
watertafel tussen de seizoenen) zijn eveneens gunstig voor hakhout bestanden.
- Bescherming van het bosgebied. Bestand 11 is tegenwoordig een losgeslagen sattelietbos vol
met ingewaaide tuinplantenvegetatie en een grondvreemd lorkenbestand.
De originele Va (BWK) bestanden zijn in Vlaanderen vrij zeldzaam en biologisch zeer
waardevol. Een reconversie is dus zinvol en levert beter kap - & kwaliteitshout op.
Bos 11 is ook een eiland-overblijfsel van een in het begin van de 20ste eeuw gerooide deel
van het Leeuwergembos (zie pagina 81). Dit beheersplan stelt dan ook voor om bij de
heraanleg van de Bosquets in bos 15, een heraanplant van een bos langs de bosstraat te
voorzien als compensatie voor het verdwijnende natuurlijk bos (in bos 15) en een bomenrij
aan te leggen tot aan bos 11. Zo wordt bos 11 terug verbonden met andere bosbestanden en is
de tussen liggende weide, onder meer door het scheppen van de luwte zone, een goede refuge
voor de grotere avifauna. Deze weide is een belangrijk foerageergebied voor diverse
roofvogelsoorten. De overgang tussen bos 9 en de zuidelijk gelegen agrarische zone kan best
gebufferd worden met een mantel en zoomstrook. Wij stellen het behoud van enkele bomen in
aftakelingsfase voor (1 op 10) in bos 9 en 13. Het kweken van salade lijkt ons niet zinvol.
- Bescherming van de waarden van het bosgebied De bestanden die deel uitmaken van bos 9
en 13 vormen een wezenlijk deel van de landschappelijk beeldvorming en bos 13 behoord
bijkomend, zowel als productie - & parkbos, tot het park erfgoed.
- Economische levensvatbaarheid. Bossen 9 & 11 zorgen voor de productie van hak - en
kwaliteitshout. Geleidelijke verjonging in bos 9 door femelslag is aan te raden. Bos 11 kan
best geleidelijk omgevormd worden met bodem geschikte boomsoorten.
Het bestand van bos 13 in het parkgebied bevat een potentieel voor de productie van
kwaliteitshout met geleidelijke verjonging. Verdere productie van kwaliteitsbomen d.m.v.
hooghout beheer met verjonging, uitdunnen kaprijpe kwaliteitsvolle bomen gevolgd door
heraanplant. Hakhout d.m.v. middelhout op houtstoven.
- Bescherming van het bosgebied tegen ongewenst bosgebruik. Het beheerafval te organiseren
naar het centrale compostdepot.
Bomen die in een Iepen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk gedijen en die uitgroeien tot
kwaliteit - & hakhout.
Geplaatst in afnemend biologische fauna & florapotentieel (life-content).
biologische rijkdom/waarde (max 19)
19
Zomereik
18
Schietwilg
14
Populier (enkel individuen over het gehele bestand)
11
Witte en Zwarte Els (hakhout)
10
Olm (uit zaad opgekweekte Fladderiepen in nattere zones)
8
Gewone Beuk
7
Gewone Es (essenziekte resistente aanplant)
5
Haagbeuk
3
Gewone Esdoorn
De struik/onderlaag kan aangevuld worden met:
biologische rijkdom/waarde (max 19)
16
Eenstijlige meidoorn
9+
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
1
Gewone vlier

227

Densiteit aanplant:

- Geleidelijke bosverjonging voor bos 9 en 13
- Bestandsreconversie in bos 11
- Bosaanplant +/- 2000 bomen/HA met latere uitdunning
- Bij gemengde aanplant struik - & boomlaag tussenafstand 5 m met
latere uitdunning
- Bij grotere bomenmaat, maat 8/10 tussenafstand 7 m
Maatverschil: bosgoed bomen maat 100/120 en struiken 60/80
Opdeling soorten: volgens uitvoeringsplan
6/ De beheermaatregelen voor de bossen van het type G3, Essen-Eikenbos met gewone
salomonszegel en wilde kamperfoelie. BWK Qa Eiken haagbeukenbos.
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn habitat 9130 (Beuk, Zomereik, Hazelaar &
Es) : Beukenbossen van het type Asperilo-Fagetum. Gevoelig voor eutrofiëring, bodemerosie
& - compactie, monotone beukenaanplantingen, overexploitatie leidt tot degradatie door
weinig oude bomen en dood hout. De bestanden kunnen bestaan uit Zomereik, Gewone Es,
Beuk, Gladde iep, Zoete kers, Gewone esdoorn, Grauwe abeel met soms haagbeuk.
Onderliggend vinden we Rode kornoelje, Spaanse Aak (Veldesdoorn), Wilde kardinaalsmuts,
Eenstijlige meidoorn, Gewone Vlier en Gelderse roos.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Klassiek geschikt voor hooghout beheer met als streefdoel monumentale
kwaliteitsbomen. Specifiek aandacht voor kwetsbare bodem zones is gewenst.
Bodemvervuiling en verdichting is absoluut te mijden.
Toepassing middelhoutbeheer mogelijk mits openingen in de kroon.
Minder geschikt voor hakhoutbeheer.
- Evolutie van monotone Beuken aanplant naar rijkere structuur aangewezen.
- Structuurvolle bosuitbreiding en onderlinge verbindingen positief.
- Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes. Maximaal
behoud van dikke bomen en dood hout.
- Aanbrengen van bufferzones onder de vorm van zomen en mantels.
- Vrijstelling van onderdrukte soorten t.o.v. de beukenhegemonie.
- Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze bestanden geschikt voor
seizoen begrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers
Dit bestandtype vormt deel van de bossen met nr. 1 - 9 - 12 - 13 - 17 - 19.
Bossen 1, 9 en 19 zijn kwaliteitshout productiebossen. De standplaats is zeer geschikt voor de
productie van kwaliteitshout, maar dit moet met de nodige omzichtigheid gebeuren omwille
van de gevoeligheid van de bodem voor compactie en de hoge natuurwaarde van de
kruidachtige vegetatie. Machines met brede rupsbanden sterk aan te raden.
Bossen 12, 13 en 17 maken deel uit van het parkgebied.
Bos 1 is in einde boomfase, begin aftakelfase en is aan geleidelijke verjonging toe.
Bos 9 is in boomfase doch een grotere gelaagdheid in ouderdom van het bos is aan te raden.
Bos 19 is in opgroeifase. Uniform qua bosouderdom.
Bossen 12 & 13 zijn in einde boomfase en een grotere gelaagdheid in ouderdom van het bos is
aan te raden.
Bos 17 heeft een vrij goed verspreide bosouderdom.
Extern advies: Overstappen naar gemend loofbos met dominantie van eikenbos geniet
voorkeur gezien de onzekere toekomst van de beuk.
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Binnen het kader van de criteria duurzaam bosbeheer;
- Bescherming van het bosgebied tegen ongewenst bosgebruik. Het beheerafval te organiseren
op naar het centrale compostdepot.
- Bescherming van de waarden van het bosgebied. Deze bestanden zijn in Vlaanderen vrij
zeldzaam en biologisch zeer waardevol. Wij stellen het behoud van enkele bomen in
aftakelingsfase 1 op 10 en een ontwikkeling natuurlijk bos door grotere variatie aanplant voor.
Cultureel/geschiedkundig/sociaal/religieus;
- Herstelontwikkeling park met parkbomen, - struiken en - vegetatie (bos 12, 13 & 17),
open plekken, doorkijkzichten zonder het mysterie te verliezen en herprofileren vrijmetselarij
route.
- Economische levensvatbaarheid. Verdere productie van kwaliteitsbomen d.m.v. hooghout
beheer met verjonging via femelslag, uitdunnen kaprijpe kwaliteitsvolle bomen gevolgd door
heraanplant, verwijderen van tamme kastanje daar die door massaal bladstrooiselproductie de
bodem verstikt. Hakhout d.m.v. middelhout op houtstoven.
Bomen die in een Essen -Eikenbos gedijen en die uitgroeien tot kwaliteitshout.
Geplaatst in afnemend biologische fauna & florapotentieel (life-content):
biologische rijkdom/ waarde (max 19)
19
Zomereik
7
Gewone Es (Essenziekte resistente aanplant)
6
Zomer - & Winterlinde
5
Haagbeuk (aanplant als schaduwboomsoort)
3
Gewone Esdoorn
Ongekend
Wilde kers
Ongekend
Parkbomen, - planten & - struiken al of niet solitair
De struik/onderlaag kan aangevuld worden met:
biologische rijkdom/waarde (max 19)
16
Eenlijstige - en grootvruchtige meidoorn (halfschaduw &
lichtminnend)
9+
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
1
Hulst (halfschaduw)
1
Gewone vlier (komt voor als zaailing, schaduw & halfschaduw))
Ongekend
Wilde mispel (zonnig)
Deze struiken produceren in samenwerking met de zwammen een betere groeiomgeving en
bodemsubstraat.
Densiteit aanplant: - bosaanplant +/- 2000 bomen/HA met latere uitdunning
- bij gemengde aanplant struik - & boomlaag tussenafstand 5 m met
latere uitdunning
- bij grotere bomenmaat, maat 8/10 tussenafstand 7 m
Maatverschil: bosgoed bomen maat 100/120 en struiken 60/80
Opdeling soorten: volgens uitvoeringsplan
7/ De beheermaatregelen voor de bossen van het type H2, Eiken - Beukenbos met
Bosgierstgras en Witte Klaverzuring . BWK Fa: Beukenbos met voorjaarsflora, zonder
Wilde hyacint (Milio-Fagetum). Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE
9120 (Beuk, Zomer - & Wintereik, Hulst) : Atlantische zuurminnende Beukenbossen met
Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion).
Gevoelig voor eutrofiëring en verzuring, invasieve exoten o.m. Amerikaanse Vogelkers,
bodemerosie & - compactie, overexploitatie leidt tot degradatie door te weinig oude bomen en
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dood hout. De aanwezigheid van Rhododendron is negatief voor de gezondheid van de
bestanden.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Klassiek geschikt voor hooghout, middelhout -, & nietsdoenbeheer.
Minder geschikt voor hakhoutbeheer.
- Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes.
Maximaal behoud van dikke bomen en dood hout.
- Aanbrengen van structuurrijke bufferzones onder de vorm van zomen en mantels.
- Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze bestanden geschikt voor
seizoen begrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers.
- Herstellen van onderlinge bosverbindingen aangewezen.
Deze bosplantengemeenschap vormt het noordoostelijk deel van bos 14 (het
Leeuwergembos). Rijkere, matig zure leembodem. Vaak liggend in overgangszones tussen
drogere zandgronden en voedselrijkere vochtige gronden.
Binnen het kader van de criteria duurzaam bosbeheer;
- Bescherming van het bosgebied. Deze bosplantengemeenschap is zeer zeldzaam in
Vlaanderen en de biologische waardering is zeer waardevol. Braamrijke gronden
De standplaats is zeer geschikt voor de productie van kwaliteitshout.
Wij stellen het behoud van enkele bomen in aftakelingsfase voor (1 op 10).
De ingeslagen weg lijkt ons, behalve in het lager gelegen deel, gunstig.
Het westelijk deel is vrij waterziek geworden door spoorvorming en het dicht eroderen van
grachten. En lichte herprofilering van het bodemoppervlak is aan te raden.
Machines met brede rupsbanden zijn absoluut te gebruiken bij eventuele boswerken omwille
van de grote kans op spoorvorming in de onderste delen van dit bestand.
Heraanplanten van de zone met zieke beuken met enkele meer water minnende park
boomsoorten. De bodem is vrij nat en licht zurig.
Autochtone parkbomen voor deze bodem: linde - essen en haagbeuk
Exotische parkbomen voor deze bodem: moeraseik - ginkgo en de elzensoort Alnus cordata.
Het planten van enkele exoten heeft een gunstig effect op de bacteriologische weerstand van
een bestand. Het volledig beplanten met exoten is dan weer nefast door de eutrofiëring van de
grond door de opstapeling van onverwerkt bladafval, het verdwijnen van de boomgroei
ondersteunende mycchorizza en saprofyten en het evolueren van de bosplantengemeenschap
naar een derivaat - of rompgemeenschap.
- Bescherming van de waarden van het bosgebied Dit bestand, deel uitmakend van bos 14
behoort, zowel als productie - & parkbos, tot het cultureel tuinerfgoed als deel van de Engelse
landschapstuin. De zonering van dit bestand vraagt geen grote park gerichte ingrepen die de
eigenheid van deze middel-recente aanplant drastisch zou wijzigen.
Het onderste natte deel zou echter wel kunnen aansluiten met de heraanleg van de
bosgemeenschap omschreven in hoofdstuk 9 van dit deel.
Deze zone is geschikt voor de aanplant van autochtone en enkele exotische parkbomen
volgens het concept van de Engelse landschapstuin, dit is geen conceptueel park maar een half
natuurlijke bos met enkele inkijken, kronkelige open zones (kleine vista 's), paden en
parkbomen.
- Economische levensvatbaarheid Verdere productie van kwaliteitsbomen d.m.v. hooghout
beheer met verjonging door femelslag, uitdunnen kaprijpe kwaliteitsvolle bomen gevolgd
door heraanplant.
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Bomen die in een Eiken - beukenbos gedijen en die uitgroeien tot kwaliteitshout.
Geplaatst in afnemend biologische fauna & florapotentieel (life-content):
biologische rijkdom/ waarde (max 19)
19
Zomereik
8
Gewone Beuk (aanplant als schaduwboomsoort)
6
Zomer - & Winterlinde
5
Haagbeuk (aanplant als schaduwboomsoort)
met in mindere mate
19
Wintereik
3
Gewone Esdoorn
Specifiek voor het onderste deel:
19
Zomereik
autochtone parkbomen
7
Gewone Es (solitaire uitgroei en Essenziekte resistente aanplant)
6
Linde (solitaire uitgroei)
5
Haagbeuk (aanplant als schaduwboomsoort)
exotische parkbomen
Ongekend
Moeraseik, Ginkgo (verplaatsen van de aanplant in de nabijheid
van Artemis) en Alnus cordata ( Elzensoort )
De struik/onderlaag kan aangevuld worden met:
biologische rijkdom/waarde (max 19)
9+
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Ongekend
Parkplanten & - struiken al of niet solitair
Densiteit aanplant: - bosaanplant grotere bomenmaat, maat 8/10 tussenafstand 7 m
- bij gemengde aanplant struik - & boomlaag tussenafstand 5 m met
latere uitdunning
Maatverschil: bosgoed bomen maat 100/120 en struiken 60/80
Opdeling soorten: volgens uitvoeringsplan
8/ De beheermaatregelen voor de bossen van het type H3, Eiken - Beukenbos met
adelaarsvaren. BWK Qs: Zuur Eikenbos met Lelietje-van-dalen en Dalkruid (FagoQuercetum) Fs: Zuur Beukenbos (Fago-Quercetum). Verwantschap met Europese
habitatrichtlijn CODE 9120 (Beuk, Zomer - & Wintereik, Hulst) : Atlantische
zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion
robori-petraeae of Ilici-Fagenion). Gevoelig voor eutrofiëring en verzuring, invasieve
exoten o.m. Amerikaanse Vogelkers, bodemerosie & - compactie, overexploitatie leidt tot
degradatie door te weinig oude bomen en dood hout. De aanwezigheid van Rhodondendron is
negatief voor de gezondheid van de bestanden.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Klassiek geschikt voor hooghout, middelhout -, & nietsdoenbeheer.
Minder geschikt voor hakhoutbeheer.
- Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes.
Maximaal behoud van dikke bomen en dood hout.
- Aanbrengen van structuurrijke bufferzones onder de vorm van zomen en mantels.
- Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze bestanden geschikt voor
seizoen begrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers.
- Herstellen van onderlinge bosverbindingen aangewezen.
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Deze bosplantengemeenschap is te vinden in het zuidelijk deel van bos 13.
Oud bos met relatief arme kruidlaag.
Binnen het kader van de criteria duurzaam bosbeheer;
- Bescherming van het bosgebied.
Type Qs: De biologische waardering is zeer waardevol en het areaal van dit bostype is beperkt
tot Noordwest Europa. Vlaanderen is zeer belangrijk voor dit type omdat het een belangrijk
oppervlakte aandeel van Europa herbergt. ( Zoniën en Meerdaalwoud )
Type Fs: De biologische waardering is zeer waardevol en deze bosplantengemeenschap is vrij
zeldzaam. De bomen zijn nog dynamisch en vitaal in deze zone, behoeven geen ingreep en
kunnen dus de volgende 25 jaar best onaangeroerd blijven. Mochten enkele beuken in de loop
van dit beheersplan door ziekte een ernstige aftakeling vertonen is het aangewezen om de
grotere takken te snoeien en de boom als staand dood hout te behouden. Deze zijn uitermate
geschikte voor veermuizen, uilen, spechten, marterachtigen en vele andere diersoorten.
Wel dient op gelet dat de totale oppervlakte van de stamdoorsneden op 1,30 m hoogte niet
meer is dan 30m³/HA. Desgevallend treedt er een verlies aan dynamiek op door concurrentie
tussen de verschillende individuen.
Deze zone is zeer specifiek door de dikke humuslaag waarin het bladafval traag wordt
verwerkt. De bescherming van de zwammen is van groot belang voor deze bodemdynamiek
en de gezondheid van het bos.
De aanplant van enkele wilde lijsterbessen op de rand kan een positieve invloed hebben op de
gelaagdheid en de diversiteit van deze bosplantengemeenschap.
- Bescherming van de waarden van het bosgebied
D.i. zijn de fameuze majestueuze beukencirkels achter de obelisk. Het vormt onlosmakelijk
deel van de Engelse tuin en de initiatieroute van de vrijmetselaars. Bijkomend kan men eer de
aanplant van beuken als herstelbetaling van de Duitsers voor de eerste wereldoorlog aflezen.
Absolute bescherming van deze bosplantengemeenschap.
- Economische levensvatbaarheid. Gezien het grote biologische, culturele en religieuze belang
van dit bestand is het niet aangewezen om hier een economisch rendement voor te stellen.
- Bescherming van het bosgebied tegen ongewenst bosgebruik. Maximaal vermijden van alle
gemotoriseerd verkeer (bv. ten behoeve van rooiwerken in andere delen van het bos) en het
betreden via een vast wandelpad.
Bomen die in een Eiken - beukenbos gedijen en die uitgroeien tot kwaliteitshout.
Geplaatst in afnemend biologische fauna & florapotentieel (life-content):
biologische rijkdom/ waarde (max 19)
geen aanplant vereist
De struik/onderlaag kan aangevuld worden met:
biologische rijkdom/waarde (max 19)
4
Wilde lijsterbes (halfschaduw)
Densiteit aanplant: - bomen, geen
- struiken, enkele wilde lijsterbes op de randen van de grote cirkel,
aanplanting zeer verspreid volgens uitvoeringsplan
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9/ De beheermaatregelen voor de bossen van het type I1, Rompgemeenschap van
Dennen - Eikenbos met gewone braam. BWK Qb: Eiken-Berkenbos (QuercoBetuletum) (partim) & P(p)ms: naaldhoutaanplant of aanplant van Grove den met lage
ondergroei (bramen, brem, heide, varens) (partim). Geen verwantschap met Europese
classificaties.
Dit deel van bos nr 14 (opnamepunt 17 a) is in de derde onderliggende graad verwant
bosplantengemeenschap H2 (zie eerder): Eiken - Beukenbos met Bosgierstgras en Witte
Klaverzuring (Eik & Beuk) en habitat 9120 (Beuk, Zomer - & Wintereik, Hulst) : Atlantische
zuur minnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion roboripetraeae of Ilici-Fagenion).Gevoelig voor eutrofiëring en verzuring, invasieve exoten o.m.
Amerikaanse Vogelkers, bodemerosie & - compactie, overexploitatie leidt tot degradatie door
te weinig oude bomen en dood hout. De aanwezigheid van Rhodondendron is negatief voor de
gezondheid van de bestanden.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Klassiek geschikt voor hooghout, middelhout -, & nietsdoenbeheer.
Minder geschikt voor hakhoutbeheer.
- Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes.
Maximaal behoud van dikke bomen en dood hout.
- Aanbrengen van structuurrijke bufferzones onder de vorm van zomen en mantels.
- Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze bestanden geschikt voor
seizoen begrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers.
- Herstellen van onderlinge bosverbindingen aangewezen.
Deze bosplantenrompgemeenschap is te vinden op de oostelijke over van de vermoedelijke
eendenkooi in bos 14 en is absoluut vreemd aan de omliggende omgeving. De verspreiding
van dergelijke bosplantengemeenschappen is normaal in Vlaanderen in de Limburg te vinden
op droge en zure zand - & zandleemgronden met zwarte den, fijnspar, lork, zomereik en berk
als dominante boomsoorten. Mogelijks vindt deze rariteit zijn oorsprong in de aanleg van het
park. Het kan zijn dat tijdens de werken voor de aanleg van het parkreliëf bij toeval een top
van een zandbank werd vrijgemaakt. Dit zou inderdaad resulteren in een drogere zure zone
daar zand weinig waterhoudend is. De lager gelegen stukken van dit bestand zijn dan weer
eerder nattere zandlemige gronden die wel aansluiten op de omliggende gronden.
- Bescherming van het bosgebied. De waardering ligt tussen biologisch waardevol en zeer
waardevol, de verspreiding (in Limburg) vrij algemeen.
Het verwijderen van de paplaurier beplanting op de oosteroever van de vermoedelijke
eendenkooi is zinvol voor de flora en de amfibieën.
- Bescherming van de waarden van het bosgebied. Deze bosplantengemeenschap getuigd,
door zijn uniek voorkomen, over de reliëfwerken tijdens de aanleg van de tuinen na 1762.
Bijkomend krijgen we hier de kans om een andere vegetatie te laten groeien.
De meer typische bomen en struiken voor de Vlaamse Ardennen kunnen in dit kleine eilandje
vervangen worden door (park)bomen voor een zure droge (en lager gelegen natte) zandgrond.
Toeval wil dat dit perfect aansluit zij de onderste zone van de bosgemeenschap omschreven in
hoofdstuk 7 van dit deel en dat deze bestanden minder kwetsbaar zijn voor betreding.
De facto zijn deze twee naast elkaar liggende bestanden zeer geschikt voor de ontwikkeling
van een arboretum. Bijkomend is er in een Dennen - Eikenbos geen struiklaag.
- Economische levensvatbaarheid. Door de productie van solitaire kwaliteit(park)bomen op
hoogstam.
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- Bescherming van het bosgebied tegen ongewenst bosgebruik. Het beheerafval te organiseren
naar het centrale compostdepot.
Bomen die in een Dennen - Eikenbos gedijen en die uitgroeien tot kwaliteitshout.
Geplaatst in afnemend biologische fauna & florapotentieel (life-content):
biologische rijkdom/ waarde (max 19)
19
Zomereik (op de lager gelegen delen)
19
Wintereik
17
Zachte - en Ruwe berk
12
Grove den
12 Zwarte den
11
Zwarte Els (op de lager gelegen delen)
6
Fijnspar
2
Lork (interessant omwille van de mogelijkheid tot grassengroei)
Ongekend
Parkplanten & - struiken al of niet solitair
In dergelijke bosplantengemeenschap is er geen struik - of onderlaag door de sterke neiging
tot braamontwikkeling. Een herhaald beperken van deze bramengroei kan leiden tot een
rijkdom van varens (brede en smalle stekelvaren). Bij het verschijnen van gewone
salomonszegel, adelaarsvaren en wilde kamperfoelie neigt de humus opbouw eerder naar een
ontwikkeling van een Eiken - Beukenbos.
Densiteit aanplant: ·- bosaanplant grotere bomenmaat, maat 8/10 tussenafstand 7 m
Maatverschil: bosgoed bomen maat 100/120 en struiken 60/80
Opdeling soorten: volgens uitvoeringsplan
10/ De beheermaatregelen voor de bossen van het type I3, Derivaatgemeenschap van
Dennen- Eikenbos met Amerikaanse vogelkers. BWK Qb Eiken-Berkenbos en P(p)mb
Naaldhoutaanplant of Grove den met ondergoei van struiken en bomen.
Geen verwantschap met Europese classificaties.
Dit bestandtype vormt deel van de bossen met nr. 1 & 14.
Het opnamepunt 2 van bos nr 1 is in de 3 de graad onderliggend verwant met
bosplantengemeenschap E1 (zie eerder) Iepen- Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid
(Iepen en Essen) en habitat 91EO: Alluviale bossen met Alnus Glutinosa en Fraxinus
excelsior. Gevoelig voor verdroging, behouden waterdynamiek, vaak vervangen door
populierenaanplant. De stukken bronbos van deze bestanden kunnen Zwarte els, Vogelkers,
Grouwe abeel, Gladde iep, Zomereik en Zoete kers bevatten, het beek begeleidende deel
bevat aanvullend Schiet - , Grauwe - & Katwilg, Zwarte populier en Ruwe - & Gladde iep.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Behoud van de waterstand en waterkwaliteit.
- Een economisch rendabel beheer is niet echt mogelijk, aldus meer geschikt als park of natuurbos.
- Geschikt voor nietsdoen - & extensief hakhoutbeheer.
- Niet geschikt voor begrazing.
Het opnamepunt 14 van bos nr 14 (de meest zuid-oostelijke hoek van het Leeuwergembos)
is in de tweede graad onderliggend verwant aan plantengemeenschap H3 (zie eerder): Eiken Beukenbos met adelaarsvaren. en habitat 9120 (Beuk, Zomer - & Wintereik, Hulst) :
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Atlantische zuur minnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion).Gevoelig voor eutrofiëring en verzuring,
invasieve exoten o.m. Amerikaanse Vogelkers, bodemerosie & - compactie, overexploitatie
leidt tot degradatie door te weinig oude bomen en dood hout. De aanwezigheid van
Rhodondendron is negatief voor de gezondheid van de bestanden.
De Europese richtlijnen voor het beheer houden in:
- Klassiek geschikt voor hooghout, middelhout -, & nietsdoenbeheer.
Minder geschikt voor hakhoutbeheer.
- Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes.
Maximaal behoud van dikke bomen en dood hout.
- Aanbrengen van structuurrijke bufferzones onder de vorm van zomen en mantels.
- Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze bestanden geschikt voor
seizoen begrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers.
- Herstellen van onderlinge bosverbindingen aangewezen.
Bos 1 is een kwaliteitshout productiebos.
Bos 14 maakt deel uit van het parkgebied.
Bos 1 is in einde boomfase, begin aftakelfase en is aan geleidelijke verjonging toe.
Bos 14 is in boomfase doch een grotere gelaagdheid in ouderdom van het bos is aan te raden.
Binnen het kader van de criteria duurzaam bosbeheer;
- Bescherming van het bosgebied tegen ongewenst bosgebruik. Het beheerafval te organiseren
op naar het centrale compostdepot.
- Bescherming van de waarden van het bosgebied. Onder meer door behoud van enkele
bomen in aftakelingsfase, 1 op 10 en ontwikkeling natuurlijk bos (bos 1) door grotere variatie
aanplant. Verwijderen Amerikaanse vogelkers. Deze bestanden zijn in Oostelijk-Vlaanderen
(Limburg) vrij algemeen tot algemeen en biologisch zeer waardevol.
Cultureel/geschiedkundig/sociaal/religieus;
- ontwikkeling park met parkbomen, - struiken en - vegetatie (bos 14),
- open plekken, doorkijkzichten zonder het mysterie te verliezen en herprofileren
vrijmetselarij route.
- Economische levensvatbaarheid. Verdere productie van kwaliteitsbomen (bos 1) d.m.v.
hooghout beheer met verjonging door femelslag, uitdunnen kaprijpe kwaliteitsvolle bomen
gevolgd door heraanplant, verwijderen van tamme kastanje daar die door massaal
bladstrooiselproductie de bodem verstikt.
- Bescherming van het bosgebied tegen ongewenst bosgebruik. Het beheerafval te organiseren
naar het centrale compostdepot.
Bomen die in een Dennen -Eikenbos gedijen en die uitgroeien tot kwaliteitshout.
Geplaatst in afnemend biologische fauna & florapotentieel (life-content):
biologische rijkdom/waarde (max 19)
19
Zomereik
19
Wintereik (droge standplaatsen)
17
Ruwe berk
11
Grove Den (niet subsidiegerechtigd na kap van inheems
loofhout)
6
Winterlinde (minder geschikt doch in klein % nuttig)
3
Lork (vooropbrengst)
Ongekend
Parkbomen, - planten &- struiken al of niet solitair
(in mindere mate ook geschikt voor als geringe toevoeging als variatie)
3
Gewone Esdoorn
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De struik/onderlaag kan aangevuld worden met:
biologische rijkdom/waarde (max 19)
16
Eenlijstige meidoorn (halfschaduw & lichtminnend)
15
Sleedoorn (halfschaduw tot zonnig)
4
Wilde lijsterbes (halfschaduw)
1
Hulst (halfschaduw)
Deze struiken produceren in samenwerking met de zwammen een betere groeiomgeving en
bodemsubstraat.
Densiteit aanplant: ·- bosaanplant +/- 2000 bomen/HA met latere uitdunning
- bij gemengde aanplant struik - & boomlaag tussenafstand 5 m met
latere uitdunning
- bij grotere bomenmaat, maat 8/10 tussenafstand 7 m
Maatverschil: bosgoed bomen maat 100/120 en struiken 60/80
Opdeling soorten: volgens uitvoeringsplan
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4.1.5 Perceelmatige bestandfiches
Algemeen
Onderstaande bestandfiches werden opgesteld om een detailzicht te verkrijgen op de nodige
beheerswerken per perceel. Het vertrekpunt voor deze beschrijvingen zijn de doelstellingen.
Deze kunnen zeer divers zijn en bijkomende specifieke drijfveren hebben:
Esthetisch landschappelijk
Economisch
Ecologisch
Sociaal

Heraanleg parkbos
Beheer van de productiebos
Duurzaam en biodiversiteit ondersteunend
Diverse omgevingsbelevingen

Al deze factoren dienen in te spelen op steeds veranderde economische, sociale en
ecologische klimaten. Ook de kunde en de kennis van de biologische - bosbouwkundige
actoren bevat geen axioma's. Binnen dit kader onderstrepen we dat onderstaande beheeropties
te kaderen zijn binnen de relativiteit van continue evoluties. Het zijn beeldopnames gemaakt
tussen 2012 en 2013 van een steeds verder evoluerend en veranderend beheerproces.
Wij drukken dan ook op het belang op de "menu's" vermeld tussen pag. 222 en 241,
Beheersmaatregelen op lange termijn per plantengemeenschap, als blijvende leiddraden voor
ingrepen in het domein.
Een beheer benadering die vertrekt vanuit het aanwezige biologische potentieel heeft de
bodemeigenschappen als vaste factor. Diverse rondgangen met experten in bosbouw en
biologen gaven aan dat dit zowat het enige houvast is bij toekomst gerichte bos/parkprojecten.
Alle andere aspecten zijn gebonden aan steeds evoluerende menselijke appreciatiecriteria,
noden, inzichten en kennis.
De doelstelling die wij vooropstelden voor de productiebossen:
- Duurzaam bosbeheer gericht op een continu gevarieerd marktaanbod van kwaliteitshout en
hakhout.
De doelstelling voor het parkbos:
- Onderhoudsvriendelijk, duurzaam en harmonisch herstel parkbeleving.
Dit alles binnen een geheel van biodiversiteit ondersteunende voorstellen.
Bemerking:
Het Agentschap Natuur & Bos wijst er op dat in onderstaande perceelsmatige bestandsfiches
vaak een lagere aanplantingsdensiteit hebben dan deze in de aanplantingspremie gevraagde
+/- 2000 ind./Ha wordt vooropgesteld.
Een lagere densiteit kan maar op dat moment vervalt de beschikbare premie.
Er bestaan 3 manieren om tot een aanplant van 2000 ind./ Ha te komen:
- D.m.v. heraanplanten men een densiteit van 2000 ind./Ha.
- D.m.v. een gewilde uitgroei van de natuurlijke verjongingscapaciteit vermengd aangevuld
met aanplantingen tot een totaal 2000 ind./Ha.
- D.m.v. een uitgroei van de natuurlijke verjongingscapaciteit aangevuld met aanplantingen
met gruutere tussenafstanden gevold door gezondeerde dicthtere aanplantingen tot een
totaal van 2000 ind./Ha wordt bekomen. Door deze laatste methode ontstaat een diversiteit
in dichtheid. Mogelijks kan deze laatste vorm oplossing brengen voor zones met bv. 3 x 3
m afstand tussen de aanplantingen.
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Situering

238

Individuele bestandfiche

1 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0673
1583 6 1
9.620 NIEUWEGE
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 96 Eindjaar Bron
Oppervlakte 25.330,00
Bodem: vlakke vrij droge zandlemerige heuveltop met talud met hardere kleipannen dicht
onder de oppervlakte. Matig zurig. Voor het overgrote deel kwaliteitsvolle langdurig
ongestoorde bodem, plaatselijk beheer resten ophoping en licht gestoorde bodem.
Bwk: Deel 1 a zuur beukenbos met groeve en talud (fs, kc & kt)
Zie bijlage 3
Deel 1 b naaldhout met ondergoei van bramen en varen (pms)
Deel 1 c populieren aanplant op westelijke rand (pop)
Bosplantengemeenschap:
Zie bijlage 5
Zone 1
G3, Essen-Eikenbos met gewone salomonszegel en wilde kamperfoelie.
BWK Qa Eiken haagbeukenbos.Verwantschap met Europese
habitatrichtlijn CODE 9130
Zone 2
I3, Derivaatgemeenschap van Dennen- Eikenbos met Amerikaanse
vogelkers. BWK Qb Eiken-Berkenbos en P(p)mb Naaldhoutaanplant of
Grove den met ondergoei van struiken en bomen.
Geen verwantschap met Europese classificaties.
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm:
Gemengde aanplant van Beuk en Eik.
Stamgewijze mengvorm, sterke dominantie van Beuk >90 %.
Soorten:
Hoofdetage: Beuk & Eik met spontane uitgroei van Gewone Esdoorn.
Geringe aanwezigheid van Tamme Kastanje als hak-/middelhout.
2 à 3 individuen.
Plaatselijk gering aangevuld met Naaldhout in het zuidelijk deel zone 2
Populierenrand op westelijk deel zone 2.
Verticale opbouw: Gelijkvormig hooghout.
Geen tot geringe struik of nevenetage: Kastanje (aanplant), Gewone
Esdoorn, Hulst & Gewone Vlier
Leeftijd hoofdetage: gelijkmatig 80 - 120 j, 20-25 m, vermoedelijke aanplant rond 1900, zoals
aangegeven in bhp 95/21 512-5/17
Sluitingsgraad: gedrongen > 75 %
Bedrijfsvorm: Hooghout kwaliteitsbomen
Ontwikkelingsstadium: Vitaal oud boomhout met geringe jonge naaldboom aanplant
Bosbouwkundige maatregelen
Bos 1 is in einde boomfase, begin aftakelfase en is aan geleidelijke verjonging en
diversifiëren toe. De 30 m² grondvlak-houtoppervlakte grens /Ha op de hoogte van 1m30 is
kritisch. Het bos bevat een 3 tal "kwaliteitshout" Eiken bomen die een tweede
groeiperiode/bedrijfstijd waard zijn.
De andere Eiken worden verdrongen door de beuken en vertonen ziektesporen op
wortelhoogte door bodembelasting. Samen met een belangrijk deel van de opstand zijn deze
bomen van geringere economische waarde: stookhout.
Het aanduiden van de toekomstbomen en het verwijderen van de "relatief slechte" is het
vertrekpunt voor een verder beheer.
Het naald - & Populieren - & Kastanje(middelhout) bestand kan behouden blijven.
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Doelstelling: Een goed kwaliteitshout producerend in soorten en leeftijden gediversifieerd bos
met 50 % opstand in de boomfase, 15 % verjonging en 35 % kaprijpe oppervlakte met bomen
in de vervalfase en enkele 2 à 3 staande dode bomen en 7 m/Ha liggend dood stamhout.
Aanduiden toekomstbomen +/- 50 à 60/Ha. 1 te ringen boom als staand dood hout.
Kappingen:
Langzaam verjongen naar gediversifieerd gelaagd Eikenbos met struiklaag d.m.v. femelkap
van het Beukenbestand vanaf 2014. Het aantal femelslagkappingen in de planningsperiode is
2 met een tussenperiode van min 5 jaar. De kappingen zijn vooral in functie van de vrijstelling
van de kronen van de toekomst bomen en kunnen dus een mengvorm plenter/femelslag
inhouden. We spreken hier eerder over femelslag omdat een ovaal, cirkelvormige kapplaats
de meest evidente oplossing is om bomen neer te leggen binnen een bestaand rijvormige
opstand. Max 2 femelslagplaatsen per kap voor de gezamenlijke oppervlakte van bos 1 & 2.
De tweede femelkap in functie van de eerste slagplaatsen: uitbreiding op de randen zonder
schade aan het hernieuwende bos.
Totale % kapzones planningsperiode 35 - 40 %.
Diameter slagplaats = 1,5 à 2 x de boomhoogte, +/- 37.5- 45 m. (niet te klein nemen)
11 m³ stamhout als liggend dood hout achter te laten of, nog beter, omgeduwde boom met
wortelkluit. Aan te raden voor het bodemevenwicht: Zie Europese richtlijnen bostype.
Het in hakhout zetten van de bestaande onderetage kan een meerwaarde betekenen voor het
stimuleren van het natuurlijke bio potentieel.
Herbebossing:
Gefusioneerde verjonging op femelslagplaatsen met aanplant boomlaag en struiklaag:
Natuurlijke verjonging.
Weelderige bestaande uitgroei van Gewone Esdoorn, met in geringe mate Wilde Kers.
Een kans geven aan natuurlijk uitgroeiend beukenpotentieel kan waardevol zijn.
Potentieel van Gewone Vlier en Hulst uitgroei in de struiklaag. Doelstelling 550-800/Ha.
Na 4 jaar aanplanting met half & schaduwboomsoorten.
Plantverband groepsgewijs 3 x 3 bosgoed maat 100/120. Doelstelling 1.100/Ha.
Zone 1 volgens de beheermaatregelen voor de bossen van het type G3:
Zomereik (65 %) hogere etage
Zomerlinde (10 %) als pleeghout en middelhout
Haagbeuk (aanplant als schaduwboomsoort) als middelhout
(15 %)
Gewone esdoorn (10 %)
De Eiken zijn eerder in de lichtrijke midden zone te planten.
Struiken:
Eenlijstige meidoorn (halfschaduw & licht minnend)
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Te planten op de lichtrijkere randen van het bos.
Zone 2 volgens de beheermaatregelen voor de bossen van het type I3:
Zomereik (55 %) hogere etage
Wintereik (droge standplaatsen) (25%) hogere etage
Ruwe berk (2,5 %)/Europese Lork (vooropbrengst) (2,5 %)
Haagbeuk (aanplant als schaduwboomsoort) (15 %)
De Eiken zijn eerder in de lichtrijke midden zone te planten.
Struiken:
Eenlijstige meidoorn (halfschaduw & licht minnend)
Wilde lijsterbes (halfschaduw)
Te planten op de lichtrijkere randen van het bos.
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Andere plantverbanden volgens pag 221 en verder: Beheersmaatregelen op lange termijn per
plantengemeenschap
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Vrijstelling en zuivering verjonging.
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 98 %, gediversifieerd in soorten en etages.
- Behoud van de Tamme Kastanje, Naaldhout en Populierenrand.
- Opbouw van struiklaag.
Beheersmaatregelen:
- Beschermen talud en groeve tegen betreding. Pleisterplaatsen voor fauna en flora.
- Aanleg zoom en mantel stroken.
Zie Grafische eindvoorstelling.
- Verwijderen beheer resten
- Instellen van luwtezones in omliggende foerageergebieden..
Zie Grafische eindvoorstelling.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

2 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0081
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
Oppervlakte 2.970,00

1431 1 1
0
MAGIJSHOF
KI 6 Eindjaar Bron

Bodem: vlakke vrij droge zandlemerige heuveltop met hardere kleipannen dicht onder de
oppervlakte. Matig zurig. Voor het overgoten deel kwaliteitsvolle langdurig ongestoorde
bodem, plaatselijk beheer resten ophoping en licht gestoorde bodem.
Bwk: zuur beukenbos met groeve en talud (fs, kc & kt)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap:
Zie bijlage 5
G3, Essen-Eikenbos met gewone salomonszegel en wilde kamperfoelie.
BWK Qa Eiken haagbeukenbos.Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE
9130
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm:
Gemengde aanplant van Beuk en Eik.
Stamgewijze mengvorm, sterke dominantie van Beuk >90 %.
Soorten:
Hoofdetage: Beuk & Eik met spontane uitgroei van Gewone Esdoorn.
Verticale opbouw: Gelijkvormig hooghout.
Geen tot geringe struik of nevenetage.
Leeftijd hoofdetage: gelijkmatig 80 - 120 j, 20 -25 m, vermoedelijke aanplant rond 1900,
zoals aangegeven in bhp 95/21 512-5/17
Sluitingsgraad: gedrongen > 75 %
Bedrijfsvorm: Hooghout kwaliteitsbomen
Ontwikkelingsstadium: Vitaal oud boomhout
Bosbouwkundige maatregelen
Bos 2 is in einde boomfase, begin aftakelfase en is aan geleidelijke verjonging toe.
De 30 m² houtoppervlakte grens /Ha op de hoogte van 1m30 is kritisch
Doelstelling: Een goed kwaliteitshout producerend in soorten en leeftijden gediversifieerd bos
met 50 % opstand in de boomfase, 15 % verjonging en 35 % kaprijpe oppervlakte met bomen
in de vervalfase en enkele 2 à 3 staande dode bomen en 7 m³/Ha liggend dood stamhout.
Aanduiden toekomstbomen +/- 50 à 60/Ha.
1 te ringen boom als staand dood hout.
Kappingen in overlap met Bos 1:
Langzaam verjongen naar gediversifieerd gelaagd Eikenbos met struiklaag d.m.v. femelkap
van het Beukenbestand vanaf 2014. Het aantal femelslagkappingen in de planningsperiode is
2 met een tussenperiode van min 5 jaar. De kappingen zijn vooral in functie van de vrijstelling
van de kronen van de toekomst bomen en kunnen dus een mengvorm plenter/femelslag
inhouden. We spreken hier eerder over femelslag omdat een ovaal, cirkelvormige kapplaats
de meest evidente oplossing is om bomen neer te leggen binnen een bestaand rijvormige
opstand. Max 2 femelslagplaatsen per kap voor de gezamenlijke oppervlakte van bos 1 & 2.
De tweede femelkap in functie van de eerste slagplaatsen: uitbreiding op de randen zonder
schade aan het hernieuwende bos.
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Totale % kapzones planningsperiode 35 - 40 %.
Diameter slagplaats = 1,5 à 2 x de boomhoogte, +/- 37.5 - 45 m. (niet te klein)
3 m³ stamhout als liggend dood hout achter te laten of, nog beter, omgeduwde boom met
wortelkluit. Aan te raden voor het bodemevenwicht: Zie Europese richtlijnen bostype.
Herbebossing:
Gefusioneerde verjonging op femelslagplaatsen met aanplant boomlaag en struiklaag:
Natuurlijke verjonging.
Doelstelling 550-800/Ha. Bestaande uitgroei van Gewone Esdoorn.
Potentieel van Gewone Vlier en Hulst uitgroei in de struiklaag.
Na 4 jaar aanplanting met half & schaduwboomsoorten.
Doelstelling 1.100/Ha. Plantverband groepsgewijs 3 x 3 bosgoed maat 100/120 volgens de
beheermaatregelen voor de bossen van het type G3:
Zomereik (65 %) hogere etage
Zomerlinde (10 %) als pleeghout en middelhout
Haagbeuk (aanplant als schaduwboomsoort) als middelhout
(15 %)
Gewone esdoorn (10 %)
De Eiken zijn eerder in de lichtrijke middenzone te planten.
Struiken:
Eenlijstige meidoorn (halfschaduw & lichtminnend)
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Te planten op de lichtrijkere randen van het bos.
Andere plantverbanden volgens pag 221 en verder: Beheersmaatregelen op lange termijn per
plantengemeenschap
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Vrijstelling en zuivering verjonging.
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 98 %, gediversifieerd in soorten en etages.
- Opbouw van struiklaag.
Beheersmaatregelen:
- Verwijderen beheer resten
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

3 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0076B 1428 14 10 WULFSHAGE
Aard BOS Inschrijvingsjaar 01 Belast
KI 1 Eindjaar Bron
Oppervlakte 9.730,00
Bodem: Periodiek vochtige leemgrond deel uitmakend van een zacht glooiende helling vlak
boven een gedraineerd brongebied. Een quasi permanent natte afvoergracht met periodiek
drassige/moerassige oeverzones maakt deel uit van dit bestand. Voormalige landbouwgrond.
Eerder zurig. Licht gestoorde (deel oost) tot gestoorde bodem (deel west)
Zie bijlage 2.
Bwk: Deel 3 a Populierenbestand op vochtige bodem met ondergroei van kruiden - of
ruigtevegetatie(Ihi)
Zie bijlage 3
Deel 3 b Populierenbestand en moerasspirea ruigte (pop & hf)
Bosplantengemeenschap:
Zie bijlage 5
D2, Rompgemeenschap van Essen-Elzenbos met grote brandnetel en
populierenaanplant. BWK Vn Nitrofiel alluviaal Elzenbos & IHI populierenbestand.
Geen verwantschap met Europese classificaties.
Bos nr 3 is onderliggend verwant aan bosplantengemeenschap D4: Essen-Elzenbos
met Goudveil en Reuzenpaardenstaart en habitat 91E0 : Alluviale bossen met Alnus
Glutinosa en Fraxinus excelsior.
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm: Homogeen
Soorten: Moeilijk aanslaande uniforme jonge aanplant van Populier. Zieke opstand.
Geen tot geringe struik of nevenetage: Spontane uitgroei van Water-/Boswilg,
Zomereik, Es, (Zomer)Linde en Meidoorn
Verticale opbouw: Gelijkvormig hooghout.
Leeftijd hoofdetage: Gelijkmatig +/- 15 tot 25 j, 15 - 20 m, vermoedelijke aanplant ’91-’92:
Beaupré.
Sluitingsgraad: gedrongen 25 - 50 %
Bedrijfsvorm: Hooghout
Ontwikkelingsstadium: Weinig vitaal staakhout
Bosbouwkundige maatregelen
Bos 3 is een weinig vitaal uniform populierenbestand met geringe ondergroei.
Doelstelling: Een goed kwaliteit- en kaphout producerend in soorten en leeftijden
gediversifieerd bos door de ontwikkeling van een gezondere en gevarieerdere opstand en een
groei naar een beter sterroosprofilering van de bestanden.
Vanaf 2014 een kap van het populierenbestand tot een verspreid 10/Ha restant met een
gefusioneerde verjonging met vegetatie uit het alluviaal Elzenbos en Wilg als zuiverend
werkende bomen voor het wegwerken van de NPK vervuiling en de verbetering van de
waterkwaliteit.
Kappingen:
Aanduiden te behouden populieren, 9 stuks, met 1 te ringen populier als staand dood hout.
Eenmalige kap van alle overige Populieren vanaf 2014.
Aandacht voor het behoudt van de bestaande natuurlijke uitgroei.
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6 m³ stamhout als liggend dood hout achter te laten. Aan te raden voor het bodemevenwicht:
Zie Europese richtlijnen bostype.
Herbebossing:
Gefusioneerde verjonging met aanplant boomlaag en struiklaag:
Natuurlijke verjonging.
Stimuleren van de bestaande uitgroei van Bos/waterwilg, Zomereik, Es en (Zomer)Linde en te
verwachten Gewone Esdoorn. Doelstelling 550-800/Ha.
Potentieel van Meidoorn uitgroei in de struiklaag.
De natuurlijke bosverjonging kan ondersteund worden t.o.v. welige braam - & netelgroei door
het verspreid inbrengen van schiet/boswilg stekken.
4 jaar na de kap aanplanting met licht- & halfschaduwboomsoorten.
Doelstelling 1100/Ha. Plantverband groepsgewijs 3 x 3 bosgoed maat 100/120 volgens de
beheermaatregelen voor de bossen van het type D2:
Zomereik (30 %) te planten op enige afstand van de oever van de gracht
Wilgen
Schietwilg (15 % vooropbrengst) te planten in de natte zones
Boswilg (15 %) te planten op enige afstand van de gracht oever
Zwarte Populier (enkel individuen over het gehele bestand)
Zwarte Els (25 %) overal
Spaanse aak/veldesdoorn(15 %)
te planten op enige afstand van de oevers
Struiken:
Tweestijlige meidoorn (halschaduw & lichtminnend op ietwat vochtige
plaatsen)
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Andere plantverbanden volgens pag 221 en verder: Beheersmaatregelen op lange termijn per
plantengemeenschap
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Vrijstelling en zuivering verjonging.
- Hakhoutbeheer op Boswilg 50 % (optie)
- 1 x in de loop van dit beheerplan
- Middelhoutbeheer op Wilg 100 % (vooropbrengst) en Els 50 % (optie)
- 1 x in de loop van dit beheerplan
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 100 %, gediversifieerd in soorten en etages.
- Opbouw van struiklaag.
Beheersmaatregelen:
- Verhinderen verder storten van fruitafval.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

4 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0075C 1428 13 10 WULFSHAGE
Aard BOS Inschrijvingsjaar 94 Belast
KI 2 Eindjaar Bron
Oppervlakte 11.308,00
Bodem: Periodiek vochtige leemgrond deel uitmakend van een zacht glooiende helling vlak
boven een gedraineerd brongebied. Een quasi permanent natte afvoergracht met periodiek
drassige/moerassige oeverzones maakt deel uit van dit bestand. Voormalige landbouwgrond.
Eerder zurig. Licht gestoorde bodem.
Zie bijlage 2.
Bwk: Populierenbestand op vochtige bodem met ondergroei van kruiden - of
ruigtevegetatie(Ihi)
Zie bijlage
Bosplantengemeenschap:
Zie bijlage 5
D2, Rompgemeenschap van Essen-Elzenbos met grote brandnetel en
populierenaanplant. BWK Vn Nitrofiel alluviaal Elzenbos & IHI populierenbestand.
Geen verwantschap met Europese classificaties.
Bos nr 4 is onderliggend verwant aan bosplantengemeenschap G2: Essen - Eikenbos
met Wilde hyacint en habitat 9130: Beukenbossen van het type Asperilo-Fagetum.
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm: Homogeen
Soorten: Moeilijk aanslaande uniforme jonge aanplant van Populier. Zieke opstand.
Spontane uitgroei van Es.
Verticale opbouw: Gelijkvormig hooghout.
Geen tot geringe struik of nevenetage:
Leeftijd hoofdetage: Gelijkmatig +/- 15 tot 25 j, 15 - 20 m, vermoedelijke aanplant ’91-’92:
Beaupré.
Sluitingsgraad: Gedrongen 25 - 50 %
Bedrijfsvorm: Hooghout
Ontwikkelingsstadium: Weinig vitaal staakhout
Bosbouwkundige maatregelen (gelijkaardig en best te combineren met aanpak bos 3)
Bos 4 is een weinig vitaal uniform populierenbestand met geringe ondergroei.
Doelstelling: Een goed kwaliteit- en kaphout producerend in soorten en leeftijden
gediversifieerd bos door de ontwikkeling van een gezondere en gevarieerdere opstand en een
groei naar een beter sterroosprofilering van de bestanden.
Vanaf 2014 een kap van het populierenbestand tot een verspreid 10/Ha restant met een
gefusioneerde verjonging met vegetatie uit het alluviaal Elzenbos en Wilg als zuiverend
werkende bomen voor het wegwerken van de NPK vervuiling en de verbetering van de
waterkwaliteit.
Kappingen:
Aanduiden te behouden populieren, 11 stuks, met 1 te ringen populier als staand dood hout.
Eenmalige kap van alle overige Populieren vanaf 2014.
Aandacht voor het behoudt van de bestaande natuurlijke uitgroei.
7 m³ stamhout als liggend dood hout achter te laten. Aan te raden voor het bodemevenwicht:
Zie Europese richtlijnen bostype.
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Herbebossing:
Gefusioneerde verjonging met aanplant boomlaag en struiklaag:
Natuurlijke verjonging.
Doelstelling 550-800/Ha. Stimuleren van de bestaande uitgroei van Boswilg, Zomereik, Es en
(Zomer)Linde en te verwachten Gewone Esdoorn.
De natuurlijke bosverjonging kan ondersteund worden t.o.v. welige braam - & netelgroei door
het verspreid inbrengen van schiet/boswilg stekken.
Potentieel van Meidoorn uitgroei in de struiklaag.
4 jaar na de kap aanplanting met licht- & halfschaduwboomsoorten.
Doelstelling 1100/Ha. Plantverband groepsgewijs 3 x 3 bosgoed maat 100/120 volgens de
beheermaatregelen voor de bossen van het type D2:
Zomereik (30 %) te planten op enige afstand van de oever van de gracht
Wilgen
Schietwilg (15 % vooropbrengst) te planten in de natte zones
Boswilg (15 %) te planten op enige afstand van de gracht oever
Zwarte Populier (enkel individuen over het gehele bestand)
Zwarte Els (25 %) overal
Spaanse aak/veldesdoorn(15 %)
te planten op enige afstand van de oevers
Struiken:
Tweestijlige meidoorn (halschaduw & licht minnend op ietwat vochtige
plaatsen)
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Andere plantverbanden volgens pag 221 en verder: Beheersmaatregelen op lange termijn per
plantengemeenschap
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Vrijstelling en zuivering verjonging.
- Hakhoutbeheer op Boswilg 50 % (optie)
- 1 x in de loop van dit beheerplan
- Middelhoutbeheer op Wilg 100 % (vooropbrengst) en Els 50 % (optie)
- 1 x in de loop van dit beheerplan
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 100 %, gediversifieerd in soorten en etages.
- Opbouw van struiklaag.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

5 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0089M 1428 6 1
0
WULFSHAGE
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 23 Eindjaar Bron
Oppervlakte 10.699,00
Bodem: Periodiek vochtige leemgrond deel uitmakend van een zacht glooiende helling vlak
op de rand van een gedraineerd brongebied. Voor 1928 deel uitmakend van een bronbos.
Kwaliteitsvolle langdurig ongestoorde bodem met plaatselijk fruitafval.
Afdalend naar de zuidelijk gelegen gracht steeds nattere grond
Matig zurig tot drassig zurig aan de grachtrand..
Bwk: Zuur Eikenbos (qs), in realiteit Beukenbos
Zie bijlage 3
Houtwal van hakhoutstoven (htw)
Bosplantengemeenschap:
Zie bijlage 5
Zone 1 (deel oost) E1, Iepen- Essenbos met aalbes en groot heksenkruid. BWK
Va: Alluviaal Essen-Essenbos. Verwantschap met Europese
habitatrichtlijn CODE 91EO: Alluviale bossen met Alnus Glutinosa en
Fraxinus
excelsior.
Zone 2: (deel west) D 5, Essen-Elzenbos met bloedzuring. BWK: Va: Alluviaal EssenEssenbos. Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 91EO: Alluviale
bossen met Alnus Glutinosa en Fraxinus excelsior.
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm: Beukenaanplant met enkele individuen Eik, Gewone Esdoorn en Essen.
Soorten: Hoofdetage: Volledige dominantie van Beuk met enkele Eiken en spontane uitgroei
van Esdoorn.
Eeuwen oude Essen hakhoutstoven op de zuidelijke rand.
Struiketage in Gewone Vlier, Peterselie Vlier,.
Verticale opbouw: Gelijkvormig hooghout,
Leeftijd hoofdetage: gevarieerd, ouder dan 80 j, 25-30 m, aangepland 1949.
Sluitingsgraad: > 75 %
Bedrijfsvorm: Hooghout
Ontwikkelingsstadium: Gevarieerd met dominantie van jong boomhout
Bosbouwkundige maatregelen
Bos 5 is een in de boomlaag vitale bosrand tussen de Kasteeldreef en de zuidelijk gelegen
agrarische zone. Het bestand vertoont weinig of geen sterroosprofilering.
Wel is er een redelijke etagevorming. Vooral de zuidelijke rand heeft last van NPK
invloeiing. Op deze zuidelijke rand komen enkele eeuwenoude Essen hakhoutstoven voor.
Deze bosrand doet dienst als uitkijkzone voor roofvogels over een foerageergebied en als
refuge voor weidedieren.
De bosbouwkundige maatregelen zijn gericht op het gezonder maken van de opstand door een
gericht onderhoud van de bosplantengemeenschap en een ondersteunen van de etagevorming
onder de vorm van het ondersteunen van de potentievolle natuurlijke uitgroei in deze
planningsperiode.
Een verder zetting van het hakhoutbeheer is zeker gewenst.
Gezien de periodieke overstroming is de waterkwaliteit voor dit bostype heel belangrijk.
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Het onderhouden van de natuurlijke dynamiek van de gracht en de zuiverheid van het water is
dan ook van groot belang.
Kappingen:
Individuele plenterslag omwille van aantasting van een boom of stormschade tijdens de
planningsperiode steeds mogelijk doch momenteel niet van toepassing.
Herbebossing:
De struik/onderlaag kan aangevuld worden met: Eenstijlige meidoorn en Hazelaar.
Ondersteunen van natuurlijke uitgroei biopotentieel.
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Hakhoutbeheer op Essenstoven, 2 x in de loop van dit beheerplan.
- Plaatselijke verplegingskap of eenmalige individuele plenterslag voor stamtaldunning is niet
uit te sluiten doch nu over langere termijn nergens aangewezen.
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
Het bestand bestaat uit 100 % inheemse boomsoorten
- Diversifiëren in soorten en etages door middel van natuurlijke uitgroei..
- Opbouw van struiklaag.
- Het behoudt van een 2 à 3 tal bomen in aftakelfase/doodhout en 4 - 5m³ dood liggend hout
is aan te raden voor het bodemevenwicht.
Beheersmaatregelen:
- Opbouw mantel en zoomzone aan de zuidelijke rand.
- Verhinderen verder storten van fruitafval.

Zie Grafische eindvoorstelling.

Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

6 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0089N 2200 1 10
Aard BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast
Oppervlakte 900,00

WULFSHAGE
KI 1 Eindjaar Bron T

Bodem: Op de randen periodiek vochtige leemgrond deel uitmakend van een zacht glooiende
helling vlak op de rand van een gedraineerd brongebied. Voor 1928 deel uitmakend van een
bronbos. Kwaliteitsvolle langdurig ongestoorde bodem met plaatselijk puinafval.
Matig zurig tot drassig zurig aan de grachtrand..
Bwk: Zuur beukenbos (fs)
Zie bijlage 3
Beukenbos met voorjaarsflora zonder wilde hyacint (fa)
Bosplantengemeenschap: D 5, Essen-Elzenbos met bloedzuring. BWK: Va: Alluviaal EssenEssenbos. Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 91EO: Alluviale
bossen met Alnus Glutinosa en Fraxinus excelsior.
Zie bijlage 5
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm: Volledige dominantie van Beuk met enkele Eiken
Soorten: Hoofdetage van Beuk en Eik met Spontane uitgroei van Gewone Esdoorn.
Plaatselijk 2 tal Naaldhout bomen.
Struiketage in Gewone Vlier.
Verticale opbouw: Gelijkvormig hooghout, individuen.
Leeftijd hoofdetage: gevarieerd, ouder dan 80 j, 25-30 m, aangepland 1953.
Sluitingsgraad: > 75 %
Bedrijfsvorm: Hooghout
Ontwikkelingsstadium: Gevarieerd met dominantie van jong boomhout.
Bosbouwkundige maatregelen
Bos 6 is een in de boomlaag vitale bosrand tussen de Kasteeldreef en de zuidelijk gelegen
agrarische zone. Het bestand vertoont een geringe sterroosprofilering.
Wel is er een redelijke etagevorming met Gewone Vlier.
Deze bosrand doet dienst als uitkijkzone voor roofvogels over een foerageergebied en als
refuge voor weidedieren.
Plaatselijk is er bouwpuin te vinden.
De bosbouwkundige maatregelen zijn gericht op het gezonder maken van de opstand door een
gericht onderhoud van de bosplantengemeenschap en een ondersteunen van de
gedachtevorming onder de vorm van het ondersteunen van de potentievolle natuurlijke
uitgroei in deze planningsperiode.
De waterkwaliteit voor dit bostype heel belangrijk: Het onderhouden van de natuurlijke
dynamiek en de zuiverheid van het water is dan ook van groot belang.
Kappingen: Individuele plenterslag omwille van aantasting van een boom of stormschade
tijdens de planningsperiode steeds mogelijk doch momenteel niet van toepassing.
Herbebossing:
De struik/onderlaag kan aangevuld worden met: Eenstijlige meidoorn en Hazelaar
Ondersteunen van natuurlijke uitgroei biopotentieel.
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Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Plaatselijke verplegingskap of eenmalige individuele plenterslag voor stamtaldunning is niet
uit te sluiten doch nu nergens over langere termijn aangewezen.
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
Het huidig bestand bestaat uit +/- 100 % inheemse boomsoorten, op 1 naaldboom individu na.
- Diversifiëren in soorten en etages door middel van ondersteunen van natuurlijke uitgroei
biopotentieel.
- Opbouw van struiklaag.
- Het behoudt van 0, 63 m³ dood liggend hout is aan te raden voor het bodemevenwicht.
Beheersmaatregelen:
- Opbouw mantel en zoomzone aan de zuidelijke rand.
- Verwijderen bouwpuin..

Zie Grafische eindvoorstelling.

Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

7 Dreef

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0087
Aard BOSWEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
Oppervlakte 1.380,00

1428 5 10
WULFSHAGE
KI 5 Eindjaar Bron

Bodem: Licht gestoorde zurige bodem met belangrijk mycoflora potentieel. Vlakke grond met
2 grachten op de randen Z & N. Vooral puinresten bedreigen de oppervlakten tussen de
bomen.
Bwk: Kasteelpark (kpk)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: Niet van toepassing
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm: Homogeen
Soorten: Enkel Zomereik
Verticale opbouw: Eikendreef
Leeftijd hoofdetage: > 140j , +/- 1870 aangepland
Sluitingsgraad: Niet van toepassing
Bedrijfsvorm: Niet van toepassing
Ontwikkelingsstadium: Ouder wordend vitaal boomhout.
Bosbouwkundige maatregelen
Bestand 7 is een in een vitale Zomer Eikendreef
De bosbouwkundige maatregelen:
- Verwijderen bouwpuin en mycoflora ondersteunend maaibeheer.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoudt van ouder wordende bomen.
Kappingen: Plaatselijke kroonverpleging, stormschade of individuele plenterslag tijdens de
planningsperiode mogelijk doch weinig waarschijnlijk.
Herbebossing: In voorkomend geval heraanplant verwijderde stam, Zomer Eik.
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Plaatselijke verplegingskap is over een planningsperiode van 27 jaar niet uit te sluiten doch
nu nergens over langere termijn aangewezen.
- Maaibeheer met verwijderen maaiafval naar centraal kompostpunt
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Beheersmaatregelen:
- Mycoflora en flora gunstig onderhoud van de bermen.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoudt van ouder wordende bomen.
- Gebruik van beschermingscherm bij het maaien dicht bij de bomen.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Maaien tussen de bomen, 1 x per jaar na de schoontijd, 30/6
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Individuele bestandfiche

8 Dreef

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0085
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
Oppervlakte 5.260,00

1428 3 1
0
MAGIJSHOF
KI 11 Eindjaar Bron

Bodem: Kwaliteitsvolle langdurig ongestoorde matig zurige bodem met belangrijk mycoflora
potentieel. Vlakke grond met drainagegracht in het W & Z & N.
Bwk: Kasteelpark (kpk)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: Niet van toepassing
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm: Homogeen
Soorten: Oude getopte linde met enkele jonge heraanplant.
Verticale opbouw: Lindendreef
Leeftijd hoofdetage: +/- 81 -100 j, 1930
Sluitingsgraad: Niet van toepassing
Bedrijfsvorm: Niet van toepassing
Ontwikkelingsstadium: Ouder wordend minder vitaal boomhout. De bomen werden topgewijs
geknot op een hoogte van 15-18 m.
Bosbouwkundige maatregelen
Bestand 8 is een in een minder vitale Lindendreef.
In het verleden weren enkele zieke bomen verwijderd en vervangen door jonge aanplant.
De bosbouwkundige maatregelen:
- Op de zuidelijke zijde verder heraanplanten van ontbrekende bomen.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoud van de ouder wordende bomen.
- Periodieke snoeibeurten.
Kappingen: Plaatselijke kroonverpleging, stormschade of individuele plenterslag tijdens de
planningsperiode mogelijk doch weinig waarschijnlijk..
Herbebossing: In voorkomend geval heraanplant verwijderde stam, Linde.
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Plaatselijke verplegingskap is over een planningsperiode van 27 jaar niet uit te sluiten doch
nu nergens over langere termijn aangewezen. De zieke bomen werden reeds verwijderd.
- Maaibeheer met verwijderen maaiafval naar centraal kompostpunt
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Beheersmaatregelen:
- Mycoflora en flora gunstig onderhoud van de bermen.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoudt van ouder wordende bomen.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Maaien tussen de bomen, 1 x per jaar na de schoontijd, 30/6
- Gebruik van beschermingscherm bij het maaien van de waterloten.
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Individuele bestandfiche

9 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0099B 1428 12 10
PALMBOSCH
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 35 Eindjaar Bron
Oppervlakte 16.000,00
Bodem: Dit bosperceel ligt op een lager gelegen deel van een aflopende zachte helling,
noordelijk gericht. Zowel op de oostelijke - als op de westelijke grens ligt een drainagegracht.
Het westelijke gelegen bovenste deel bevat een brongebied en is licht waterrijker dan de
andere delen van het bos. Het brongebied is geen drassige zone maar eerder een sterk lokale
kwelzone door het doorsnijden/aan de oppervlakte komen van een kleiplaat door
reliëfvorming. De toplaag bestaat uit een licht gestoorde bodem met een bedreigde zone door
beheerafval. De bodem is nat zurig tot plaatselijk sterk verzurend door compostering.
Bwk: Zuur Eikenbos (qs)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap:
Zie bijlage 5
Zone 1 (Noordelijk deel) G3, Essen-Eikenbos met gewone salomonszegel en wilde
kamperfoelie. BWK Qa Eiken haagbeukenbos. Verwantschap met Europese
habitatrichtlijn CODE 9130: Beukenbossen van het type Asperilo-Fagetum.
Quasi geen sterroosprofilering.
Zone 2 (Zuidelijk deel) E1, Iepen- Essenbos met aalbes en groot heksenkruid. BWK
Va: Alluviaal Essen-Essenbos. Verwantschap met Europese habitatrichtlijn
CODE 91EO: Alluviale bossen met Alnus Glutinosa en Fraxinus.
Enige sterroosprofilering.
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm: Zomer Eiken kwaliteit hooghout met middenetage van Tamme Kastanje en
gediversifieerde natuurlijke uitgroei (midden en onderetage).
Soorten:
Zone 1 Hoofdetage Zomereik met nevenetage van Tamme Kastanje.
Struiklaag: spontane uitgroei van Gewone vlier.
Zone 2 Hoofdetage: Zomereik met spontane uitgroei van nevenetage uit
Gewone Es, Gewone Els, Esdoorn, Zachte Berk en enkele aangeplante
individuen naaldhout.
Struikkaag: Gewone vlier, Hulst en Hazelaar
Verticale opbouw: Zone 1 Hooghout Eik met middelhout van Tamme Kastanje.
Zone 2 Hooghout Eik, middelhout van Es, Els en Esdoorn met enkele
individuen naaldhout. Redelijke uitgroei van onderetage in natuurlijke
uitgroei.
Leeftijd hoofdetage: >140 j & tuss.121 - 140, 20 -25 m, ongelijkmatig 1850 en 1900
Sluitingsgraad: 50 - 75 %
Bedrijfsvorm: Hooghout van kwaliteitsbomen en middelhout.
Ontwikkelingsstadium: vitaal oud boomhout met start aftakelfase in de ZW hoek.
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Bosbouwkundige maatregelen
Het hooghout van bos 9 is in boomfase, plaatselijk begin aftakelfase, en is binnen afzienbare
tijd aan geleidelijke verjonging toe. De ondergroei is redelijk gediversifieerd in soorten en
etages, Kaprijpheid van enkele bomen d.m.v. femelslag vanaf begin planningsfase
Zone 1 lijdt aan eutrofiëring door opeenhoping van Tamme Kastanje bladafval.
Het verwijderen van enkele Tamme kastanjes en/of het planten van enkele in opstand
concurrerende middelhout boomsoorten is hier een geschikte maatregel om de verdere
verzuring van de bodem te stoppen.
Doelstelling: Een gezond kwaliteitshout producerend bos in soorten en leeftijden
gediversifieerd bos met 50 % opstand in de boomfase, 15 % verjonging en 35 % kaprijpe
oppervlakte met bomen in de vervalfase en enkele 2 à 3 staande dode bomen en 7 m³/Ha
liggend dood stamhout.
Aanduiden toekomstbomen +/- 50 à 60/Ha.
Kappingen:
1/ Langzaam verjongen in een gediversifieerd gelaagd Eikenbos met struiklaag d.m.v.
femelkap in het Eikenbestand vanaf 2014.
Het aantal femelslagkappingen in de planningsperiode is 2 met een tussenperiode van min 10
jaar. De kappingen zijn vooral in functie van de vrijstelling van de kronen van de
toekomstbomen en kunnen dus een mengvorm plenter/femelslag inhouden.
Ook het verwijderen van dringend te verwijderen afgetakelde bomen maakt deel uit van deze
femelslagkappingen.
We spreken hier eerder over femelslag omdat een ovaal, cirkelvormige kapplaats de meest
evidente oplossing is om bomen neer te leggen binnen een bestaande opstand.
Maximum 1 femelslagplaats per kap voor de gezamenlijke oppervlakte van beide zones.
Totale % kapzones planningsperiode 25 - 35 %.
Diameter slagplaats = 1,5 à 2 x de boomhoogte, +/- 30 - 45 m.
Aan te raden voor het bodemevenwicht: Overblijvend staand dood hout: 2 à 3 tal en 11 m³
hout als liggend dood hout achter te laten. Zie Europese richtlijnen bostype.
2/ Verspreid terugdringen van het Tamme kastanje bestand tot 50 % bestaande opstand tijdens
de femelslagen.
3/ Na 15-20 jaar kan een eerste middelhoutkap van Zwarte Els als tussenopbrengst worden
gepland.
Herbebossing:
Gefusioneerde verjonging op femelslagplaatsen met aanplant boomlaag en struiklaag:
Natuurlijke verjonging.
Zone 1
Gezien de ophoging van Tamme kastanje bladeren vooral de bramengroei
stimuleert zijn de kansen op een rijke uitgroei van het natuurlijk potentieel
gering. De klemtoon zal hier dus meer op aanplanten liggen.
Zone 2
Deze zone is, in de niet sterk verzuurde zone, bijzonder rijk in natuurlijk
gediversifieerde uitgroei: Gewone Es, Gewone Els, Esdoorn,
Zachte Berk, Hazelaar, Gewone vlier en Hulst.
Hier mag dus een rijke uitgroei van het bio potentieel worden verwacht.
Aanplanting met half & schaduwboomsoorten.
Zone 1 Onmiddellijke aanplanting. Doelstelling 1.100/Ha. Plantverband groepsgewijs 3 x 3
bosgoed maat 100/120 volgens de beheermaatregelen voor de bossen van het type G3
Zomereik (60 %)
Zwarte Populier (enkel individuen over het gehele bestand)
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Haagbeuk (aanplant als schaduwboomsoort) (20%)
Zomerlinde (20 %)
Wilde kers (10 %)
Struiken:
Terugdringen braamvorming
Eenlijstige meidoorn (halfschaduw & licht minnend)
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Zone 2 Aanplanting na 4 jaar. Doelstelling 1.650/Ha. Plantverband groepsgewijs 3 x 3
bosgoed maat 100/120 volgens de beheermaatregelen voor de bossen van het type E1:
Zomereik (60 %)
Zwarte Els (middelhout) (10 %)
Haagbeuk (20%)
Olm (10 % uit zaad opgekweekte Fladderiepen in nattere zones)
Struiken:
Gezien de aanwezigheid van een belangrijk struikenpotentieel in
de natuurlijke uitgroei is een aanplanting overbodig.
Andere plantverbanden volgens pag. 221 en verder: Beheersmaatregelen op lange termijn per
plantengemeenschap
Bosbehandeling - & verplegingswerkzaamheden
- Uitdunnen, geleidelijke vrijstelling uitgroei en aanplant.
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 98 %, gediversifieerd in soorten en etages.
- Verspreid behoud van 50 % van de Tamme Kastanje.
- Opbouw van struiklaag in zone 1.
Beheersmaatregelen:
- Aanleg zoom en mantel strook op de zuidzijde.
Zie Grafische eindvoorstelling.
- Verwijderen beheer resten.
- Instellen van luwtezones in omliggende foerageergebieden..
Zie Grafische eindvoorstelling.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

10 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 41035 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0101F
Aard WEILAND & BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast
Oppervlakte 6.040,00 waarvan 63,00 bos

2201 8 1 0 PALMBOSCH
KI 36 Eindjaar Bron

Bodem: Dit kleine bosperceeltje, op de rand uit van een weide gebied, is gelegen op een
aflopende zachte helling, noordelijk gericht. De bodem bestaat uit een geheel van
opvullingslagen op een vroegere kleine zandontginning. De toplaag, een gestoorde bodem met
bedreigde zone door beheerafval is vrij oneffen en lokaal omgevingsvreemd.
Deze aanvoer van omgevingsgronden zorgt voor een zeer gediversifieerde unieke
verzameling aan flora. Deze plantenconcentratie is echter, gezien het verschil met de
oorspronkelijke groeibiotoop, tijdelijk.
De bodem is nat zurig tot plaatselijk sterk verzurend door compostering.
Bwk: Populierenbestand op vochtige bodem met ondergroei van Eiken en Wilgen (Ihb)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: D2, Rompgemeenschap van Essen-Elzenbos met grote brandnetel
en populierenaanplant. BWK Vn Nitrofiel alluviaal Elzenbos & IHI
populierenbestand. Geen verwantschap met Europese classificaties.
Zie
bijlage 5
Quasi geen sterroosprofilering.
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm: Homogeen
Soorten: Moeilijk aanslaande uniforme jonge aanplant van Populier. Zieke opstand.
Struiklaag: Spontane uitgroei van Gewone vlier.
Verticale opbouw: gelijkvormige bovenetage zonder neven - & onderetage.
Leeftijd hoofdetage: gelijkmatig +/- 15 tot 25 j, 15 - 20 m, aanplant 1994
Sluitingsgraad: 50 - 75 %
Bedrijfsvorm: Hooghout
Ontwikkelingsstadium: Weinig vitaal staakhout
Bosbouwkundige maatregelen
Bos 10 is in feite geen bos maar een aanplant van populieren op een kleinere zandwinning.
Een stabiele wortelgroei zal gezien de verschillende opvullingslagen weinig kans maken.
De risico's op windval zijn bij verder uitgroei enkel toenemend.
Het lijkt ons het zinvolst om het bestaande bestand voor de verkoopwaarde nog een 5 - 6 tal
jaren te laten aangroeien maar een veel verdere toekomst zijn deze bomen niet gegeven.
Kappingen: Volledige kap van het populierenbestand in 2020.
Kap Schietwilgen middelhout in 2038.
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Herbebossing:
Natuurlijke verjonging.
Afhankelijk van de initiatieven m.b.t. de aanleg van een compensatiebos door het herstellen
van de Bosquets in bos 15 kan dit bos 10 opgaan in de mantel en zoomstrook van het
compensatiebos, zie individuele bestandfiche 25.
Indien dit initiatief geen doorgang vindt binnen deze planningsperiode is het aangewezen om
enkele wilgenstekken aan te planten ter ondersteuning van de natuurlijke verjonging t.o.v. de
bramenrgoei.
Aanplanting met licht en halfschaduwboomsoorten.
Wij vinden het niet zinvol om, gezien de onsamenhangende ondergrond, de eerste 20 jaar
kwaliteitshout aan te planten. Inzetten op de natuurlijke verjonging en het natuurlijk laten
stabiliseren van de ondergrond kan 20 jaar na de Populierenkap tot een Schietwilgen
(mogelijks gediversifieerde) middelhoutopbrengst leiden.
Bosbehandeling - & verplegingswerkzaamheden
- Uitdunnen, geleidelijke vrijstelling uitgroei en aanplant.
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Vervangen Populierenbestand door Schietwilg en natuurlijke uitgroei.
Beheersmaatregelen:
- Herstel bodemprofiel
- Instellen van luwtezones in omliggende foerageergebieden.
Zie Grafische eindvoorstelling.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.

258

Individuele bestandfiche

11 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 41035 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0105R
Aard BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast
Oppervlakte 2.479,00

2199 1 1 0 MEERSCHHOEK
KI 5 Eindjaar Bron

Bodem: Dit bos vormt is deel van de heuveltop Leeuwergem - Spelaan. De bodem is
periodiek vrij droog en matig zurig. De zandlemige toplaag is, gezien de afwezigheid van
mycoflora, sterk verstoord. De omliggende urbane tuinen zorgen voor een inwaai van cultivar
planten en het uitzaaien van allochtone struiksoorten zoals Turkse hazelaar.
Bwk: Naaldhoutbestand met ondergroei van jonge bomen en struiken ((pmb) Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: E1, Iepen- Essenbos met aalbes en groot heksenkruid. BWK
Va: Alluviaal Essen-Essenbos. Verwantschap met Europese habitatrichtlijn
CODE 91EO: Alluviale bossen met Alnus Glutinosa en Fraxinus.
Zie bijlage 5
Quasi geen sterroosprofilering.
Bestandtype N: Lork.
Mengvorm: homogeen
Soorten: Lork hooghout met spontane uitgroei van Zomereik, Gewone Esdoorn, Gladde iep,
Struiklaag: Gewone en Peterselievlier, Hulst en Gewone & (Turkse) Hazelaar.
Verticale opbouw: Gelijkvormig hooghout met onderetage spontane uitgroei.
Leeftijd hoofdetage: gelijkmatig 15 -20m, aanplant 1953
Sluitingsgraad: > 75 %
Bedrijfsvorm: hooghout
Ontwikkelingsstadium: verouderend boomhout
Bosbouwkundige maatregelen
Het hooghout van bos 11 is in zijn geheel aan bosomvorming toe: diversifiëren en verjonging.
De huidige lorken hebben momenteel weinig economische waarde.
Er kan voor geopteerd worden om de bomen te laten staan tot de marktprijzen gunstiger zijn
voor een eindkap. Een argument tegen deze zienswijze is de steeds toenemende kans op
windval. Enkele lorken laten staan heeft om dezelfde reden geen zin.
Daarom stellen wij voor de eindkap in te stellen vanaf 2015.
Indien het huidige uitgroeiende bio potentieel zoals de Zomer eiken en de Gewone esdoornen
kunnen gespaard worden bij de kap is dit een pluspunt.
De Turkse hazelaars kunnen best worden verwijderd.
Kappingen: vanaf 2015 bij verbeterende verkoopwaarde of dreigende windval
Herbebossing:
Een belangrijke element in de herbebossing is de hoeveelheid bramengroei na de eindkap.
Door de lichtsterke is de kans op overvloedige tier aanwezig. De aanplanting zal dus dienen in
te spelen op het mogelijk sterk variant succes bij de natuurlijke verjongingperiode.
Doelstelling 1700 /Ha (zie eerdere bemerking). Door de sterke kans op inwaaien van
allerhande tuin-exoten is het aan te raden de bodem bedekking door de aanplant vrij groot te
nemen en niet te lang te wachten met de aanplant.
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Natuurlijke verjonging.
Gezien de aanwezige uitgroei van Zomereik, Gewone Esdoorn en Gladde Iep kan een goede
natuurlijke kolonisatie door deze soorten op dit perceel worden verwacht.
Aanplanting met licht en halfschaduwboomsoorten.
De timing van aanplant met groter bosgoed dient te worden ingesteld op het al of niet slagen
van de natuurlijke verjonging vs. de bramengroei: +/- 2 jaar.
Plantverband aan te passen aan de densiteit van de natuurlijke verjonging en de bramenrgoei,
bosgoed maat 100/120 volgens de beheermaatregelen voor de bossen van het type E1:
Zomereik (60 %) op de lichtsterke plaatsen
Zwarte Populier (enkel individuen over het gehele bestand)
Schietwilg (10 %) terugdringen bramengroei en vooropbrengst
Zwarte Els (10 - 10 %)
Haagbeuk (10 %) (middelhout)
Struiken:
Hazelaar
Het aanplanten van enkele Hazelaars is een ondersteuning voor
de natuurlijke uitgroei door het bramen terug dringend effect.
Andere plantverbanden volgens pag. 221 en verder: Beheersmaatregelen op lange termijn per
plantengemeenschap
Bosbehandeling - & verplegingswerkzaamheden
- Uitdunnen, geleidelijke vrijstelling uitgroei en aanplant.
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 98 %, gediversifieerd in soorten en etages.
- Verspreid behoud van natuurlijke uitgroei bomen en struiken.
- Opbouw van struiklaag.
Beheersmaatregelen:
- Beschermen bos tegen overbetreding.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

12 Dreef

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0473D
1586 12 1
9.620 LOVERTHEATERDR 1
Inschrijvingsjaar Aard HOEVE& BOS 88 Belast KI 865 Eindjaar 00032F Bron
Oppervlakte 9.780,00 waarvan 132,00 bos
Bodem: Licht gestoorde en zurige, natte leembodem .
BWK: Kasteelpark (kpk)

Zie bijlage 3

Bosplantengemeenschap:
Niet van toepassing
Zie bijlage 5
Bestandtype: LH > 80%
Mengvorm: Homogeen voor dreef en zijdelingse gemengde aanplant
Soorten: Linden ( in lei-vorm), Populier en één enkele individu van Japanse notenboom
(Ginkgo biloba) en zeer beperkte struiklaag, nl. 3 exemplaren van Toverhazelaar
(Hamamelis).
Verticale opbouw: Hooghout met zo goed als geen onder- en nevenetage
Leeftijd: 60-80 j (linde), 15j (populier)
Sluitingsgraad: Niet van toepassing
Bedrijfsvorm: Niet van Toepassing
Ontwikkelingsstadium: Zone 1: Niet van toepassing wegens lei-constructie
Zone 2: Ouder wordend vitaal boomhout voor zijdelingse aanplant
Bosbouwkundige maatregelen
Bestand 12 is een vitaal boomhoutbestand. De aanwezige Toverhazelaar dient echter meer
zonlicht te kunnen vangen. Verplanten naar een meer open gedeelte, zie zuidelijke bosrand
van 14a met te creëren open plek in parkbos. Mogelijks is dit een dure beheersmaatregel doch
de aanplant heeft een familiale betekenis en is daarom als individu waardevol.
De bosbouwkundige maatregelen:
Kappingen: Eindkap Populier in 2028
Herbebossing: Aanplant van hoogstammige Beuk 10/12 en Zomereik 10/12, met
plantverband van 8x8
Ondergroei van Mispel, Hazelaar en Meidoorn naar esthetische compositie
bij aanplant in massieven.
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Vormsnoei van de leibomen, alsook van meidoorn-massieven
- Huidig maaibeheer
- Hakhoutbeheer bij Hazelaar
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
Hoogwaardige bomen ondersteuning van de toegang tot het Lovertheater, alsook naar de
biodiversiteit en ecologisch aspect
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Beheersmaatregelen: Jaarlijks snoeiwerk en maaibeheer.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Maaien tussen de bomen, 1 x per jaar na de schoontijd, 30/6 of seizoensgebonden
begrazing tot kapping
-De kapperiode te plannen tussen half oktober en half november
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Individuele bestandfiche

13 Parkbos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0466B
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
Oppervlakte 32.300,00

1586 8 1 0 PARK VAN LEEUWERGEM
KI 122 Eindjaar Bron

Bodem: Overwegend licht gestoorde en zurige, natte leembodem in het lagere parkdeel, met
in het Lovertheater een periodiek sterk vochtige plaats en daar een sterk verzurende zone. Ten
zuiden vertonen de westelijke flanken een matig zurige, droge zandleembodem. Dit is een
kwaliteitsvolle, langdurig ongestoorde bodem.
Bwk: Deel 13 a
Zuur Eikenbos (qs)
Zie bijlage 3
Deel 13 b
Zuur Beukenbos (fs)
Bosplantengemeenschap:
Zie bijlage 5
Zone 1
G3 Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel & Wilde kamperfoelie
BWK Qa Eiken haagbeukenbos.
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130:
Subatlantische en Midden-Europese Winter-Eikenbossen of EikenHaagbeukenbossen behorend tot het Carpnion Betuli.
Zone 2
E1, Iepen- Essenbos met aalbes en groot heksenkruid.
BWK Va: Alluviaal Essen-Essenbos.
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 91EO:
Alluviale bossen met Alnus Glutinosa en Fraxinus
Zone 3
H3, Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren.
BWK Qs: Zuur Eikenbos met Lelietje-van-dalen en Dalkruid (FagoQuercetum) Fs: Zuur Beukenbos (Fago-Quercetum).
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9120:
Atlantisch zuurminnende Beukenbossen met Ilex & Taxus in de
ondergroei (Ilici-Fagenion)
Bestandtype: LH > 80%
Mengvorm: Stam – tot groepsgewijze mengvorm van Beuk, Zomereik en Tamme kastanje
Zone 1: dominantie van Beuk > 50%
Zone 2 : dominantie van Eik. > 75%
Zone 3: dominantie van Beuk > 85%
Soorten: Gelijkvormig hooghout van Beuk, Zomereik & Tamme kastanje en enkele
prachtige exemplaren van Haagbeuk (zone 2)
Middelhout van Es, Gewone vlier, Esdoorn, Hulst & Taxus
In zone 3 spontane ondergroei van Beuk, Haagbeuk, Gewone vlier, Tamme kastanje
& Hulst.
Verticale opbouw:

Zone 1 = Bovenetage van Zomereik, Beuk & Tamme
Kastanje, nevenetage van Es, Els en Esdoorn met enkele
individuen van Taxus.
Zone 2 = Bovenetage van Zomereik en enkele solitairen
van Haagbeuk, nevenetage van Gewone esdoorn, Hulst &
Gewone vlier.
Zone 3 = Bovenetage van Beuk, met aan de randen
beperkte struik- of nevenétage van Beuk, Berk, Taxus,
Hulst,….
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Leeftijd: 130-180j, 25-30m
Sluitingsgraad: normaal, > 75%
Bedrijfsvorm: Hooghout kwaliteitsbomen
Ontwikkelingsstadium: Vitaal oud boomhout, vitaal staakhout als jong boomhout
Bosbouwkundige maatregelen
De bestanden die deel uitmaken van bos 13 vormen een wezenlijk deel van de
landschappelijke beeldvorming en behoort tot het parkerfgoed. Het kenmerkt zich met een
nog vitaal einde boomfase waarbij een grotere gelaagdheid in ouderdom van het bos verdere
ondersteuning vraagt.
O.w.v. zijn parkwaarde vervult het gemengde hooghout hier zijn functie:
De ouderdomsbomen in zone 1 ondersteunen de natuurlijke akoestiek welke aanzet vindt in
het Lovertheater, in zone 3 maken de 180-jarige Beuken zich klaar voor een 2e ronde en
behouden we zo -voor de duur van dit beheerplan- de historische beleving van deze
mysterieuze zone. De boomoppervlaktegrens is echter wel kritisch aan de hoge kant waardoor
door onderlinge concurentie enkele bomen kunnen aftakelen.
Dit wijst dus niet op een aftakelingsfase van het gehele bestand.
De nevenetage in 1, 2 en het noordelijk deel van 3 vertonen een beginnende tot redelijke
étagevorming met Gewone Vlier, Gewone esdoorn en Es, alsook Vogelkers, Rododendron,
Paplaurier en Hulst. Het zuidelijk deel van zone 3 is zo goed als vrij van kruid- en struiklaag.
Enkel Adelaarsvaren weet zich hier te manifesteren.
Ondanks het begrip parkbos is het herstel van een onderlinge bosverbinding hier aangewezen.
De maatregelen richten we enerzijds op het instand houden van beide cultureel hoogstaande
aspecten door heraanplant van hooghout en anderzijds op het gezonder maken van de opstand
door een gericht onderhoud van de bosplantengemeenschap en een ondersteunen van de
etagevorming en geleidelijke bosverjonging.
De waterhuishouding is hier heel belangrijk: het herstel en onderhoud van de grachten en
Maria-Theresia kanalen is dan ook van groot belang.
Kappingen: Zone 1 = Individuele kappingen van Hooghout in 2014, nl. op Beuk o.a.
getekend door slijmroet en zware takbreuk. De dode Eik uit
veiligheidsoverweging. (Zone tss.Lovertheater & Apollo).
Kap met zorg voor overblijvende bomen en toezien op het behoud van
de Entbeuken (achter Apollo).
Vrijwaren van de enkele prachtige Haagbeuk door elimineren van de
jongere opwas van Beuk, mits zij geen schuilplaats bieden aan fauna.
Elimineren van Japanse duizendknoop (2013).
Behoud van max.2 exemplaren staand en 7m³ liggend dood hout
(zie zone tussen Lovertheater en zone 3).
Zone 2 = Kappen van Paplaurier (2013)
Zone 3 = Te beschermen wegens uniek landschappelijk erfgoed
Bereik van kritische grens, zie fiche 1 maar gezien de vitaliteit van de
opstand en omwille van de historische waarde is een ingreep enkel
aangewezen uit veiligheidsoverwegingen..
Herbebossing:
Gezien dit bos een grote parkwaarde bezit, sluit de visie van herbebossing hier sterk bij aan.
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Echter zullen de maatregelen de ondersteuning van het natuurlijk bio potentieel niet in de weg
staan.
Het hooghout in zone 1 laten evolueren naar Zomereik-bestand door aanplant van
hoogstammige bomen 10/12 daar waar de Beuk-kapping heeft plaatsgehad. Op die manier
sluit het Eikenbestand van bos 12 aan met het huidige Eikenbestand van bos 13, vergroot het
potentieel aan de productie van kwaliteitshout én dit met een geleidelijke verjonging.
Aanbrengen van een neven-etage van Haagbeuk. Deze gehele opzet creëert bovendien ook de
mogelijkheid om in parkbos enkele bomen in aftakelingsfase en max. 2 bomen als staand
dood hout te behouden, zolang zij het veiligheidsaspect niet in het gedrang brengen.
Ter ondersteuning van de parkwaarde vullen we de struiklaag in het noordelijk deel van zone
1 aan met massieven van Meidoorn, groepen van Mispel en Hazelaar. Dit alles in symmetrie
met bos 12. Het herstel van een rand aan Tamme kastanje (HS 10/12) rondom het
Lovertheater sluit hierbij aan en houdt het historisch aspect in eer. Als geleidelijke overgang
van het uniforme, ingerichte parkbos naar het meer landschappelijke en natuurlijke, voorzien
we een aanplant van Wilde Rododendron (Ponticum) in het verlengde van de octogonale
verbreding van het kanaal, creëren we in het zuidelijk deel van zone 1 opnieuw een spanning
door het aanbrengen van een gerichte onder- en nevenetage, willen we de aanwezige parkaspecten, nl. Taxus-silhouetten heropwaarderen en terug laten meespelen in het herstel van de
initiatie-route. Al deze maatregelen stimuleren de honger naar meer, sluit aan bij de visie van
weleer.
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Naast de individuele kappingen van enkele bomen in een groter bestand zullen andere
kwaliteitsbomen en/of ouderdomsbomen verpleging kennen wanneer zij de veiligheid in het
gedrang brengen.
- kroonverplegingskap van de Tamme kastanje (tss. Grande Allee en Lovertheater) om
bestaand silhouet zo lang mogelijk te benutten.
- vormsnoei van solitaire Taxus exemplaren
- bestrijden van de agressieve exoot, nl. Japanse duizendknoop
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
Het huidig bestand is goed gevormd en bestaat uit +/- 85 % inheemse boomsoorten, op de
invulling van Tamme Kastanje en enkele Taxus silhouetten na. Defacto gebeurt er geen
bosomvorming maar ondersteuning.
Het aandeel inheemse boomsoorten kent geen onmiddellijke verhoging, enkel streven we
ernaar het Zomereik-bestand te laten evolueren en uit te breiden van bos 12 tot en met bos 13,
m.b.t. zone 1, dit samen voor een totale oppervlakte van +/- 3Ha. Nota: vrijwaren van de
enkele prachtige exemplaren aan Haagbeuk
Werken naar de kritische grens van het beukenbestand en zijn historische, monumentale en
esthetische waarde.
Zone 1: aanplant rand lovertheater met kastanjes en beukenbestand laten evolueren naar
Zomereik. Verplanten van Ginkgo biloba naar parkzone 1 van bos 14 en het solitaire
aspect aldaar ondersteunen. Zomereikbestand laten verder evolueren, mits vrijwaren
van enkele individuen aan Haagbeuk.
Zone 2: Verder ondersteunen van diversifiëring in soorten en etages door natuurlijke uitgroei
en opbouw van struiklaag.
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Zone 3: Niet van toepassing
Beheersmaatregelen:
- Herstellen van de waterhuishouding d.m.v. herstel grachten en kanalen, alsook het draineren
van het Lovertheater a.h.v. verticale boringen
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Veilig onderbrengen van Apollo (en electriteitskast) bij starten van kapping.
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
- Machines met brede rupsbanden sterk aan te raden.
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Individuele bestandfiche

14 Parkbos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0114M 2202 3 1 0 PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast
KI 20 Eindjaar Bron
Oppervlakte 100.378,00
Bodem: Overwegend licht gestoorde, zurig natte bodem, met op:
- Het noordelijk deel op de bovenzijde van de heuvelrug een kwaliteitsvolle, langdurig
ongestoorde en matig zurige, droge zandleemgrond met ten zuidoost een overgang naar
matig, zurige natte grond.
- Een permanent vochtig brongebied met op de flanken gegraven bronnen en in de vallei
permanent vochtige sprengenbeken als periodieke moeraszones.
Met uitzondering van een sterk verzurend, natte en gestoorde grond ten westen van de
oostelijke helling.
- In oost-zuid als zuidwesthoek van het Leeuwergembos plaatselijk ophoging van puinstort
en illegale stort.
Bwk: Deel 14 a
Deel 14 b

Deel 14 c
Deel 14 d

Deel 14 e
Deel 14 f

Zuur Beukenbos (fs)
Zie bijlage 3
Zuur Eikenbos (qs)
Naaldhoutbestand met ondergroei van jonge bomen en struiken (pmb)
Bronbos (vc)
Eiken - Haagbeukenbos (qa)
Elzen - Eikenbos (vf)
Venig Berkenbroek (vt)
Loofhoutaanplant (re)
Eiken - Haagbeukenbos (qa)
Gemengd loofbos (gml)
Zuur Eikenbos (qs)
Naaldhoutbestand zonder duidelijke ondergroei (pa)
Alluviaal Elzen - Essenbos (va)
Populierenbestand op vochtige bodem met ondergroei van bomen en
struiken (lhb)

Bosplantengemeenschap:
Zie bijlage 5
Zone 1
H2 Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring
BWK Fa: Beukenbos met voorjaarsflora, zonder Wilde hyacint (MilioFagetum).
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9120:
Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex & Taxus in
ondergroei (Ilici-Fagenion)
Zone 2
D6 Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
BWK: V: Vochtig of vrij vochtig Elzen-Eikenbos (ev. met Haagbeuk)
Qat: Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) (partim).
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130:
Subatlantische en Midden-Europese Winter-Eikenbossen of EikenHaagbeukenbossen behorend tot het Carpnion Betuli.
Zone 3
I1 Rompgemeenschap van Dennen-Eikenbos met Gewone braam
BWK Qb: Eiken-Berkenbos (Querco-Betuletum) (partim) &
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P(p)ms: naaldhoutaanplant of aanplant van Grove den met lage
ondergroei (bramen, brem, heide, varens) (partim).
Geen verwantschap met Europese classificaties
Zone 4
I3 Derivaatgemeenschap van Dennen-Eikenbos met Amerikaanse
vogelkers.
BWK Qb Eiken-Berkenbos en P(p)mb Naaldhoutaanplant of Grove
den met ondergroei van struiken en bomen.
Geen verwantschap met Europese classificaties
Bestandtype: LH > 85%,
Mengvorm: Stam- en groepsgewijze menging van Beuk, Eik, Haagbeuk, Vogelkers,
Populier, Berk, Amerikaanse eik, Wilgen, Els & Es, Vlier waarbij Beuk & Eik
+/- gelijk opgaan, nl.50% Moerascypressen en Lorken als enkele individuen
onder het naaldhout. Vermeldenswaard is de solitaire aanwezigheid van
Moeraseik. Individuen aan Taxus en Hulst.
Soorten: Hooghout van Beuk, Zomereik, Haagbeuk, Lork, Amerikaanse eik & -lijsterbes,
Moeraseik en Populier. Middelhout van Berk, Wilg, Els & Es.
Spontane ondergroei van:
zone 1: Beuk, Meidoorn, Hazelaar, Wilde lijsterbes, Tamme kastanje, Hulst en
Esdoorn. Markante Beuk, met kroonschade, maar is schuil- en/of broedplaats
voor fauna.
zone 2: Kraakwilg, Boswilg, Esdoorn, Berk, Aalbes, Es, Hazelaar, Gewone vlier,
Vogelkers, Wilde lijsterbes, Haagbeuk. Prachtige solitair van Haagbeuk (zie
Bosweg), Markante solitaire Beuk & Moeraseik (beiden langsheen graspad à
Bulvinck), Markante Tamme Kastanje à overzijde van de te creëren open plek
buurt vermoedelijke eendenkooi, prachtige exemplaren van Moerascypressen
aan stenen brug en cascade (met kelk).
zone 3: Wilde lijsterbes, Haagbeuk, Esdoorn, Beuk, Hazelaar, Tamme kastanje en
Hulst.
zone 4: Vogelkers, Berk, Wilde lijsterbes, Gewone vlier en Esdoorn.
Verticale opbouw: van gelijkvormig naar ongelijkvormige bestanden
Zone 1 = Bovenetage van Beuk en Amerikaanse Populier, nevenetage van Taxus en Hulst
Markante Beukenboom, met afstervende kroon => huisvesting fauna
Zone 2 = Bovenetage van Eik, Beuk, Moerascypres en Moeraseik
Nevenetage van Berk, Es, Els, Populier ,Gewone vlier, Hulst
=>NO: Gemengd bestand van Lork (zie 1955) (80%) en andere loofbomen (20%)
Markante solitaire Haagbeuk in oostelijke hoek.
=>NW: aanplanting van populier “Boelare en Ghoy” in 1990,
=>ZW: gemengde aanplant per groep van Es, Esdoorn, Boskers, Zomer- en Wintereik, Beuk, Notenboom en Moerascypres. 1991. Het Essenbestand kent
voorlopig geen aantasting.
=>W: Markante Beuk en solitaire Moeraseik
=>Z: groep van Lork 1955
Zone 3 = Gemengde bovenetage van Beuk (80%), Zomereik e.a. (20%) 1830-1900
met nevenetage van Tamme kastanje, Amerikaanse vogelkers.
Zone 4 = Gemengd, groepsgewijze bovenetage van Lork, Amerikaanse eik en VogelKers, geen tot geringe struik- of nevenetage
Leeftijd: 15j (Amerikaanse eik) , 115-185j ( hooghout, individuen en lanen in dit bestand ),
48j (Lorkenbestanden), 20-25j (populierenbestand e.a.)
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Sluitingsgraad: gedrongen (100%) tot lichte (60-80%) kroonstand in vallei
Bedrijfsvorm: hooghout
Ontwikkelingsstadium: weinig vitaal staak- en hooghout in de vallei tot vitaal oud
hooghout op flanken en heuvelrug.
Bosbouwkundige maatregelen
Bos 14 behoort tot het cultureel tuinerfgoed als deel van de Engelse landschapstuin, welke
geen conceptueel park maar een half natuurlijke bos is met enkele inkijken, kronkelige open
zones, paden en parkbomen. De zonering vraagt dan ook geen grote parkgerichte ingrepen die
de eigenheid van deze middel-recente aanplant drastisch zou wijzigen, maar eerder
maatregelen die steeds in evenwicht zijn met de natuurwaarde en de kwaliteit van de
biodiversiteit. .
Naar parkherstel toe is deze zone geschikt voor de aanplant van enkele parkbomen, zowel
autochtone als enkele exotische, volgens het concept van de Engelse landschapstuin, met
daarbij het her- creëren van enkele open plekken in het bos, en het herwaarderen en herstel
van de Vrijmetselarijroute.
Naar bosherstel en behoud kenmerkt zone 2 zich als een bosplantengemeenschap met zones
die zeer zeldzaam zijn in Vlaanderen en genieten deze een ‘zeer waardevolle’ biologische
waardering, welke we dienen te beschermen wegens uniek landelijk erfgoed of zeldzame
flora.
In bos14 kent het loofhout een vitale boom- en stakenfase, terwijl het naaldhout zich eerder in
een eindfase bevindt. Het toepassen van een geleidelijke verjonging in het hooghout en van
hakhoutbeheer in de staken maakt deze standplaats geschikt voor de productie van kwaliteitshout. Een grotere gelaagdheid in ouderdom is aan te raden.
De 30 m² houtoppervlaktegrens/Ha op de hoogte van 1m30 is kritisch.
Doelstelling: Een goed kwaliteitshout producerend in soorten en leeftijden gediversifieerd bos
met 50 % opstand in de boomfase, 15 % verjonging en 35 % kaprijpe oppervlakte met bomen
in de vervalfase en enkele 2 à 3 staande dode bomen en 7 m³ liggend dood stamhout/Ha.
Aanduiden toekomstbomen +/- 50 à 60/Ha.
1 te ringen boom als staand dood hout.
Nodige en zorgzame aanpak van de waterhuishouding is hier sterk aangewezen, d.m.v. het
herstel van de grachten en meer nog de sprengbronnen en –beken.
Kappingen:
Zone 1:
Aanduiden van te behouden Beuken, kappen van de slechtere Beuk-exemplaren 2014
Vrijwaren Beuk en Eik aan Sterrentoren van braam => herstel open plek
Zone 2:
-Uitdunnen van de lanen in het Leeuwerghembos => opnemen in lot (Bosgroep) 2016
- Huidig hakhoutbeheer verder toepassen met tussenperiode van 8 jaar
verder uitdunnen. Aanduiden te behouden staken van Berk en Grauwe els. Vrijwaren van
oudere solitaire Moerascypressen.
- Kappingen in functie van herstel initiatieroute d.m.v. onder andere:
1. het doorbreken van het kunstmatig karakter van het Es-bestand a.h.v. dunning
2. het lijnpatroon van de Eikendreef afzwakken door dunning
3. het vrijstellen van de jongere Moerascypressen. 2016
4. het uitputten van braamopslag voor het creëren van open plekken in het bos, zie
Grafische eindvoorstelling.
6. Gericht middel- en hakhoutbeheer in functie van de kleine vista’s binnenin het domein
(zie grafische eindvoorstelling)

269

7. vrijstellen van de aanwezige Hulst-silhouetten, in de buurt van de voormalige
houten tempel en op heuvelrug boven de Fonteyne Mayenne.
8. herstellen van de Vrijmetselarijroute ten Oosten en ten Westen van parkbos 14
(zie grafische voorstelling)
9. het creëren van open plekken om zo af te wisselen in open en gesloten ruimten, het
mysterie van weleer te accentueren, het spel tussen het onbewuste en de rede te
benadrukken
In het westelijk deel van het Leeuwerghembos (langsheen de Abeeldreef) aanduiden van te
behouden populieren, 11 stuks, met 1 te ringen populier als staand dood hout. Eenmalige kap
van alle overige Populieren vanaf 2014. Verder in die zone langzaam verjongen naar
gediversifieerd gelaagd Eikenbos met struiklaag d.m.v. femelkap van het Beukenbestand
vanaf 2014. Het aantal femelslagkappingen in de planningsperiode is 2 met een tussenperiode
van min 8 jaar. De kappingen zijn vooral in functie van de vrijstelling van de kronen van de
toekomstbomen d.m.v. gerichte individuele-, soorten- of groepskap.
Totale % kapzones planningsperiode 35 - 40 %.
5 m³ stamhout als liggend dood hout achter te laten of, nog beter, ringen van 2 bomen als
toekomstig staand dood hout..
Zone 3:
Kappen van minder vitale tot zieke Beuken en Paplaurier 2014, uitputten Tamme kastanje
door verkorten hakhoutomloop 3 jaar in functie van de te creëren open plekken in het bos. (zie
grafische eindvoorstelling)
Zone 4:
Kaalkap van Lorkenbestanden in 2016, het voorlopig “niks doen” houdt wel het behouden
van broedplaats voor sperwer in. Nu toepassen van verjonging houdt mogelijk risico van
windworp in.
Individuele uitdunnigskap van Amerikaanse eik- en Vogelkersbestand (vanaf 2016), om te
komen tot kwaliteitshout en zo het biopotentieel plaatselijk geleidelijk aan meer kans te
geven.
Aandacht voor het behoud van de bestaande natuurlijke uitgroei. 2,5 m³ stamhout als liggend
dood hout achter te laten. Aan te raden voor het bodemevenwicht: Zie Europese richtlijnen
bostype.
Herbebossing
Zone 1:
- Heraanplanten van de zone met zieke Beuken met enkele meer waterminnende park
boomsoorten. Autochtone parkbomen voor deze bodem: Linde, (Es) en Haagbeuk. Exotische
parkbomen voor deze bodem: Moeraseik, Ginkgo (verplanten van bestaand exemplaar zie
Artemis) en Alnus cordata. Alle invullingen van parkbomen voorzien als HS 8/10 en/of 10/12
met variante tussenafstand van 5 tot 10m, zodat het geheel niet steriel overkomt.
- Ondersteunen van de intintiatieroute, alsook het biopotentieel door onderbrengen van
Struiklaag, nl. Hazelaar voor de biologische rijkdom, massieven van Kornoelje en
Kardinaalsmuts als parkbegroeiing. De te verplanten Toverhazelaar als solitaire aanplant
aan de rand van de vrijgekomen open ruimten (met zone 3) en het parkbos.
Zone 2:
Algemeen betreft dit een zone welke een potentieel bevat voor de productie van
kwaliteitshout met geleidelijke verjonging, al dan niet een gefusioneerde met aanplant van een
boom- en struiklaag:
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Natuurlijke verjonging:
Doelstelling 500/Ha. Stimuleren van de bestaande uitgroei van Berk, Es, Els, Gewone vlier,
Hulst.
4 jaar na de kap aanplanting met licht- & halfschaduwboomsoorten.
Doelstelling 300/Ha. Plantverband groepsgewijs 3 x 3 bosgoed maat 100/120 volgens de
beheermaatregelen voor de bossen van het type D6: ··
Zomereik (40 %)
Zwarte Els (25 %)
overal
Haagbeuk (20 %)
Gewone esdoorn (15%)
Struiken: ·Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Andere plantverbanden volgens pag. 221 en verder: Beheersmaatregelen op lange termijn per
plantengemeenschap
Specifiekere aanplanting in functie van het herstel initiatieroute en/of Engelse landschap:
1. De grote, gelijkmatige plantafstanden in Essenbestand vermijden door aanplant van
Struiklaag (Hazelaar) en middelhout (Zwarte els en Fladderiep). Aanplanten van enkele
parkbomen, zoals Amber-en Tulpenboom.
2. Op de flanken van de zuidelijke helling geen aanplant van zware bomen, wegens
onstabiele ondergrond. Het natuurlijk biopotentieel zo opnieuw kans geven.
3. Om het mysterie van weleer te benadrukken, het spel tussen het duistere en de rede
te accentueren, afwisselen van gesloten en open ruimten a.h.v. heel dichte, verspreide of geen
aanplant van bosgoed, spelen met plantafstand bij aanplant bomen. Creëren van kortere
doorkijken door aanplant van struiken, nl. rode kornoelje, kardinaalsmuts, met enkele
silhouetten van Spaanse aak. Deze parkheesters aanplanten volgens voorradige containerplant.
Vb: 60/80 , 1/m².
4. Het huidige graspad, in de westelijke hoek van het parkbos en aansluitend op de
Bulvinck, laten innemen door de voorziene mantelvegetatie. (zie grafische voorstelling).
Bestaande gemengde haag mee opnemen in deze mantel en laten uitgroeien volgens
natuurlijke habitat.
Het deel van de initiatieroute, nl. graspad langsheen het Altaar, elimineren en mee
laten opgaan in de bestaande omgevingsvegetatie.
Aanplant van beide graspaden volgens het life-content van deze zone, zie ‘algemene visie op
bosplantengemeenschap type D6
Zone 3:
Geschikte zone voor het opstarten van eigen collectie parkbomen (Arboretum) en deze laten
aansluiten met een eerste open ruimte in het parkbos (aan de noordelijke zijde van de
vermoedelijke eendenkooi) en ten zuiden van zone 1. Zie grafische eindvoorstelling.
Aanplant HS parkbomen, op basis van de bosplantengemeenschap I1 kunnen dit: Grove of
Zwarte den, als Fijnspar en Lork zijn, 10/12 met variante tussenafstand van 5 à 10m.
Deels ter ondersteuning van het biopotentieel, deels voor het opwaarderen van het
parklandschap (contrast open-gesloten, kleine vista’s) en om het mysterieuze in het Engelse
landschapspark voor een laatste maal te accentueren, stimuleren van ondergroei van enkele
Hulst-massieven.
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Zone 4:
Doelstelling 1550 /Ha.
Gefusioneerde verjonging op femelslagplaatsen met aanplant boomlaag en struiklaag: ·
Natuurlijke verjonging.
Verwachte verjonging 600/Ha.
Weelderige bestaande uitgroei van Gewone Esdoorn, met in geringe mate Wilde Kers.
Potentieel van Gewone Vlier en Hulst uitgroei in de struiklaag.
Na 4 jaar aanplanting met half & schaduwboomsoorten.
Wild plantverband groepsgewijs 3,5 x 3,5 bosgoed maat 100/120.
Zone volgens de beheermaatregelen voor de bossen van het type I3:
Zomereik (35 %)
Wintereik (droge standplaatsen) (30%)
Ruwe berk/Lork (Sperwer) (vooropbrengst) (15 %)
Haagbeuk (aanplant als schaduwboomsoort) (20%)
Struiken:
Eenlijstige meidoorn (halfschaduw & lichtminnend)
Wilde lijsterbes (halfschaduw)
Bosbehandelings- en verplegingsmaatregelen:
Algemene criteria is de verplegingssnoei van bomen door o.a. aanpak van afstervende kronen
bij hooghout, wanneer zij de veiligheid in het gedrang brengen. Zolang dit niet aan de orde is,
kunnen enkele exemplaren behouden blijven voor verticale aftakeling, huisvesting fauna… .
Ter ondersteuning van het biopotentieel 2 à 3 staande dode bomen en 7 m³ liggend dood
stamhout.
Snoeien van hulst, naargelang de verschijningsvorm: zie vb. Haag aan Sterrentoren, het
onderhoud van de bestaande silhouetten en het aanbrengen van de nieuwe massieven.
Hakhoutbeheer natuurlijk verder laten evolueren.
Verdere productie van kwaliteitsbomen d.m.v. vrijstelling en hooghoutbeheer met
verjonging door femelslag, uitdunnen kaprijpe kwaliteitsvolle bomen gevolgd door
heraanplant.
Het rooien van bomen of elke andere beheervorm in deze zones dient met de meeste
voorzorg en vakkennis te gebeuren, en zeker in de zones welke we beschermen wegens
landschappelijk erfgoed en /of zeldzame flora (zie brongebieden)
Vrijstelling en zuivering verjonging.
Knotten van de Wilgenrij.
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 90 %, gediversifieerd in soorten en etages.
- Opbouw van struiklaag.
- Het behoud van enkele bomen in aftakelingsfase voor 2 à 3/Ha. .
- Herstellen van het hydrografisch netwerk, met nodige zorg en kennis voor het herstel van de
natuurlijke grachten en sprengbeken, de gegraven kanalen laten we geleidelijk aan verlanden
en verloren gaan.
Beheersmaatregelen:
- Verwijderen beheersresten
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.

272

Individuele bestandfiche

15 Parkbos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0466C
1586 9 1 0 PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 70 Eindjaar Bron
Oppervlakte 32.060,00
Dit bestand wordt gekenmerkt door zijn opsplitsing in 2 tuinstijlen: (zie pag. 6)
- Het Zuidelijk deel ligt in de natuurlijkere Engelse tuin.
- Het Noordelijk deel ligt in de voormalig, formelere Franse tuin.
Bodem: Overwegend zure, natte leemgronden met dunne zandlenzen en permanent vochtige
tot periodiek vochtige grachten. In het zuidelijk deel een licht gestoorde bodem die
noordwaarts overgaat in een kwaliteitsvolle, langdurig ongestoorde bodem.
Bwk: Deel 15a
Populierenbestand op vochtige bodem
Zie bijlage 3
met ondergroei van bomen en struiken (lhb)
Alluviaal Elzen - Essenbos (va)
Deel 15b
Eiken - Haagbeukenbos (qa)
Talud (kt)
Deel 15c
Eiken - Haagbeukenbos (qa)
Gemengd loofbos (gml)
Talud (kt)
Bosplantengemeenschap:
Zie bijlage 5
Zone 1
D6 Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
BWK: Vf: Vochtig of vrij vochtig Elzen-Eikenbos (ev. met Haagbeuk)
Qa: Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) (partim).
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130:
Subatlantische en Midden-Europese Winter-Eikenbossen of EikenHaagbeukenbossen behorend tot het Carpnion Betuli.
Zone 2
G3 Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel & Wilde kamperfoelie
BWK Qa Eiken haagbeukenbos.
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130:
Subatlantische en Midden-Europese Winter-Eikenbossen of EikenHaagbeukenbossen behorend tot het Carpnion Betuli.
Bestandtype: LH > 80%
Mengvorm: Stamsgewijze mengvorm onder LH, met dominantie van Eik (60%)
Groepsgewijs onder het NH
Soorten: Ongelijkvormig hooghout van Eik, Beuk, Populier en Naaldhout
Middelhout van Els, Es en Wilg.
Hakhout van Hazelaar (talud)
Spontane ondergroei van:
Es, Hazelaar, Esdoorn, Boswilg, Meidoorn, Gewone vlier => Zone 1
Esdoorn, Vogelkers, Gewone vlier, Es, Haagbeuk, Aalbes, Witte els => Zone 2
Verticale opbouw: ongelijk bestand
Zone 1 = Bovenetage van Eik, Beuk, Haagbeuk, Populier ‘Robusta’ en Spar
Beperkte tot geringe nevenetage van Els, Es, Gewone vlier, Wilg
Zone 2 = Bovenetage van Eik, Beuk, Haagbeuk & Populier ‘Robusta’
Nevenetage van Els, Es, Wilg en Gewone vlier
Leeftijd: 121-140j en > 140j voor Beuk & Eik, 21-40j en 41-60j voor Robusta
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Sluitingsgraad: normale (60-80%) tot lichte (80-100%) boomstand
Bedrijfsvorm: Hooghout
Ontwikkelingsstadium: dichtwas met zowel vitaal staakhout als oud boomhout (zone 2)
Vitaal oud boomhout (zone 1)
Bosbouwkundige maatregelen
Dit parkbos maakt eveneens deel uit van het cultureel erfgoed, maar evolueerde van een
sterk symmetrische Franse tuin naar een parkbosgebied, deels (productie)bos. In dit
beheerplan (zie grafische eindvoorstelling) is er het voorstel om deze zone te herscheppen
naar de Franse tuin naar (plannen van) weleer. Gezien de omvang van de werken, nl. het
uitgraven van de vijvers, gepaard gaande met enorm grondverzet, de tabula rasa met
bestanden die in Vlaanderen biologisch zeer zeldzaam en bovendien zeer waardevol zijn,
behandelen we in deze fiche de optie indien we het huidige halfnatuurlijke parkbos behouden.
Op die manier kunnen we extra aandacht besteden aan de 400jaar oude dreef met houtstoven
van Hazelaar, langsheen het talud.
De huidige Populierendreef die zone 1 dwarst en nu als het ware louter functioneel aansluit op
de octogonale verbreding van het kanaal, kan door behoud van dit parkbosgebied meer
esthetische waarde verkrijgen: een doorkijk naar het hoger gelegen kanaal en zijn verbreding,
met daarachter het bos 13 en daarbij zicht op de Obelisk, zorgt voor een visuele verbinding,
een diepte in het parklandschap,…een doorkijk.
Gezien dit parkbos zich in een vitale boom- en stakenfase bevindt en hierdoor een aanzienlijk
deel van de habitat voor de fauna en flora bevat, dienen de vooropgestelde maatregelen in
evenwicht te zijn met de natuurwaarde en de kwaliteit van de biodiversiteit, waarbij bomen in
de vervalfase, 2 à 3 staande dode bomen /Ha en 7 m³ liggend dood stamhout/Ha dit aspect
sterk zullen blijven benaderen. Daarnaast bevatten ze een potentieel voor de productie van
kwaliteitsbomen d.m.v. hooghoutbeheer met verjonging, uitdunnen kaprijpe kwaliteitsvolle
bomen, gevolgd door heraanplant. Verder is er de vraag naar de noodzaak tot verdere
ontwikkeling van het parkbos met aanplant van parkbomen, -struiken en –vegetatie, en indien
ja…dan in uiterst beperkte mate. In deze optiek –samen met de kennis dat Populieren sneller
kaprijp zijn en dus op kortere termijn bodemverzet en –druk met zich mee brengen- is het
verder behouden en produceren van Populieren in deze zone niet aangewezen: kwaliteits- en
parkbomen horen beter thuis in een parkbos. Dit resulteert in het verwijderen van de percelen
slechtere Populier en het langzaam uitbreiden of terugkeren tot een totale zone zonder
Populier. De keuze voor kwaliteitsbomen zet aan tot een nieuwe term: productiebos op
langere termijn.
Hoe dan ook, de vooropgestelde visie heeft slechts kans tot slagen wanneer een halt is
toegeroepen aan het langzaam insijpelen van water (zie kanaal), welke dit gebied in alle stilte
omtovert tot een permanent natte zone.
Kappingen
Langzaam verjongen naar gediversifieerd gelaagd Eikenbos met struiklaag d.m.v. individuele,
selectieve kap van het Beukenbestand vanaf 2014. De kappingen zijn vooral in functie van de
vrijstelling van de kronen van de toekomstbomen.
Verder te specifiëren voor:
Zone 1: Volledige kap van Populierenbestand vanaf 2014, 1 ringen
Hakhoutbeheer van hakhoutstoven op talud vanaf 2014
Eindkap van Spar vanaf 2014
13 m³ dood liggend hout, en 6 staande dode bomen
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Zone 2: Individuele kap van Beuk, alsook langs de Grande Allee, met aandacht voor
verplegingskap voor een 2e bedrijfstijd van aanwezige kwaliteitsbomen.
Maximaal behoud van ouder wordende bomen.
5 m³ dood liggend hout en 3 staande dode bomen
Herbebossing
Gefusioneerde verjonging op kapplaatsen met aanplant boomlaag en struiklaag:
Natuurlijke verjonging.
Weelderige bestaande uitgroei van Els, Es en Wilg
Potentieel van Gewone Vlier, Meidoorn uitgroei in de struiklaag.
Na 4 jaar aanplanting met half & schaduwboomsoorten.
Plantverband groepsgewijs 3 x 3 bosgoed maat 100/120. ( zie eerdere bemerking over ttoaal
aantal in aanplant 2000 ind./Ha: Plantverband 2 x 2,5 of 2000 bomen/ha, tussenliggende
oplossing: Herbebossing in groepen met plaatselijk dichter plantverband (vb. 1,5 x 1,5) en
daartussen zones van 3m breedte (wat beheer in eerste fase gemakkelijke maakt)
Enkele solitaire aanplant van HS (Park)Bomen, afwisselend tss. 8/10 & 12/14
Zone 1 volgens de beheermaatregelen voor de bossen van het type D6:
Zomereik (50%)
Zwarte Els (hakhout) (15%)
Haagbeuk (25%)
Gewone esdoorn (10%)
De struik/onderlaag kan aangevuld worden met:
biologische rijkdom/waarde (max 19)
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Deze struik produceert in samenwerking met de zwammen een betere groeiomgeving en
bodemsubstraat.
Zone 2 volgens de beheermaatregelen voor de bossen van het type G3:
Zomereik (45 %)
Zomer- & Winterlinde (25 %)
Haagbeuk (aanplant als schaduwboomsoort) (20%)
Gewone esdoorn (10%)
Struiken:
Eenlijstige meidoorn (halfschaduw & lichtminnend)
Mispel
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Bosbehandelings- en verplegingsmaatregelen:
- Vrijstelling en zuivering verjonging.
- Herstellen van het hydrografisch netwerk
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 90%, gediversifieerd in soorten en etages.
- Opbouw van struiklaag.
Beheersmaatregelen:
- Beschermen talud tegen betreding. Pleisterplaatsen voor fauna en flora.
- Nazicht van het hydrografisch netwerk (ondergrondse overloop naar Spiegelvijver => sluis)
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

16 Dreef

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0455A
1583 9 1 0 PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOSWEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 27 Eindjaar Bron
Oppervlakte 7.140,00
Bodem: Gestoorde en zurige, natte leembodem met een beperkt aandeel aan permanent
vochtige tot periodiek vochtige grachten aan oostelijke zijde van de dreef.
Bwk: Deel 16a
Alluviaal Elzen - Essenbos (va)
Zie bijlage 3
Populierenbestand op vochtige bodem met ondergroei van bomen en
struiken (Ihb)
Deel 16b
Bomenrij (kbq)
Bosplantengemeenschap: Niet van toepassing
Bestandtype: LH > 80%
Mengvorm: Zone 1 : stamsgewijze mengvorm onder LH, met dominantie van Eik (60%)
Dreef: Homogeen
Soorten: Zomereik voor dreef
Zone 1: Hooghout van Eik, Beuk, Haagbeuk en Olm
Middelhout van Els, Es en Wilg.
Hakhout van Hazelaar
Verticale opbouw: Zomereikendreef.
Zone 1: Bovenetage van Eik, Beuk, Haagbeuk, Populier
Beperkte tot geringe nevenetage van Els, Es, Gewone vlier, Wilg
Leeftijd: 81-100j voor dreef, 121-140j voor Beuken, 21-401j voor Robusta
Sluitingsgraad: normale (60-80%) tot lichte (80-100%) boomstand
Niet van toepassing voor Dreef
Bedrijfsvorm: Hooghout
Niet van toepassing voor Dreef
Ontwikkelingsstadium: dichtwas met staakhout en oud, vitaal boomhout (zone 1)
Ouder wordend vitaal boomhout
Bosbouwkundige maatregelen
Bestand 16 is een vitale Eiken dreef.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoud van de ouder wordende bomen, verwijderen
van slechte Eiken en vervangen door jonge aanplant.
Kappingen: Plaatselijke verplegingskap of verwijderen van zieke bomen ( mogelijk doch
weinig waarschijnlijk) of individuele kap door stormschade tijdens de planningsperiode.
Zone 1, aansluitend op bos 14 & 15
Herbebossing: In voorkomend geval heraanplant verwijderde stam, Zomereik 16/18
Zone 1, aansluitend op bos 14 & 15.
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Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Plaatselijke kroonverpleging.
- Maaibeheer met verwijderen maaiafval naar centraal kompostpunt
- Snoeien van de Meidoornhaag
- Herstellen van het hydrografisch netwerk, aansluitend op bos 14 & 15
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Beheersmaatregelen:
- Mycoflora en flora gunstig onderhoud van de bermen.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoudt van ouder wordende bomen.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Maaien tussen de bomen, 1 x per jaar na de schoontijd, 1/4 tot 30/6
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Inviduele bestandfiche

17 Dreef

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0458
1586 3 10
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard BOSWEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 2 Eindjaar Bron
Oppervlakte 700,0
Bodem: Weinig kwaliteitsvolle tot licht gestoorde zurige, natte leembodem.
Bwk: Soortenarm permanent cultuurlandschap (hp)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: Niet van toepassing
Bestandtype: LH > 80%
Mengvorm: Homogeen
Soorten: Beuken
Verticale opbouw: Beukendreef
Leeftijd: 41-60j
Sluitingsgraad: Niet van toepassing
Bedrijfsvorm: Niet van toepassing
Ontwikkelingsstadium: Weinig vitaal, jong boomhout
De bosbouwkundige maatregelen
Deze zone toont weinig ‘life-content’ en bevat enkele zieke tot slechte Beuken.
Deze dreef sluit haaks aan op de aanwezige Abeeldreef en de Grande Allee. De beperkte
lengte bezit weinig zeggingskracht. Het aanbrengen van een bladverliezende of semi-bladhoudende haag, eventueel aan weerszijden van de dreef, zou een visuele link kunnen leggen
met de aanzet van het Lovertheater aan de overzijde van de Spiegelvijver, zorgt voor een
groene grens tussen het halnatuurlijk parkbos en de strakke Franse tuin en geeft de dreef meer
biopotentieel. Bovendien zijn vrij wat dreven in het domein vergezeld van een haag.
Kappingen:
Volledig verwijderen van huidige dreef, na restauratie Kanaal, vanaf 2020.
Tussentijd verwijderen van zieke bomen, behoud van opstaand dood hout.
Herbebossing:
Heraanplant van HS Winterlinde 14/16 verminderen van verzuring, optimaliseren van
mineralen in de bodem. Aanplanten van Meidoorn of Haagbeukhaag: 4/Lm, maat 60/80
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Plaatselijke verplegingskap is gezien de totale kap niet echt efficiënt en dus niet van
toepassing.
- Maaibeheer met verwijderen maaiafval naar centraal kompostpunt
- Snoeien van de jonge, aangeplante haag
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Beheersmaatregelen:
- Mycoflora en flora gunstig onderhoud van de bermen.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoud van ouder wordende bomen.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Maaien tussen de bomen, 1 x per jaar na de schoontijd, 1/4 en 30/6
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Individuele bestandfiche

18 Park - & Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0457C
Aard BOS Inschrijvingsjaar 01 Belast
Oppervlakte 12.220,00

1586 25 10 PARK VAN LEEUWERGEM
KI 2 Eindjaar Bron

Dit bestand wordt gekenmerkt door zijn opsplitsing in 2 tuinstijlen:
- Het Zuidelijk deel ligt in de formelere Franse tuin.
- Het Noordwestelijke deel is een productie/parkbos.
Bodem: Overwegend licht gestoorde gronden met een zurige, natte leembodem voor wat de
Franse tuin betreft. Het park- &/of productiebos echter kent een zurig, maar droge
zandleemgrond met een permanent vochtige en een periodiek vochtige gracht.
Bwk: Deel 18a
Soortenarm permanent cultuurlandschap (hp)
Zie bijlage 3
Deel 18b
Kasteelpark (kpk)
Deel 18c
Bomenrij (kbq)
Deel 18d
Eiken-Haagbeukenbos (qa)
Bosplantengemeenschap:
Zie bijlage 5
Zone 1
(zuidelijke deel ) niet van toepassing
Zone 2
D6 Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
BWK: Vf: Vochtig of vrij vochtig Elzen-Eikenbos (ev. met Haagbeuk)
Qa: Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) (partim).
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130:
Subatlantische en Midden-Europese Winter-Eikenbossen of EikenHaagbeukenbossen behorend tot het Carpnion Betuli.
Bestandtype: LH>80%
Mengvorm: Zone 1: Homogeen
Zone 2: Ongelijksoortige, stamsgewijze mengvorm, met dominantie van Eik.
Soorten: Zone 1: Hooghout van Beuk
Zone 2: Hooghout van Eik & Beuk
Middelhout van Gewone vlier, Linde, Spaanse aak en Esdoorn
Markante aanwezigheid van Molenstaken.
Verticale opbouw: Ongelijksoortig, stapsgewijze bestand, met in
Zone 1 = Bovenetage van Beuk, onderetage van Braam en Groot hoefblad
Zone 2 = Bovenetage van Zomereik en Beuk
Beperkte tot geringe nevenetage van Gewone vlier, Linde, Spaanse aak
en Esdoorn
Leeftijd: 160j
Sluitingsgraad: Normale boomstand (80-100%)
Bedrijfsvorm: Hooghout
Ontwikkelingsstadium: Ouder wordend vitaal boomhout en weinig, maar vitaal staakhout.
Bosbouwkundige maatregelen
Zone 1 van het bos 18 behoort tot het parkbosgebied, met een sterke verwijzing naar de
Franste tuinstijl van weleer. De strakke, symmetrische aanpak bij de aanleg van ‘Le joli bois’
getuigt van deze tuinstijl. Dit parkdeel bevindt zich in een jonge bouwfase (aanplant 1995).
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Zone 2 van Bos 18 heeft aanzet tot productiebos, welke zich in een vitaal bouwfase bevindt en
heeft een interessant natuurlijk potentieel, gezien de sterroosprofilering van dit soort
bosgemeenschap, en is gezien deze kwaliteit geschikt voor de uitgroei van kwaliteitshoutbos
met grote biodiversiteit en hier occasionele heraanplant.
Doelstelling: De aanwezigheid van liggend dood hout, de vitaliteit van de kwaliteitsbomen,
een sterroosprofiel dat getuigt van “zeer soortenrijk en botanisch uiterst waardevol, gelegen in
oud bosgebied’, zijn redenen te over om aan te tonen dat behoud en verderzetten van het
huidig beheer de boodschap is.
Deze 2 sterk verschillende biotopen worden door een goed gevormde Eikendreef aan elkaar
verbonden of juist van elkaar gesplitst. Het verdere beschrijf omtrent, zie Bestandsfiche 16.
Kappingen:
Zone 1 : Niet van toepassing
Zone 2: Kaprijpe Eiken, nl. Molenstaken enkel in functie van het herstel van de Molen.
Vanaf 2014
Herbebossing:
Zone 1: Niet van toepassing
Zone 2: Heraanplant pas voorzien (vanaf 2014) bij verdwijnen van Molenstaken,
door HS Zomereik 14/16
Bosbehandelings - & verplegingswerkzaamheden
- Vrijstelling en zuivering natuurlijke verjonging
- Plaatselijke kroonverpleging
- Heraanplant van HS inheemse (park- en/of productiebomen)bomen

Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 100 %, gediversifieerd in soorten en etages.
Beheersmaatregelen:
- Uitbreiden van bestaande zoom- en mantelvegetatie naar Bulvinck toe.
(Zie grafische eindvoorstelling)
- Openhouden van het grachtenstelsel
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

19 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0457B
Aard BOS Inschrijvingsjaar 88 Belast
Oppervlakte 8.870,00

1586 1 1 0 PARK VAN LEEUWERGEM
KI 19 Eindjaar Bron

Bodem: Overwegend licht gestoorde grond, met aansluitend aan parkbos 18 een zurig, droge
grond. Het noordelijk deel een zurige, natte grond met daarin een klein % zure en sterk
verzurende bodem, grachten en een periodiek vochtige zone in het NW van dit bos. .
Bwk: Deel 19a: zuur eiken en zuur beukenbos (qs & fs)
Zie bijlage 3
Deel 19b: populierenbestand op vochtige bodem met ondergroei
van bomen en struiken (lhb)
alluviaal-elzenbos (va)
Bosplantengemeenschap:
Zie bijlage 5
Zone 1 = G3, Essen-Eikenbos met gewone salomonszegel en wilde kamperfoelie.
BWK Qa Eiken haagbeukenbos.
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130:
Subatlantische en Midden-Europese Winter- Eikenbossen of EikenHaagbeukbossen behorend tot het Carpinion Betuli.
Zone 2 = D 3, Rompgemeenschap van Essen-Elzenbos met gewone braam.
BWK: Vn, Nitrofiel alluviaal Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum).
Geen verwantschap met Europese classificaties
Zone 3 = D6 Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
BWK: Vf: Vochtig of vrij vochtig Elzen-Eikenbos (ev. met Haagbeuk)
Qa: Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) (partim).
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130:
Subatlantische en Midden-Europese Winter-Eikenbossen of EikenHaagbeukenbossen behorend tot het Carpnion Betuli.
Bestandtype: LH>75%, NH< 25%
Mengvorm: ongelijksoortig, stamsgewijs bestand met dominantie van Eik
Met uitzondering in zone 1 (Beuk) en zone 2 (Populier)
Soorten: Zone 1: Hooghout van Beuk , Lork en enkele individuen van Eik.
Middelhout van Esdoorn, Es, Kers, Gewone vlier, Eik, Aalbes, Meidoorn,
Wilde lijsterbes & Hazelaar
Zone 2: Hooghout van Populier
Middelhout van Es, Zwarte els, Schietwilg, Boswilg, Gewone vlier,Esdoorn
Zone 3: Hooghout van Eik, Haagbeuk en Beuk
Beperkte tot geringe neven-etage van Gewone vlier, Linde, Spaanse aak en
Esdoorn
Verticale opbouw: ongelijkvormig
Zone 1 = Bovenetage van Beuk & Lork
Gediversifieerde natuurlijke uitgroei van Esdoorn, Es, Kers, Gewone vlier, Eik,
Aalbes, Meidoorn, Wilde lijsterbes & Hazelaar
Zone 2 = Bovenetage van Populier
Zone 3 = Bovenetage van Zomereik
Beperkte tot geringe nevenetage van Gewone vlier, Linde, Spaanse aak en Esdoorn
Leeftijd: 60j (Beuk en Lork),45j (Populier), 160j (Zomereik)
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Sluitingsgraad: van lichte kruinstand (60-80%) voor zone 2 tot normale (80-100%) voor
zone 1 & 3
Bedrijfsvorm: Hooghout
Ontwikkelingsstadium: Jong vitaal gemengd boomhout, met dichtwas (zone 1)
Dichtwas/hakhout van Els en jong boomhout (zone 2).
Oud vitaal boomhout (zone 3)
Bosbouwkundige maatregelen
Algemeen is bos 19 een verlengde, een verder uitgroeien van bos 18 (zone 2), kent een
overvloei van een ouder Eikbestand naar jonger Beukenbestand met tussenmenging van Lork,
en dus eveneens een aanzet tot productiebos, welke zich beider in een vitaal –van jonger naar
oudere- bouwfase bevindt, een interessant natuurlijk potentieel heeft en geschikt is voor de
uitgroei van kwaliteitshoutbos met grote biodiversiteit.
Bos 19 (zone1) is een kwaliteitshout producerend bos, in groeifase, uniform aan de
bosouderdom: vrij zeldzaam en ecologisch zeer waardevol bostype, gelegen in oud bosgebied.
De standplaats is duidelijk zeer goed geschikt, echter dient dit met de nodige omzichtigheid te
gebeuren o.w. v. de gevoeligheid van de bodem voor compactatie en de hoge natuurwaarde
van de kruidachtige vegetatie.
Extern advies: overstappen naar gemengd loofbos met dominantie van Eik geniet voorkeur
gezien de onzekere toekomst van Beuk.
Zone 2 ( bosgemeenschap D3) kent plagerij door het aanleggen van een aarden
‘wegdam’ welke Hebbegem rechtstreeks met de Bulvinck verbindt. Het abrupte
niveauverschil tussen bos 19 en 20 –maar liefst 1m40- veroorzaakt een moeilijke afstroom
van het oppervlaktewater.Indien eliminatie mogelijk is, verbinden we de verschillende bossen
op een meer natuurlijke wijze met elkaar en dit ten gunste van de biodiversiteit, de natuurlijke
doorstroom en een meer geleidelijke overgang van park naar productiebos, welke op die
manier elkaar positief kunnen beïnvloeden.
Botanisch gezien is de waarde hier beperkt, doch rijk op faunistisch vlak, gelegen dus in een
quasi permanent overstroomd oud bosgebied. Een evolutie naar een Elzenbroekbos met
typerend hakhoutbeheer verrijkt de biodiversiteit aldaar.
Zone 3 sluit aan bij zone 2 van bos 18, en is geschikt voor een verder evolueren naar
kwaliteits- en/of toekomstbomen.
Doelstelling: Een goed kwaliteitshout producerend en in soorten en leeftijden een
gediversifieerd bos creëren door de ontwikkeling van een gezondere en gevarieerdere
opstand. Gevolgd door een gefusioneerde verjonging met vegetatie uit het Essen-Elzenbos,
type D6.
Kappingen
Zone 1 & 3: Productie van kwaliteitsbomen d.m.v. hooghoutbeheer met verjonging via
stamtal-vermindering, uitdunnen kaprijpe en kwaliteitsvolle Beuken, verwijderen van Lork
(zone 1). Beiden vanaf 2023. (na opzegging pacht < > ophoging )
verder hakhout van Hazelaar, Es, Esdoorn d.m.v. middelhout op hakhoutstoven.
Enkel van toepassing voor zone 3: aanduiden kwaliteitsbomen onder de Zomereiken,
toepassen van individuele (kroonverplegings)kap in functie van ouderdomsbomen.(vanaf
2014) => Bosgroep
Zone 2: Eindkap Populierenbestand vanaf 2023. 2 Populieren te behouden en 1 ringen voor
staand dood hout. 2m³ stamhout als liggend dood hout achter laten.
Hakhoutbeheer van Es, Zwarte Els en diverse Wilgsoorten in 2015, met herhaling om de 8jaar
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Herbebossing
Zone 1 & 3 : Niet van toepassing. Bij omstandigheden desbetreffende bosplantengemeenschappen raadplegen.
Zone 2: Aanplant van bomen en bosgoed die in een Essen -Elzenbos gedijen en die
uitgroeien tot hak - & kwaliteitsthout.
Geplaatst in afnemend biologische fauna & florapotentieel (life-content):
biologische rijkdom/waarde
Wilgen(65%)
hakhout(vooropbrengst)
Zwarte Els
(Alnus Glutinosa) (25%)
hak - & kwaliteitshout
Zwarte Populier (15%)
Hooghout
De struik/onderlaag kan aangevuld worden met:
biologische rijkdom/waarde)
Grauwe wilg
Gewone vlier (schaduw & halfschaduw)
Deze struiken produceren in samenwerking met de zwammen een betere groeiomgeving en
bodemsubstraat.
Densiteit aanplant:

- bosaanplant tussenafstand 3 m of +/- 2000 bomen/HA met latere
uitdunning
- bij gemengde aanplant struik - & boomlaag tussenafstand 5 m met
latere uitdunning
- bij grotere bomenmaat, maat 8/10 tussenafstand 7 m
Uitzondering: Schietwilg, onmiddellijke tussenafstand 7 à 8 m
Maatverschil: bosgoed bomen maat 100/120 en struiken 60/80
Opdeling soorten: volgens uitvoeringsplan
Bosbehandelings- en verplegingsmaatregelen:
- Machines met brede rupsbanden zijn sterk aan te raden.
- Uitdunnen, geleidelijke vrijstelling uitgroei en aanplant.
- Hakhoutbeheer op Wilg en Els, met tussentijd van 8jaar

Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 100 %, gediversifieerd in soorten en etages.
- Opbouw van struiklaag.
Beheersmaatregelen:
- Uitbreiden bestaande zoom- en mantelvegetatie (Zie Grafische eindvoorstelling.)
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

20 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0456A
Aard BOS Inschrijvingsjaar 94 Belast
Oppervlakte 9.220,00

1583 60 10 PARK VAN LEEUWERGEM
KI 1 Eindjaar Bron

Bodem: Het bodemreliëf bestaat uit een vlakke ondergrond met lichte talud randen.
Op basis van historisch onderzoek kan dit bos ook gezien worden als een reminiscentie van
een lager gelegen vijver. Een mogelijk herstel kan dan ook tot de mogelijkheden behoren.
Wij baseren ons op volgende cartografische gegevens:
- pag. 67, Afteekeninghe van Leeuwergem 1707
- pag 68, Ferrariskaart
- pag 69, Kaart van Geerard van De Meulebroecke uit 1823 (met partieel bos en vijver)
- pag 80, Kaart uit 1854 met partieel bos en vijver
Door de wortelgroei van de bomen kunnen we aannemen dat de vroegere kleiachtige
vijverbodem geperforeerd is met wortelstelsels. Het bos vertoont dan ook geen langere
overstromingsperiodes dan andere omliggende percelen.
De grond is nat en zurig, de bodem, op basis van de mycoflora waarnemingen, gestoord.
Bwk: Populierenbestand op vochtige bodem met ondergroei van bomen en struiken (Ihb)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap:
D 6, Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk.
BWK: Vf: Vochtig of vrij vochtig Elzen-Eikenbos (ev. met Haagbeuk) en Qa: EikenHaagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) (partim).
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 9130
Zie bijlage 5
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm: homogeen
Soorten: Hoofdetage van Populier met spontane uitgroei van Haagbeuk, Es, Boswilg,
Gewone esdoorn als nevenetage. Struiklaag: Gewone Vlier
Verticale opbouw: Gelijkvormig hooghout met uitgroei van gemengde onderetage en
struiklaag.
Leeftijd: Gelijkjarig, aanplant Robusta in 1986.
Sluitingsgraad: > 75 %
Bedrijfsvorm: Hooghout Populier
Ontwikkelingsstadium: Weinig vitaal jong boomhout.
Bosbouwkundige maatregelen
Bos 20 heeft een interessant natuurlijk potentieel, gezien de sterroosprofilering van de soort
bosgemeenschap, en is gezien deze kwaliteit geschikt voor de uitgroei van een halfnatuurlijk
hak - & kwaliteithoutbos met grote biodiversiteit.
Doelstelling: Een goed kwaliteit- en kaphout producerend, in soorten en leeftijden
gediversifieerd, bos door de ontwikkeling van een gezondere en gevarieerdere opstand.
Vanaf 2015 eindkap van het weinig vitale Populierenbestand met een verspreid behoud van
een 10 Populieren/Ha restant gevolgd door een gefusioneerde verjonging met vegetatie uit het
Essen-Elzenbos D6.
Kappingen: Eindkap Populierenbestand vanaf 2017.
Aanduiden te behouden populieren, 8 stuks, met 1 te ringen populier als staand dood hout.
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Aandacht voor het behoudt van de bestaande natuurlijke uitgroei.
Indien dit niet mogelijk is, is het aan te raden alle middel - & hakhout kort te zetten voor het
kappen van de Populieren. 6 m³ stamhout als liggend dood hout achter te laten. Aan te raden
voor het bodemevenwicht: Zie Europese richtlijnen bostype.
Herbebossing:
Gefusioneerde verjonging met aanplant boomlaag en struiklaag:
Natuurlijke verjonging.
Doelstelling 550-800/Ha. Stimuleren van de bestaande uitgroei van Haagbeuk, Boswilg,
Gewone Esdoorn, Es en Gewone vlier. De natuurlijke bosverjonging kan ondersteund worden
t.o.v. welige braam - & netelgroei door het verspreid inbrengen van schiet/boswilg stekken.
4 jaar na de kap aanplanting met licht- & halfschaduwboomsoorten.
Doelstelling 1100/Ha. Plantverband groepsgewijs 3 x 3 bosgoed maat 100/120 volgens de
beheermaatregelen voor de bossen van het type D6:
Zomereik (45 %)
Zwarte Populier (enkel individuen over het gehele bestand)
Zwarte Els (10 %) (hak - of middelhout)
Haagbeuk (15 %) (middelhout)
Wilde Kers (30 %)
Struiken:
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Gezien de lichtsterke omgeving kan het aanplanten van struiken een
groeiondersteuning betekenen voor de gefusioneerde verjonging door
het terugdrijven van bramengroei.
Andere plantverbanden volgens pag 221 en verder: Beheersmaatregelen op lange termijn per
plantengemeenschap
Bosbehandeling - & verplegingswerkzaamheden
- Uitdunnen, geleidelijke vrijstelling uitgroei en aanplant.
- Middel- & hakhoutbeheer op Wilg 100 % (vooropbrengst) en Els 50 % (optie)
- 1 x in de loop van dit beheerplan
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 100 %, gediversifieerd in soorten en etages.
- Opbouw van struiklaag.
Beheersmaatregelen:
- Aanleg zoom en mantel strook op de westzijde.

Zie Grafische eindvoorstelling.

Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

21 Dreef (Snijdreefken)

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0432E
Aard BOS Inschrijvingsjaar 94 Belast
Oppervlakte 2.180,00

02 1583 57 10
KI 0 Eindjaar Bron

DORP

Bodem: Gestoorde leembodem in vlakke valleizone, zurig nat.
Bwk: Bomenrij met dominantie van Beuk (kbf)
Bosplantengemeenschap: Niet van toepassing
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm: Homogeen
Soorten: Beuk
Verticale opbouw: Beukendreef
Leeftijd: +/- 61 -80 j, 20 m, aanplant 1955
Sluitingsgraad: Niet van toepassing
Bedrijfsvorm: Niet van toepassing
Ontwikkelingsstadium: Vitaal boomhout.

Zie bijlage 3

Bosbouwkundige maatregelen
Bestand 21 is een in een vitale Beukendreef.
De bosbouwkundige maatregelen:
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoudt van de ouder wordende bomen.
Kappingen: Plaatselijke verplegingskap, stormschade of individuele plenterslag tijdens de
planningsperiode mogelijk doch weinig waarschijnlijk..
Herbebossing: Beuk, na eindkap dreef. Niet van toepassing in de loop van dit beheerplan.
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Plaatselijke kroonverpleging is over een planningsperiode van 27 jaar niet uit te sluiten doch
nu nergens over langere termijn aangewezen.
- Maaibeheer met verwijderen maaiafval naar centraal compostpunt
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Beheersmaatregelen:
- Mycoflora en flora gunstig onderhoud van de bermen.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoudt van ouder wordende bomen.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Maaien tussen de bomen, 1 x per jaar na de schoontijd, 30/6
- Gebruik van beschermingscherm bij het maaien dicht bij de bomen.
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Individuele bestandfiche

22 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0430B
Aard BOS Inschrijvingsjaar 94 Belast
Oppervlakte 5.280,0

1583 58 10 BULVINCKKOUTER
KI 1 Eindjaar Bron

Bodem: Het reliëf bestaat uit een vlakke valleizone, zurig nat. De leembodem is op de randen
gestoord en in de kern, dichter bij de Molenbeek, licht gestoord. De insnijding door de beek is
(relatief) behoorlijk diep door seizoensgebonden erosie.
Bwk: Populierenbestand op vochtige bodem met ondergroei van bomen en struiken (Ihb)
Wilgenstruweel (sf)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: D2, Rompgemeenschap van Essen-Elzenbos met grote brandnetel
en populierenaanplant. BWK Vn Nitrofiel alluviaal Elzenbos & IHI populierenbestand.
Geen verwantschap met Europese classificaties.
Zie bijlage 5
Om een verwantschap te vinden buiten de rompgemeenschappen:
Bos 22 is onderliggend verwant een bosplantengemeenschap D6: Essen-Elzenbos met
Gevlekte aronskelk (Essen & Elzen) en habitat 9130: Beukenbossen van het type AsperiloFagetum.
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm: Homogeen
Soorten: Hoofdzakelijk Populier met spontane uitgroei van Bos - & Kraakwilg, Zachte berk,
Zomereik, Linde en Gewone hazelaar.
Verticale opbouw: Gelijkvormig hooghout met uitgroei van gemengde onderetage en
struiklaag.
Leeftijd: Gelijkjarig, Beaupré 1990.
Sluitingsgraad: > 75 %
Bedrijfsvorm: Hooghout Populier
Ontwikkelingsstadium: Weinig vitaal jong boomhout.

Bosbouwkundige maatregelen
De populieren opstand van perceel 22 is weinig vitaal tot ziek. Een strategie zou er in kunnen
bestaan de bomen nog een looptijd van 5 jaar te geven om daarna te kappen bij gunstige
marktprijzen. De bodem is gevoelig voor eutrofiëring, bodemerosie & - compactie.
Overexploitatie leidt tot degradatie door weinig oude bomen en dood hout.
Doelstelling: Een goed kwaliteit- en kaphout producerend, in soorten en leeftijden
gediversifieerd, bos door de ontwikkeling van een gezondere en gevarieerdere opstand.
Kappingen:
Vanaf 2017 eindkap van het weinig vitale Populierenbestand met een verspreid behoud van
een 5 Populieren/Ha restant, waarvan 1 geringd als dood hout) gevolgd door een
gefusioneerde verjonging met vegetatie uit bosplantengemeenschappen D2 & D6.
Aandacht voor het behoudt van de bestaande natuurlijke uitgroei.
Indien dit niet mogelijk is, is het aan te raden alle middel - & hakhout kort te zetten voor het
kappen van de Populieren. 6 m³ stamhout als liggend dood hout achter te laten. Aan te raden
voor het bodemevenwicht: Zie Europese richtlijnen bostype.
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Herbebossing:
Gefusioneerde verjonging met aanplant boomlaag en struiklaag:
Natuurlijke verjonging.
Doelstelling 550-800/Ha. Stimuleren van de bestaande uitgroei van Bos - & Kraakwilg,
Zachte berk, Zomereik, Linde en Hazelaar. De natuurlijke bosverjonging kan ondersteund
worden t.o.v. welige braam - & netelgroei door het verspreid inbrengen van schiet/boswilg
stekken.
4 jaar na de kap aanplanting met licht- & halfschaduwboomsoorten.
Doelstelling 1100/Ha. Plantverband groepsgewijs 3 x 3 bosgoed maat 100/120 volgens de
beheermaatregelen voor de bossen van het type D2 & D6:
Zomereik (35 %)
Wilgen
Schietwilg (20 %) (vooropbrengst) te planten op de rivieroevers,
Boswilg (15%) te planten op enige afstand van de oevers
Zwarte Populier (enkel individuen over het gehele bestand)
Zwarte Els (10%) overal
Spaanse aak/veldesdoorn (15%) te planten op enige afstand van de
oevers
Wilde Kers (5%)
Struiken:
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Eenstijlige meidoorn
Rode kornoelje,
Gezien de lichtsterke omgeving kan het aanplanten van struiken een
groeiondersteuning betekenen voor de gefusioneerde verjonging door
het terugdrijven van bramengroei.
Andere plantverbanden volgens pag. 221 en verder: Beheersmaatregelen op lange termijn per
plantengemeenschap
Bosbehandeling - & verplegingswerkzaamheden
- Uitdunnen, geleidelijke vrijstelling uitgroei en aanplant.
- Middel - & hakhoutbeheer op Wilg 100 % (vooropbrengst) en Els 50 % (optie)
- 1 x in de loop van dit beheerplan
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 100 %, gediversifieerd in soorten en etages.
- Opbouw van struiklaag.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.

288

Individuele bestandfiche

23 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0454D
Aard BOS Inschrijvingsjaar 94 Belast
Oppervlakte 5.260,00

1583 59 10 VIJVERMEERSCH
KI 1 Eindjaar Bron

Bodem: Het reliëf bestaat uit een vlakke valleizone, zurig nat. De leembodem is op de randen
gestoord en in de kern, dichter bij de Molenbeek, licht gestoord. De insnijding door de beek is
(relatief) behoorlijk diep door seizoensgebonden erosie.
Bwk: Populierenbestand op vochtige bodem met ondergroei van bomen en struiken (Ihb)
Wilgenstruweel (sf)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: D2, Rompgemeenschap van Essen-Elzenbos met grote brandnetel
en Populieren aanplant. BWK Vn Nitrofiel alluviaal Elzenbos & IHI populierenbestand.
Geen verwantschap met Europese classificaties.
Zie bijlage 5
Om een verwantschap te vinden buiten de rompgemeenschappen:
Bos nr 23 is onderliggend verwant met bosplantengemeenschap E1: Iepen- Essenbos met
aalbes en groot heksenkruid en habitat 91EO: Aluviale bossen met Alnus Glutinosa en
Fraxinus excelsior.
Bestandtype: LH > 80 %
Mengvorm: Groepsgewijs, Populier, Boskers & Notenbomen
Soorten: Hoofdzakelijk Populier met aanplant Notelaar en Kers, spontane uitgroei van Bos & Kraakwilg, Zwarte Els, Gewone Esdoorn, Gewone es, Meidoorn, Gewone vlier,
Verticale opbouw: Gelijkvormig hooghout met uitgroei van middel - & hakhout.
Leeftijd: Gelijkjarig 1980 - 1990
Sluitingsgraad: > 75 %
Bedrijfsvorm: Hooghout Populier
Ontwikkelingsstadium: Weinig vitaal jong boomhout.
Bosbouwkundige maatregelen
De populieren opstand van perceel 23 is weinig vitaal tot ziek. Een strategie zou er in kunnen
bestaan de bomen nog een looptijd van 5 jaar te geven om daarna te kappen bij gunstige
marktprijzen. De bodem is gevoelig voor voor verdroging. Het behouden van de
waterdynamiek is belangrijk. Het westelijk deel is boomloos.
Doelstelling: Een goed kwaliteit- en kaphout producerend, in soorten en leeftijden
gediversifieerd, bos door de ontwikkeling van een gezondere en gevarieerdere opstand.
Kappingen:
Vanaf 2017 eindkap van het weinig vitale Populierenbestand met een verspreid behoud van
een 5 Populieren/Ha restant, waarvan 1 geringd als dood hout) gevolgd door een
gefusioneerde verjonging met vegetatie uit bosplantengemeenschappen D2 & E1.
Aandacht voor het behoudt van de bestaande natuurlijke uitgroei.
Indien dit niet mogelijk is, is het aan te raden alle middel - & hakhout kort te zetten voor het
kappen van de Populieren. 6 m³ stamhout als liggend dood hout achter te laten. Aan te raden
voor het bodemevenwicht: Zie Europese richtlijnen bostype.
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Herbebossing:
Gefusioneerde verjonging met aanplant boomlaag en struiklaag:
Natuurlijke verjonging.
Doelstelling 550-800/Ha. Stimuleren van de bestaande uitgroei van Bos - & Kraakwilg,
Zwarte Els, Gewone Esdoorn, Gewone es, Meidoorn, Gewone vlier,
De natuurlijke bosverjonging kan ondersteund worden t.o.v. welige braam - & netelgroei door
het verspreid inbrengen van schiet/boswilg stekken.
4 jaar na de kap aanplanting met licht- & halfschaduwboomsoorten.
Doelstelling 1100/Ha. Plantverband groepsgewijs 3 x 3 bosgoed maat 100/120 volgens de
beheermaatregelen voor de bossen van het type D2 & E1:
Zomereik (40 %)
Wilgen
Schietwilg (15 %) (vooropbrengst) te planten op de rivieroevers,
Boswilg (10 %) te planten op enige afstand van de oevers
Zwarte Populier (enkel individuen over het gehele bestand)
Zwarte Els (10%) overal
Haagbeuk (15%)
Gewone Beuk (5%) test aanplant van enkele individuen, te planten op
enige afstand van de oevers
Wilde Kers (5%)
Struiken:
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Eenstijlige meidoorn
Rode kornoelje,
Gezien de lichtsterke omgeving kan het aanplanten van struiken een
groeiondersteuning betekenen voor de gefusioneerde verjonging door
het terugdrijven van bramengroei.
Andere plantverbanden volgens pag. 221 en verder: Beheersmaatregelen op lange termijn per
plantengemeenschap
Bosbehandeling - & verplegingswerkzaamheden
- Uitdunnen, geleidelijke vrijstelling uitgroei en aanplant.
- Middel - & hakhoutbeheer op Wilg 100 % (vooropbrengst) en Els 50 % (optie)
- 1 x in de loop van dit beheerplan
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Inheemse boomsoorten 100 %, gediversifieerd in soorten en etages.
- Opbouw van struiklaag.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperiode te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

24 Productiebos

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0513A
Aard BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast
Oppervlakte 1.140,00

2576 6 1
9.620 HEBBEGEM
KI 1 Eindjaar Bron

Bodem: Dit perceeltje ligt op een licht hellende beekkant. De matig zurige natte leembodem is
gestoord.
Bwk: Bomenrij + soortenarm permanent cultuurlandschap (kbs, hp)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: D2, Rompgemeenschap van Essen-Elzenbos met grote brandnetel
en populierenaanplant. BWK Vn Nitrofiel alluviaal Elzenbos & IHI populierenbestand.
Geen verwantschap met Europese classificaties.
Zie bijlage 5
Om een verwantschap te vinden buiten de rompgemeenschappen:
Bos nr 24 is onderliggend verwant aan bosplantengemeenschap H1: Eiken- Beukenbos met
Wilde hyacinth en habitat 9130: Beukenbossen van het type Asperilo-Fagetum.
Bestandtype: Niet van toepassing.
Mengvorm: Niet van toepassing.
Soorten: Zomereik en Kraakwilg met Sleedoornzoom
Verticale opbouw: 2 solitaire bomen met haagzoom langs de Molenbeek
Leeftijd: Niet van toepassing.
Sluitingsgraad: < 25%
Bedrijfsvorm: Niet van toepassing.
Ontwikkelingsstadium: Niet van toepassing.
Bosbouwkundige maatregelen
Perceel 24 is de facto geen bos maar een open ruigte met 2 solitaire bomen.
De jonge Eik, een natuurlijke uitgroei, en de Oude kraakwilg hebben geen commercieel nut.
De doelstelling op dit perceel is het stimuleren van de natuurlijke uitgroei en het
heraanplanten van een beekrandbosje dat aansluit op de verwilderende lintvormige zone op de
beekranden. Vooral hakhout en enkele vochtminnende kwaliteitsbomen maken hier kans.
Het terrein is gevoelig voor eutrofiëring, bodemerosie & - compactie en overexploitatie leidt
tot degradatie door weinig oude bomen en dood hout.
Kappingen: Geen
Herbebossing: Doelstelling 1500/Ha.
Gefusioneerde verjonging met aanplant boomlaag en struiklaag:
Natuurlijke verjonging.
Momenteel is er, buiten de Eik, geen natuurlijke uitgroei van bomen.
De kans op slagen van een natuurlijke verjonging is dus miniem.
Wel kan de natuurlijke bos uitgroei aangezet/ondersteund worden door het verspreid
inbrengen van schiet/boswilg stekken en struiken.
Aanplant 4 jaar na de test met schietwilgstekken
Plantverband groepsgewijs 2,5 x 2,5 bosgoed maat 100/120 volgens de beheermaatregelen
voor de bossen van het type D2 & H1. Plantverband aan te passen volgens succes natuurlijke
verjonging:
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Zomereik (40 %)
Wilgen
Schietwilg (15 %) (vooropbrengst) te planten op de rivieroevers,
Boswilg (10 %) te planten op enige afstand van de oevers
Zwarte Populier (enkel individuen over het gehele bestand)
Zwarte Els (15%)
Spaanse aak/veldesdoorn (15%) te planten op enige afstand van de
oevers
Wilde Kers (5%)
Een testaanplant met enkele individuele beuken op het droogste deel
kan
Struiken:

Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Eenstijlige meidoorn
Rode kornoelje
Gezien de lichtsterke omgeving kan het aanplanten van struiken een
groeiondersteuning betekenen voor de gefusioneerde verjonging door
het terugdrijven van bramengroei.
Andere plantverbanden volgens pag. 221 en verder: Beheersmaatregelen op lange termijn per
plantengemeenschap
Bosbehandeling - & verplegingswerkzaamheden
- Uitdunnen, geleidelijke vrijstelling uitgroei en aanplant.
- Middel - & hakhoutbeheer op Wilg 100 % (vooropbrengst) en Els 50 % (optie)
- 1 x in de loop van dit beheerplan
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosomvorming:
- Herstellen bos met inheemse boomsoorten 100 %, gediversifieerd in soorten en etages.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperioden te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

25 Compensatiebos Bosquets

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0105C (volledig & 101i (enekel zuidoostelijke
uitloper) 2200 2 1
LEEUWERGEMPL
Aard BOUWLAND EN BOSMANTEL & ZOOM
Inschrijvingsjaar 07 Belast
KI 210 Eindjaar Bron
Oppervlakte 18.627,84 bouwland, 9.306,83 compensatiebos met 1.140,45 m² mantel en zoom
Bodem: Dit weideperceel maakt deel uit van een zandlemige heuveltop. De gestoorde droge
bodem is matig zurig. Ook al ligt het perceel op een heuveltop en flank, wat normaal een
drogere bodem met een vrij constant freatisch oppervlak zou moeten inhouden, toch is de
ondergrond plaatselijk vrij drassig door het aanwezige bronnenpotentieel.
Dit resulteert in een 2 ledigheid voor wat betreft de beplantingsmogelijkheden.
Dit in de zones waar het profiel kleilagen doorbreekt.
Bwk aanplant: - Beukenbos met voorjaarsflora, zonder Wilde hyacint (Milio-Fagetum) (Fa)
- Onderliggend: Alluviaal Essen-Essenbos (Va).
Bosplantengemeenschap: Dominantie van H2 met invloeden van E1.
H2, Eiken - Beukenbos met Bosgierstgras en Witte Klaverzuring .
Europese habitatrichtlijn CODE 9120: Atlantische zuurminnende Beukenbossen met
Hulst en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of IliciFagenion).
E1, Iepen- Essenbos met aalbes en groot heksenkruid.
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 91EO: Alluviale bossen met Alnus
Glutinosa en Fraxinus excelsior.
Doelstelling aanplant:
Bestandtype: LH >80%
Mengvorm: Groepsgewijs met enkele losse individuen.
Soorten: Zie hieronder in deel bosbouwkundige maatregelen, onderdeel bebossing.
Verticale opbouw: Ongelijkvormig met boven - , neven - & onderetage
Leeftijd: Niet van toepassing.
Sluitingsgraad: >75%
Bedrijfsvorm: Hoog - & middel - & hakhout (plaatselijk).
Ontwikkelingsstadium: Niet van toepassing.
Bosbouwkundige maatregelen
Het terrein geschikt voor de aanplanting is gevoelig voor verdroging.
De natuurlijke waterdynamiek dient te worden behouden.
Klassiek geschikt voor hooghout, middelhout -, & nietsdoenbeheer. Minder geschikt voor
hakhoutbeheer. Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes.
Maximaal behoud van dikke bomen en dood hout. Aanbrengen van structuurrijke bufferzones
onder de vorm van zomen en mantels. Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze
bestanden geschikt voor seizoenbegrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers.
Herstellen van onderlinge bosverbindingen aangewezen.
Kappingen:
- Hakhoutbheer

vanaf 15 jaar (plaatselijk) volgens boomtype
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- Middelhoutbeheer vanaf 25 jaar volgens boomtype
Bebossing: Doelstelling 1500/Ha.
Natuurlijke verjonging.
Momenteel is er geen natuurlijke uitgroei van bomen.
De kans op slagen van een natuurlijke uitgroei van het biopotentieel is gering.
Wel kan de natuurlijke bos uitgroei aangezet/getest worden door het verspreid inbrengen van
Schiet/boswilg en Populier stekken en struiken. De duurtijd voor de uitgroei van het
biopotentieel en de evaluatie er van moet toch minstens op 6 jaar genomen worden.
Aanplant 6 jaar na de test met schiet/boswilgstekken
Plantverband groepsgewijs 2,5 x 2,5 bosgoed maat 100/120 volgens de beheermaatregelen
voor de bossen van het type D2 & H1.
Plantverband aan te passen volgens succes natuurlijke verjonging en boomsoort:
Zomer - & Wintereik (35 - 20%)
Zwarte populier (enkel individuen over het gehele bestand op de nattere
zones, 10 / Ha)
Hazelaar & Zwarte Els (middelhout) (15 %)
Zomer - of Winterlinde (enkele individuen over het hele bestand)
Haagbeuk (aanplant als schaduwboomsoort) (10 %)
Gewone Esdoorn (5 %)
Wilde kers (enkele individuen over het hele bestand)
De Zwarte populier, Zomer- of Winterlinde en Wilde kers (samen 15%)
Struiken:
Eenstijlige meidoorn
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Hulst
Andere plantverbanden volgens pag. 221 en verder: Beheersmaatregelen op lange termijn per
plantengemeenschap
Bosbehandeling - en verplegingwerkzaamheden:
- Uitdunning aanplant volgens uitgroei.
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosvorming:
- Streefbeeld 100 % inheemse boomsoorten.
- Bovenetage Eik, Zwarte Populier en Gewone Esdoorn
- Nevenetage Elzen, Linden, Wilde kers en Haagbeuk
- Struiklaag geaccentueerd aan de randen
Beheersmaatregelen:
- Aanleg zoom en mantel strook op de zuidzijde.
Zie Grafische eindvoorstelling.
- Instellen van luwtezones in omliggende foerageergebieden..
Zie Grafische eindvoorstelling.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperioden te plannen tussen half oktober en half november.
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Individuele bestandfiche

26 Aan te planten productiebos

Bestandbeschrijving "Het Wereldbos"
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0510B 2576 8 1
HEBBEGEM
Aard WEILAND en aan te planten BOS Inschrijvingsjaar 07 Belast KI 86 Eindjaar Bron
Oppervlakte 2.940 bouwland & 8.000 bos
Bodem: Dit vlakke weideperceeltje of ruigte maakt deel uit van de Molenbeekvallei.
De gestoorde, plaatselijk sterk gestoorde bomen is nat en zurig. Het aan te planten
bosgebiedje is ten noorden en ten oosten begrensd door de Molenbeek. Het profiel heeft een
geringe insnijding.
Bwk aanplant: - Vochtig of vrij vochtig Elzen - Eikenbos (ev. Met haagbeuk) (vf)
- Eiken - Haagbeukenbos (Qa)
- Onderliggend: - Alluviaal Essen - Olmenbos (Va)
- Nitrofiel Alluviaal Elzenbos (Vn)
Bosplantengemeenschap: Overwegend D6 met invloed van E1
D 6, Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk. Verwantschap met Europese
habitatrichtlijn CODE 9130: Beukenbossen van het type Asperilo-Fagetum.
E1, Iepen- Essenbos met aalbes en groot heksenkruid.
Verwantschap met Europese habitatrichtlijn CODE 91EO: Alluviale bossen met Alnus
Glutinosa en Fraxinus excelsior.
Doelstelling aanplant:
Bestandtype: LH >80%
Mengvorm: Groepsgewijs met enkele losse individuen.
Soorten: Zie hieronder in deel bosbouwkundige maatregelen, onderdeel bebossing.
Verticale opbouw: Ongelijkvormig met boven - , neven - & onderetage
Leeftijd: Niet van toepassing.
Sluitingsgraad: >75%
Bedrijfsvorm: Hoog - & middelhout.
Ontwikkelingsstadium: Niet van toepassing.
Bosbouwkundige maatregelen
Het terrein geschikt voor de aanplanting is klassiek geschikt voor hooghoutbeheer met als
streefdoel monumentale kwaliteitsbomen.
Specifiek aandacht voor kwetsbare bodem zones is gewenst:
- Overexploitatie leidt tot degradatie door weinig oude bomen en dood hout.
- Bodemvervuiling en verdichting is absoluut te mijden.
- Gevoelig voor eutrofiëring
- Toepassing middelhoutbeheer mogelijk mits openingen in de kroon.
- Minder geschikt voor hakhoutbeheer.
- Structuurvolle bosuitbreiding en onderlinge verbindingen positief.
- Bijzondere noodzaak aan oude, dode en kwijnende bomen met holtes. Maximaal
behoud van dikke bomen en dood hout.
- Mits het beschermen van waardevolle zones zijn deze bestanden geschikt voor
seizoen gebonden begrazing tegen o.a. braamvorming door kleine grazers
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Kappingen: Middelhoutbeheer

vanaf 25 jaar volgens boomtype

Bebossing: Doelstelling 1800/Ha.
Natuurlijke verjonging.
Momenteel is er geen natuurlijke uitgroei van bomen.
De kans op slagen van een natuurlijke uitgroei van het biopotentieel is aanwezig.
Wilgen, Elzen, Essen en Berken zijn te verwachten.
Indien de verruiging na 2 jaar door o.a. weelderige Bramengroei de bos uitgroei afstopt, kan
het natuurlijk bebossing proces ondersteund worden door het verspreid inbrengen van
Schiet/Boswilg en Populier stekken en diverse struiken.
De duurtijd voor de uitgroei van het biopotentieel en de evaluatie er van moet toch minstens
op 4 jaar genomen worden.
Aanplant na 4 jaar
Plantverband groepsgewijs met bosgoed maat 100/120 volgens de beheermaatregelen voor de
bossen van het type D2 & H1. Plantverband aan te passen volgens succes natuurlijke
verjonging en boomsoort. Te verwachten minimale aanplant toch rond de 1200 / Ha.
Zomereik (50 %)
Schietwilg (enkele individuen in de oeverzone )
Zwarte populier (enkele individuen over het gehele bestand)
Hazelaar & Zwarte Els (15%)
Spaanse aak/veldesdoorn (10 %) te planten op enige afstand van de
oevers
Haagbeuk (10 %)
Kers (enkele individuen over het gehele bestand)
De Zwarte populier, Schietwilg en Wilde kers (samen 15%)
Struiken:
Eenstijlige meidoorn
Hazelaar (schaduw & halfschaduw)
Rode kornoelje
Gelderse roos
Bosbehandeling - en verplegingwerkzaamheden:
- Uitdunning aanplant volgens uitgroei.
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Bosvorming:
- Streefbeeld 100 % inheemse boomsoorten.
- Bovenetage Eik, Zwarte Populier en Schietwilg
- Nevenetage Elzen, Wilde kers en Haagbeuk
- Struiklaag geaccentueerd aan de randen
Beheersmaatregelen:
- Bescherming van de beekoever als corridor
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Toepassen van de schoontijd van 1/4 tot 30/6 voor exploitatiewerken.
- Kapperioden te plannen tussen half oktober en half november.
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Daar enkele dreven kadastraal niet als "bos (Bv. Snijdreefkend) of bosweg (Bv.
Lovertheaterdreef) " geregistreerd staan doch als "weg" (Bv. De Kasteeldreef) nemen wij
hieronder de resterende dreef- bestanden mee op onder het toegekende Romeinse cijfers (zie
pag. 5, en verder en pag. 241).

Individuele bestandfiche

I De Kasteeldreef deel 1

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0010A
Aard WEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
Oppervlakte 2.600,00

1428 1 1
0
KI 9 Eindjaar Bron

ZWIJNMARKT

Bodem: Kwaliteitsvolle, langdurig ongestoorde en droge, matig zurige bodem, met periodiek
vochtige gracht, enkel aan N-zijde
Bwk: Kasteelpark (kpk)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: Niet van toepassing
Bestandtype: LH > 80%
Mengvorm: Homogeen
Soorten: Enkel Beuk
Verticale opbouw: Enkele Beukendreef
Leeftijd: 1-20j
Sluitingsgraad: Niet van toepassing
Bedrijfsvorm: Niet van toepassing
Ontwikkelingsstadium: Jong vitaal boomhout
Bosbouwkundige maatregelen
Dit gedeelte van de Kasteeldreef is een vitaal Beukenbestand.
De bosbouwkundige maatregelen:
- Mycoflora ondersteunend maaibeheer.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoud van ouder wordende bomen.
Kappingen: Niet van toepassing wegens jong volwassen leeftijd (in mensentaal). Indien
schade optreedt, tenzij door ziekte of storm, naargelang kroon- en/of verplegingskap
toepassen.
Herbebossing: In voorkomend geval heraanplant verwijderde stam, met HS Beuk 14/18
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Plaatselijke verplegingskap is over de planningsperiode van 27 jaar hoogst onwaarschijnlijk.
- Maaibeheer met verwijderen maaiafval naar centraal kompostpunt
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Beheersmaatregelen:
- Mycoflora en flora gunstig onderhoud van de bermen.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoud van ouder wordende bomen.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Maaien van de grachten en tussen de bomen, 1 x per jaar na de schoontijd, 30/6
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Individuele bestandfiche

II De Kasteeldreef deel 2

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 3 AFD/LEEUWERGEM/ A 0086C 1428 4 1
MAGIJSHOF
Aard WEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 41 Eindjaar Bron
Oppervlakte 11.307,00
Bodem: Kwaliteitsvolle, langdurig ongestoorde en droge, matig zurige bodem, met
periodiek vochtige gracht, aan weerszijde van de dreef.
Aan zuidelijke zijde plaatselijk overlast externe vervuiling
Bwk: Kasteelpark (kpk)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: Niet van toepassing
Bestandtype: LH > 80%
Mengvorm: Homogeen
Soorten: Beukendreef
Verticale opbouw: Dubbele beukendreef
Leeftijd: > 140j met jonge aanplanten
Sluitingsgraad: Niet van toepassing
Bedrijfsvorm: Niet van toepassing
Ontwikkelingsstadium: Ouder wordend vitaal boomhout
Bosbouwkundige maatregelen
Dit deel van de Kasteeldreef is een vitaal Beukenbestand, in dubbele rij aangeplant, kan mits
kroon- en/of plaatselijke verplegingskap een 2e bedrijfstijd ingaan.
De bosbouwkundige maatregelen:
- Mycoflora ondersteunend maaibeheer.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoud van ouder wordende bomen.
Kappingen: Kroon- en/of plaatselijke verplegingskap bij stormschade mogelijk. Totale kap
van de dreef pas aangewezen indien meerdere Beuken tegelijkertijd schade zouden oplopen,
te sterk aftakelen, maar weinig waarschijnlijk tijdens de duur van dit beheerplan.
Herbebossing: In voorkomend geval heraanplant verwijderde stam, met HS Beuk 18/20.
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Plaatselijke verplegingskap is over een planningsperiode van 27 jaar niet uit te sluiten doch
nu nergens over langere termijn aangewezen.
- Maaibeheer met verwijderen maaiafval naar centraal kompostpunt
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Beheersmaatregelen:
- Mycoflora en flora gunstig onderhoud van de bermen.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoudt van ouder wordende bomen.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Maaien van grachten en tussen de bomen, 1 x per jaar na de schoontijd, 30/6
- Kappen van bomen, in voorkomend geval, periode te plannen tussen half oktober en half
November.
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Individuele bestandfiche
verlengde

VI De Oranjeriedreef en

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0481A 1586 22 1
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 36 Eindjaar Bron
Oppervlakte 9.490,00
Bodem: een gestoorde tot licht gestoorde bodem, met een afwisseling van droog tot natte,
zurige bodem, van matig zurig tot zurige bodem. Aan W-zijde van Eikendreef een
periodiek, vochtige bodem. Populierendreef kent geen grachten.
Bwk: Kasteelpark (kpk)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: Niet van toepassing
Bestandtype: LH > 80%
Mengvorm: Homogeen per deel
Soorten: Zomereik (deel 1) , Populier Beaupré (deel 2)
Verticale opbouw: Zomereikendreef (deel 1), Populierendreef (deel2)
Leeftijd: > 140j (deel 1) , 21-40j (deel 2)
Sluitingsgraad: Niet van toepassing
Bedrijfsvorm: Niet van toepassing
Ontwikkelingsstadium: Oud vitaal boomhout Eiken deel, weinig vitale opstand deel 2
(Populier)
Bosbouwkundige maatregelen
Deel 1 is een vitale Zomereikendreef, en kan mits kroon- en/of plaatselijke verplegingskap
een 2e bedrijfstijd ingaan. Het 2de deel is een goed gevormde, weinig vitale Populierendreef
met redelijke windworp.
De bosbouwkundige maatregelen:
- Mycoflora ondersteunend maaibeheer.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoud van ouderwordende bomen.
Kappingen: Kroon- en/of plaatselijke verplegingskap bij stormschade mogelijk. Totale kap
van de dreef pas aangewezen indien meerdere Eiken tegelijkertijd schade zouden oplopen of
te sterk aftakelen, maar weinig waarschijnlijk tijdens de duur van dit beheerplan.
Totaalkap van Populierendreef in 2025.
Herbebossing: In voorkomend geval heraanplant verwijderde stam, HS Zomereik 18/20 in
deel 1. Heraanplant van HS Wintereik 16/18 in deel 2.

Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Plaatselijke verplegingskap van zieke bomen en kroonverzorging is over een
planningsperiode van 27 jaar niet uit te sluiten doch nu nergens over langere termijn
aangewezen.
- Maaibeheer met verwijderen maaiafval naar centraal compostpunt
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Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Beheersmaatregelen:
- Mycoflora en flora gunstig onderhoud van de bermen.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoudt van ouder wordende bomen.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Maaien van grachten en tussen de bomen, 1 x per jaar na de schoontijd, 30/6
- Kappen van bomen, in voorkomend geval, periode te plannen tussen half oktober en half
November.
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Individuele bestandfiche

VII De Grote dreef

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0468 1586 11 1
Aard WEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
Oppervlakte 21.510,00

PARK VAN LEEUWERGEM
KI 81 Eindjaar Bron

Bodem: Langdurig, ongestoorde bodem, in de lager gelegen delen een zurige, natte bodem,
met in de onmiddellijke omgeving de aanleg van de Spiegelvijver.
Bwk: Kasteelpark (kpk)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: Niet van toepassing
Bestandtype: LH > 80%
Mengvorm: Groepsgewijze mengvorm Linden - Entbeuken
Soorten: Linde , vanaf ronding Beuk
Verticale opbouw: Lindedreef, Entbeuken, jonge Beuk
Leeftijd: > 140j, 1-20j (jongere Beuken)
Sluitingsgraad: Niet van toepassing
Bedrijfsvorm: Niet van toepassing
Ontwikkelingsstadium: Ouder wordend vitaal boomhout
Bosbouwkundige maatregelen
Bestand VII bestaat uit:
- Voor wat betreft de vlakke delen naast de spiegelvijver, een vitale Lindedreef die mits
kroon- en/of plaatselijke verplegingskap een 2e bedrijfstijd ingaan. De getorste Zomereik,
welke aanzet maakt tot het Lovertheater, dient uit veiligheidsoverweging te worden gekapt.
De 5 Linden in het verlengde van het Neerhof ( links van de dreef) vertonen grote schade:
holle wortelvoet, last van stagnerend oppervlakte- en/of hemelwater, overhellende kruin naar
Neerhof wegens ondergraving,…..
- Een aan de Sfinxenvijver zuidelijke halfrond met aanplant van jonge Beuken en met een
restant van enkele prachtige oude authentiek Entbeuken. Een exemplaar hiervan kent
aantasting van Houtzwam.
- Een Lindendreef rondom Zwanenvijver en op de noordoever van de ringracht rondom het
kasteel. Dit ouder wordend bestand heeft last van windval.
De bosbouwkundige maatregelen:
- Mycoflora ondersteunend maaibeheer en bladafvalbeheer
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoud van ouder wordende bomen.
- Afvoer realiseren staand oppervlaktewater.
Kappingen:
Kroon- en/of plaatselijke verplegingskap bij stormschade mogelijk voor de Linden.
Totale kap van de dreef pas aangewezen indien meerdere Linden tegelijkertijd schade zouden
oplopen of te sterk aftakelen, wat weinig waarschijnlijk is tijdens de duur van dit beheerplan.
Totale kap van 5 Linden, links van de dreef, aansluitend op Neerhof, vanaf 2013 is
aangewezen.
Totale kap van de Entbeuken, te voorzien vanaf 2014 doch, omwille van de landschappelijke
erfgoedwaarde, pas uit te voeren bij hoogstnoodzakelijke veiligheidredenen => zie
samenwerking Bosgroep.
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Geplande kap van Kraakboom (Zomereik) samen met individuele kapping van Beuk & Eik in
Lovertheater (zone Apollo) vanaf 2014 => zie samenwerking Bosgroep.
Herbebossing:
In voorkomend geval heraanplant verwijderde stam,
HS Linde 18/20. En dit ter vervollediging van deze Lindedreef.
HS Beuk, 20/25, met kluit. Ter aansluiting met reeds plaatsgevonden verjonging/vervanging,
zie andere zijde van de ronding.
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Plaatselijke verplegingskap is over een planningsperiode van 27 jaar niet uit te sluiten doch
nu nergens over langere termijn aangewezen.
- Maaibeheer met verwijderen maaiafval naar centraal kompostpunt
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Beheersmaatregelen:
- Mycoflora en flora gunstig onderhoud van de bermen.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoudt van ouder wordende bomen.
- Gebruik van beschermingscherm bij het maaien van de waterloten.
- Dringend herstellen afvoergeul tussen Neerhof en Grande Allee voor snellere afvoer van het
oppervlaktewater. Hoge waterstand is snel nefast voor de Linde.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Maaien grasranden langs vijverdreef, 6 x per jaar (1 x per maand in het groeiseizoen)
met verwijderen maaiafval naar centraal kompostpunt
- Verwijderen bladafval en transport naar centraal compost punt 2 tot 3 x per herfstperiode
- Kappen van bomen, in voorkomend geval, periode te plannen tussen half oktober en half
November.
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Individuele bestandfiche

XXXI Hebbegem

Bestandbeschrijving
ZOTTEGEM 2 AFD/ELENE/ A 0483 1583 48 1
PARK VAN LEEUWERGEM
Aard WEG Inschrijvingsjaar 88 Belast
KI 17 Eindjaar Bron
Oppervlakte 4.510,00
Bodem: Een gestoorde, zurig, natte bodem, met periodiek vochtige gracht aan Z-zijde.
Bwk: Kasteelpark (kpk)
Zie bijlage 3
Bosplantengemeenschap: Niet van toepassing
Bestandtype: LH > 80%
Mengvorm: Homogeen
Soorten: Zomereik
Vertikale opbouw: Zomereikendreef
Leeftijd: > 140j
Sluitingsgraad: Niet van toepassing
Bedrijfsvorm: Niet van toepassing
Ontwikkelingsstadium: Ouder wordend vitaal boomhout
Bosbouwkundige maatregelen
Bestand XXXI is een vitale Zomereikendreef, welke hinder ondervindt van het te zware
tractorverkeer op het niet verharde gedeelte. De impact hiervan manifesteert zich vooral
tijdens de natte wintermaanden. Maatregelen tot tijdelijk ontsluiten als herpositioneren van de
silo’s zijn meer als welkom voor het behoud en welbehagen van deze dreef. Verder kan mits
kroon- en/of plaatselijke verplegingskap deze dreef een 2e bedrijfstijd ingaan.
De bosbouwkundige maatregelen:
- Mycoflora ondersteunend maaibeheer.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoud van ouder wordende bomen.
Kappingen:
Kroon- en/of plaatselijke verplegingskap bij stormschade mogelijk. Totale kap van de dreef
pas aangewezen indien meerdere Zomereiken tegelijkertijd schade zouden oplopen, te sterk
aftakelen, maar weinig waarschijnlijk tijdens de duur van dit beheerplan.
Herbebossing:
In voorkomend geval heraanplant verwijderde stam, HS Zomereik 16/18.
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Plaatselijke verplegingskap is over een planningsperiode van 27 jaar niet uit te sluiten doch
nu nergens over langere termijn aangewezen.
- Maaibeheer van de grachten en tussen de bomen met verwijderen maaiafval naar centraal
compostpunt
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Beheersmaatregelen:
- Mycoflora en flora gunstig onderhoud van de bermen.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoudt van ouder wordende bomen.
- Gebruik van beschermingscherm bij het maaien van de waterloten.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Maaien tussen de bomen, 1 x per jaar na de schoontijd,1/4 en 30/6
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Bestandfiches

Niet vermelde dreven

Wij stellen vast dat enkele stukken dreven niet opgenomen zijn in het beschermingsbesluit
noch deel uitmaken van boscomplexen of satellietbossen. Om dit beheerplan volledig te laten
zijn plaatsen wij hieronder enkele aanvullende beschrijvingen.
Bestandbeschrijving
Lovertheaterdreef
0,45 ha
Hebbegem (deel buiten beschermingsbesluit)
Samengestelde dreef
0.82 ha
0.82 ha
0.10 ha
Oostelijk deel Nieuwegestraat
onbepaald

Dreef van Zomereiken uit 1850.
Beukendreef uit 1955
Moeraseiken uit 1994
Zomereiken uit 1870 (beschermd)
Zomereik en Kersen

Bosbouwkundige maatregelen
De Lovertheaterdreef:
- Vitale ouder wordende Eikendreef met plaatselijk kroononderhoud
- Schade door zwaarder agrarisch transport: Ondergrondverharding en compactie met
langdurige plassenvorming en modderpoelen tot gevolg
Hebbegem deel met verharde bestrating (Kasteel richting Nieuwege):
- Enkele Beuken hebben zonnebrandschade
Hebbegem deel met verharde bestrating (Kasteel richting Elene):
- Het zwaardere agrarische transport veroorzaakt:
- Schade aan de wortels van de bomen door het compacteren van de bodem
- Periodieke onbruikbaarheid door langdurige plassenvorming en modderpoelen
- Enkele bomen zijn sterk aangetast door parasitaire zwammen en dienen te worden gekapt.
Nieuwegestraat:
- Het westelijk uiteinde van deze straat bevat een aantal dreef aanplantingen op de zuidelijke
rand. Deze bestaan uit, van W naar O, eerst een mix van enkele vitale oudere Eiken met jonge
Kersenbomen gevolgd door enkele jonge Kersenbomen.
Kappingen:
Individuele kap van de aangetaste bomen noodzakelijk en stormschadekap tijdens de
planningsperiode mogelijk. Heraanplant jonge bomen in de tussenzones is niet aan te raden.
Beter aan te planten wij volledige kap van de dreven. Niet te voorzien in deze
planningsperiode.
Bosbehandeling - & verplegingsmaatregelen:
- Kroonverpleging.
- Maaibeheer met verwijderen maaiafval naar centraal compostpunt
Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
Beheersmaatregelen:
- Mycoflora en flora gunstig onderhoud van de bermen.
- Fauna gunstig beleid door maximaal behoudt van ouder wordende bomen.
Voorwaarden voor de exploitatie:
- Maaien tussen de bomen, 1 x per jaar na de schoontijd, 30/6
- Gebruik van beschermingscherm bij het maaien dicht bij de bomen en het verwijderen van
de waterloten.
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Samenvattende tabel kapregelingen bos/parkbestanden
Nr.

Opp. m²

Beschrijving

Datum

1

25.330,00

2

2.970,00

3

9.730,00

4

11.308,00

5
6
7

10.699,00
900,00
1.380,00

8

5.260,00

9

16.000,00

2 femelslagkappingen in het Beukenbestand met tussenperiode van min
5 jaar.
2014
Ruwe berk/Lork (vooropbrengst)
vanaf 2034
2 femelslagkappingen in het Beukenbestand met tussenperiode van min
5 jaar.
2014
Eenmalige kap van Populieren.
2014
Hakhoutbeheer op Boswilg 50 %
vanaf 2030
Middelhoutbeheer op Wilg 100 %
vanaf 2030
Els 50 %
vanaf 2030
Eenmalige kap van Populieren.
2014
Hakhoutbeheer op Boswilg 50 %
vanaf 2030
Middelhoutbeheer op Wilg 100 %
vanaf 2030
Els 50 %
vanaf 2030
Plaatselijke individuele kap tijdens de planningsperiode.
Plaatselijke individuele kap tijdens de planningsperiode.
Plaatselijke verplegingskap of individuele kap tijdens de
planningsperiode.
Plaatselijke verplegingskap of individuele kap tijdens de
planningsperiode.
2 femelslagkappingen in het Eikenbestand met tussenperiode van min
10 jaar. Verminderen Tamme kastanjebestand tot 50 % bestaande.
vanaf 2014
Middelhoutbeheer op Witte en Zwarte Els (vooropbrengst)
vanaf 2029

10

63,00

Volledige kap van het populierenbestand
Kap Schietwilgen middelhout

11
12
13

2.479,00
9.780,00
32.300,00

14

100.378,00

15

32.060,00

Eindkap Lorkenbestand
2015
Eenmalige kap van Populier
2028
1. Individuele kap van Beuk & Eik
vanaf 2014
Aanpak Japanse duizendknoop
2013
2. Aanpak Paplaurier
2013
3. Geen kappingen in de planningsperiode
1. Beukenbestand
vanaf 2014
2. Individuele kap van Beuk/Eik in lanen
vanaf 2016
Hakhoutbeheer van Berk, Es en Els
vanaf 2014
Individuele kappingen i.f.v. herstel initiatieroute vanaf 2014
Eenmalige kap van Populier
vanaf 2014
2 femelslagkappingen in het Beukenbestand
vanaf 2014
3. Individuele kap van Beuk, kap Paplaurier
vanaf 2014
4. Eenmalige kap Lorkenbestand
2016
Individuele dunningskap Amerikaanse eik en Vogelkers “
Algemeen: Individuele selectieve kap Beuk
vanaf 2014
1. Eenmalige kap van Populier
vanaf 2014
Hakhoutbeheer van Hazelaar
vanaf 2014

2020.
2038.
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16
17
18

7.140,00
700,00
12.200,00

19

8.870,00

20

9.220,00

21

2.180,00

22

5.280,0

23

5.260,00

24

1.140,00

25

9.306,83

26
I
II
VI
VII

2.940
2.600,00
11.307,00
9.490,00
21.510,00

XXXI 4.510,00

Eenmalige eindkap Spar
vanaf 2014
2. Individuele kap van Beuk
vanaf 2020
Geen kappingen in de planningsperiode
Eenmalige kap van Beuk
vanaf 2020
1. Geen kappingen in de planningsperiode
2. Eenmalige kap Molenstaken
vanaf 2014
1. Stamtalvermindering van Beuken
vanaf 2023
Eenmalige kap van Lorkenbestand
vanaf 2023
Individuele kap van Zomereik
vanaf 2023
2. Eenmalige kap van Populier
vanaf 2023
Hakhoutbeheer op Wilg, Es en Els
vanaf 2015
Eindkap Populierenbestand
2015
Middelhoutbeheer
vanaf 2033
Plaatselijke verplegingskap of individuele kap tijdens de
planningsperiode.
Eindkap Populierenbestand
2017
Hakhoutbheer
vanaf 2027
Middelhoutbeheer
vanaf 2033
Eindkap Populierenbestand
2017
Hakhoutbheer
vanaf 2027
Middelhoutbeheer
vanaf 2033
Hakhoutbheer
vanaf 15 jaar volgens boomtype
Middelhoutbeheer
vanaf 25 jaar volgens boomtype
Hakhoutbeheer (plaatselijk)
vanaf 15 jaar volgens boomtype
Middelhoutbeheer
vanaf 25 jaar volgens boomtype
Middelhoutbeheer
vanaf 25 jaar volgens boomtype
Geen kappingen in planningsperiode
Geen kappingen in planningsperiode
Eenmalige kap van Populieren
vanaf 2025
Eenmalige kap van Entbeuken
vanaf 2014
Eenmalige kap van Linden, verlengde Neerhof
vanaf 2013
Geen kappingen van toepassing
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4.2 Uitwendig beheer
4.2.1 Advies m.b.t. het omliggende gebied binnen het kasteeldomein
Stoppen NPK vergiftiging oppervlaktewater en bodem
Om de toename van stikstof in de bodem en de daar aan gebonden meerkosten in de
onderhoudswerken aan te pakken zijn er drie mogelijkheden:
- Het reduceren van de bron.
- Het creëren van bufferzones.
- Het remediërend behandelen van de gecontamineerde zones.
- Het verbeteren van de aquatische doorstroming
Het reduceren van de stikstofaanvoer kan gerealiseerd worden door het heroriënteren van de
huidige landbouwactiviteit in de richting van stikstofarme extensieve bodemvriendelijke
landbouw en veeteelt. De huidige agrarische impact, op en in de directe rand van het domein,
zijn te zwaar belastend. Het op ruimer vlak herbekijken van de exploitatie voorwaarden zou
hier een haalbare oplossing kunnen brengen. Gezien de huidige exploitatie overeenkomst
binnen 12 jaar ten einde loopt bestaat er dus de kans om dit binnen afzienbare tijd te
realiseren.
Er dient wel te worden vermeld dat de positieve inbreng van deze beide doelstellingen pas na
enkele jaren zichtbaar zal worden.
Door aanbrengen van meer zoom - en mantelzones kunnen de grensmilieus in het domein
positief worden beïnvloed. Deze onderhoudsvriendelijke extensieve randen bufferen het
inwaaien en insijpelen van bemesting en agrarische toeslagstoffen. Zij vormen een
verschralingsfilter tussen de tuinbossen en de omliggende agro-industriële activiteiten.
De penetratiediepte van de bemesting op het domein wordt geschat op +/- 5 m bij de
aanwezigheid van een remmende mantel - & zoomvegetatie.
Zonder de aanwezigheid van een bufferzone op +/- 20 tot 30 m.
Een derde mogelijkheid is het toepassen van remediërende behandelingen op het domein zelf.
De eenvoudigste toepassing op dat vlak bestaat uit het consequent verwijderen van alle
beheerafval
Het effectief omkeren van het profiel, afplaggen, wegschrapen, isoleren of chemisch
beïnvloeden van de bovenste bodemlagen behoren tot de krachtigste middelen om de
stikstofvergiftiging bij te sturen doch wij vrezen dat dergelijke complexe ingrepen de
plaatselijke praktische mogelijkheden ver te boven gaan.
Wat wel bij de doelstellingen kan behoren is het uitvoeren van bv. een her-bekalking of
gerichte mineralen toeslag test.
De evolutie van een proefvlak (10 bij 12 m) dient uiteraard gedurende enkele jaren te worden
opgevolgd. Bij positief resultaat kan dit onderzoek de basis vormen voor een bredere
toepassing.
Het vergroten van vooral de (spreng)bron verbonden afstromingsdebieten zal zorgen voor de
inbreng van nieuwe meer kalkgebonden mineralen en een uitspoeling van de NPK saturatie.
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Het beheer van grensmilieus
Voor de zones binnen het Kasteeldomein maar welke niet in het beheersplan zijn opgenomen ,
nl. Hebbegem, Pallant en Wolfshaag ( zie bijlage 1) is het wenselijk het groen netwerk binnen
het eiland te maximaliseren en dit door een uitbreiding van de grensmilieus in oppervlakte te
voorzien.
Deze stelling houdt niet alleen het aanleggen van structuurrijke bosranden, bosmantels en
zomen, ruigere graslandschappen als poelen in, maar ook het inbrengen van kleine
landschapselementen zoals hagen, taluds, dreven, houtwallen, hakhoutstoven en solitaire
groen-elementen.
Deze waardevolle habitatten werken typische duurzame nest- en foerageerzones voor open
ruimte populaties in de hand. Samen met beheerafspraken op het vlak van het maaibeleid
dragen deze zones bij tot het welbehagen van de binnen zone. .
Herscheppen oudste dreef
Het oudste bestaande plan (pag. 67) toont duidelijk aan dat de oudste verbindingsweg tussen
de oostelijk gelegen 'heerweg" (Gent - Geraardsbergen) en het domein op de NO hoek ligt.
Dit in het verlengde van het deel Hebbegem langs het kapelletje en de noordkant van het
kasteel, dwars door bos 1 en langs bos 2. Het weggetje is nog terug te vinden als agrarische
verbindingsweg tussen de Hebbegemdreef en bos 1. Kadastraal loopt het in de naast gelegen
fruitkwekerij door als scheiding tussen percelen tot aan de verharde weg.
Aan de noordzijde van dit weggetje vinden we geknotte kaarspopulieren met een wilde
ondergroei van zomereik. Het herstel van deze verbinding als dreef houdt een terug
opwaarderen van dit authentiek stukje erfgoed in en schept een migratie corridor voor fauna
en flora.
Het instellen van stiltegebieden of low impact zones
Zowel de avifauna en de weidefauna hebben belangrijke foerageer zones en leefgebieden op
de weide ten oosten van het Leeuwergembos, ten westen van het Vogelbos, ten zuiden van het
corridorbosje langs de Kasteeldreef en ten zuid westen van de aanpalende groenzone langs de
Lovertheaterdreef. Deze maatregel is bovenal nuttig tijdens het vallen van de avond en het
begin van de ochtend.
Het staat de dieren toe ongestoord hun leefgebied te delen met andere de mens.
Deze foerageer zones zijn specifiek omdat zij niet gebonden aan de opstand van periodieke
agrogewassen. Zo zijn de braakliggende akkers ten zuiden van het vogelbos en op de
Bulvinck wel foerageer zones in de wintermaanden.
Versnippering & streven naar verbindingen
Een geschikte methode om de instandhouding van de bestaande soortenrijkdom in kleine,
geïsoleerde bossen te waarborgen of de soortenrijkdom uit te breiden is door het leefgebied te
vergroten. Dit kan door uitbreiding van bestaande bossen op vroeger beboste percelen.
Bossen 22, 23 en 24 worden door het heraanplanten van het wereldbos (bos 26 weer een
geheel met het kerndomein. Ook de vrijblijvende optie omtrent het sluiten van de doorgang
tussen bos 20 en 19 herschept een eenheid. Een andere mogelijkheid, ter compensatie van de
heraanleg van de Franse tuin, is het herbebossen van het weideperceel aan de bosweg, ten
zuiden van de lijn tussen bos 10 en 11, zoals in de kaart van 1854 (pag. 80) en het doortrekken
van een hagenstructuur tussen bos 10 en 11. Het hervaloriseren van bossen 3 & 4 als
duurzame gevarieerde bosbouwzones voor de productie kwaliteitshout vormt hier een
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sluitstuk. Zo worden de drie bos-satellietzones kwalitatief verbonden met het kerngebied en
ontstaat er een potentieel aan compenserende uitwijkmogelijkheden. Een nieuw netwerk van
geschikte leefgebieden voor kleine deelpopulaties of metapopulaties. Het is kenmerkend voor
metapopulaties dat regelmatig leefgebieden leeg raken en na korte tijd weer opnieuw
gekoloniseerd worden. Voor de instandhouding van een metapopulatie is niet alleen de
afzonderlijke en gemeenschappelijke grootte van belang, maar ook de afstand tussen de zones
en de doorkruisbaarheid van het tussen liggende open landschap. Het aanbrengen van enkele
lineaire boom- & haagstructuren, ruigtezones, en poelen op enkele perceelgrenzen op de
Bulvinck vergroot de doorkruisbaarheid, de variatie en verkleind de barrièrewerking van het
tussenliggende gebied
Verkeer
De verkeerdrukte, de gewichtbelasting van de dreven en parkeerdruk op het domein kan
worden verminderd door het realiseren van een duidelijke parkingzone voor wandelaars
buiten het domein. Geschikte plaatsen daarvoor zijn te vinden in het centrum van Elene en
Leeuwergem. Een direct daarop aansluitende "dreven wandelroute" zou de kwaliteit van deze
maatregel ten goede komen
Het gewicht van de agrarische tractoren en aanhangwagens dient, gezien de grote schade aan
bomen en bestrating, maximaal beperkt te worden en te worden aangepast aan de draagkracht
van de bestrating en de ondergrond.
Maatregel:
Afspraken tussen gebruiker en eigenaar.

4.2.2 Advies m.b.t. het omliggende gebied buiten het kasteeldomein
Het intern beheer wordt sterk beïnvloed door de ruimere omgeving.
Versnippering, verzuring, vermesting en verdroging, deze invloeden zijn alleen te vermijden
door een gericht extern beheer met brongerichte maatregelen.
In de praktijk is dat echter niet altijd mogelijk. De sleutel tot beweging ligt hier op Vlaams
niveau. Daar waar het minstens 12 jaar oude Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen met alle
derivaten zoals het PRS en het GRS en het 10 jaar oude dichter wonen beleid de open ruimte
wilde vrijwaren voor landbouw en natuur is er in de praktijk een totaal ander beeld waar te
nemen: een steeds verder groeiende verstedelijking d.m.v. perceel lintbebouwing met tot
gevolg een nog densifiërendere urbanisatie.
Versnippering en krimpende natuur & ruigte oppervlakten
Meer beschikbaarheid van diverse passende kwaliteitsvolle biotopen. Compenserende
bosaanplant en restauratie houtkanten in de open ruimtes. Het vergroten en verbinden van
boscomplexen en natuurzones. Verstandiger omspringen met de resterende open ruimte.
Ondersteuning van de economische rentabiliteit van duurzaam bosbeheer en ecologisch
verantwoorde landbouw, enz.
Isolatie
De aansluiting van het domein op de groene ring (zie pag.41) wordt steeds problematischer
door de toenemende ambachtelijke en residentiële bebouwing op de as Zottegem - Elene Provinciebaan. Deze urbane as in volle ontwikkeling dreigt de omsingeling van het domein
compleet te maken. Ten noorden de Provinciebaan, ten oosten de Europaweg, ten zuiden de
Buke en ten westen van de Elenestraat. Elke aansluiting met de molenbeekvallei moet ergens
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doorheen dit rijgsnoer. Dit kan nog het meest ten noorden van het domein door de realisatie
van een brede groenstrook rond de molenbeek met een eco- doorgang naar de ZW gelegen
beekvallei en het verder op.
Wij doen hierbij de suggestie om Elene te ontwikkelen als een groen dorp:
- Aanplant van veel straat - & pleinbomen en struiken op het openbare domein.
- Premies voor ecologisch verantwoorde privé tuinen en fauna en flora-ondersteunende
installaties.
- Verkeersborden op de Elenestraat die wijzen op oversteekplaatsen voor fauna.
Aanplanten van enkele bosbestanden en ontwikkeling van ruigtegebieden op dichtbij het
dorpscentrum gelegen percelen.
- Het stedenbouwkundig stoppen van de dichtslibbende lintbebouwing en het gericht
verhogen van de densiteit in de kernen waardoor het restant open ruimte behouden blijft.
Deze maatregelen brengen eveneens een verbetering van de woonkwaliteit met zich mee.
Herstellen waterstand en bronnendebiet
De bodem van het Leeuwergembos en de aldaar liggende sprengbronnen verdrogen.
Dit komt onder meer door het verharden van de bestrating en het realiseren van lintbebouwing
tussen de Spelaan- en het Leeuwergembos en het verharden van de grondafwerkingen in de
ambachtelijke zones tussen de Buke en het Leeuwergembos.
Regenwater wordt onmiddellijk via de rioleringen afgevoerd waardoor de bovenste lagen van
de heuvelrug minder water bevatten.
Het gescheiden houden van de afval - & regenwater rioleringen met wadivoorzieningen voor
deze laatste en het aanbrengen van waterdoorlatende bodembedekkingen in de ambachtelijke
zone kan hier een verschil maken. Het is aangewezen om in deze zones zand i.p.v. zouten als
strooimiddel te gebruiken.
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5.

De grafische voorstelling en bijlagen

5.1

Grafische eindvoorstelling en actieplanning

De grafische voortelling met voornaamste geplande maatregelen.

5.2

Bijlagen

Teksten:
Tekstbijlage 1:

Het beschermingsbesluit kasteel
Het beschermingsbesluit omgeving kasteel
Ankerplaats Kasteel van Leeuwergem
Tekstbijlage 2: Timing van de beheerswerken
Tekstbijlage 3: Werkzaamheden die op forfaitaire basis in aanmerking komen
voor een premieverlening in toepassing van het premiestelsel
voor beschermde landschappen en het bosdecreet
Tekstbijlage 4: De Stenen molen en zijn directe omgeving
Detailplannen:
Detailplan 1: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Detailplan 2: Vlaams Ecologisch Netwerk
Detailplan 3: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Detailplan 4: Gewest plan
Plannen:
Bijlage 1 : Algemeen plan met overzicht wegenis, infrastructuur
en toponiemen
Bijlage 2 : Plan met beken, brongebieden, grachten, greppels,
sprengen, vijvers en vermoedelijke eendenkooi
Bijlage 3 : Algemeen overzicht plan BWK bosbestanden
Bijlage 4 : Algemeen overzicht plan BWK delen landschapsbeheer
Bijlage 5 : Overzicht bosplantengemeenschappen en hagen
Bijlage 6 : Europese habitat codering
Bijlage 7 : Inventaris "fabriekjes" & tuinornamenten
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Verklarende woordenlijst:
BWK
Eendekooi

Afkorting voor Biologische Waarderingskaart
Een omvangrijke vijver met eiland. De organische vormgeving is een
topografisch begrip uit de Biologische waarderings Kaart.
Deze benaming houdt geen enkele referentie in naar een of andere jachtvorm
Eutrofiëring Een gestaag stijgende toename en aanrijking aan nutriënten met een overmate
aan de voedselrijkdom tot gevolg. Deze verstoring van het mineralen
bodemevenwicht gaat steeds gepaard met een sterke groei en vermeerdering
van bepaalde planten soorten, waardoor de biodiversiteit sterk afneemt
Femelslag
Het groepsgewijs en gericht kappen met een tussentijd van minimum 8 jaar,
om zo te komen tot toekomstbomen. De grootte van de kapping verschilt naar
gelang de keuze voor licht - of schaduwbomen. Na verschillende kappingen
vloeien de groepen in elkaar over tot het hele bosbestand verjongd is.
GRS
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
IVON
Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk
KLE
Kleine landschapselementen
LWAG
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
NKG
Niet kerende grondbewerking
NPK
Afkorting voor Nitraten, Fosfor en Kalium
Nutriënten
Zijn voedingsstoffen die nodig zijn voor de groei en instandhouding van de
planten, w.o. Stikstof, Posfor, Kalium en andere mineralen.
PEFC
Europees label voor duurzame bosbouw en houthandel
Plenterslag Een individuele eindkap welke alle beheermaatregelen omvat, nl. verpleging,
dunnnig, verjonging en exploitatie en zorgt hierdoor voor een bio-ecologische
stabiliteit. In één beweging kent het bosbestand een verjonging.
PRS
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
Vista's
Een doorkijk in of naar het (achetrliggende) landschap, een zichtas in het
landschap
VLM
Vlaamse Land Maatschappij
Vrijmetselaarsroute
In het Leeuwergembos bevindt zich een initiatieroute/wandelpad met plaatsen
waar vroeger vrijmetselaarsrituelen werden uitgevoerd.
ZEN
Zonder economisch nut
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Tekstbijlage 1:
1/ Het beschermingsbesluit kasteel en omgeving
Onderstaande tekst is een download van de site: https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/
10077 3 KONINKRIJK BELGIE
RI 0657
MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR
BOUDEWIJN
KONING DER BELGEN
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen. Onze Groet.
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud
van Monumenten en Landschappen , gewijzigd bij decreet van 13
juli 1972 ;
Gelet op het advies van de Bestendige Deputatie
van de Provinciale Raad van Oost - Vlaanderen , gegeven op 23 juni
1972;
Gelet op het advies van de Koni nklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, gegeven op 19 september 1972;
Op de voordracht van Onz~ Minister van Nederlandse
Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden ,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ
Artikel 1.- Wordt gerangschikt als monument en als landschap,
overeenkomstig de bepalingen van de artikels 1 en 6 der wet
van 7 augustus 1931 om reden van de architectura l e , oudheidkundige
en esthetische waarde , het kaste'el van Leeuwergem
(Zottegem) en de omgeving ervan , bekend ten kadaster :
1) Zottegem 2e afdeling (voorheen Elene) , deel van het art i kel
841 , sectie A, de perceelnummers 457 c (1 ha 22a 20ca) , 458
(7a), 462 (4a 10ca), 463 (16a 30ca) , 464a (14a 20ca) , 465 (14a
30ca) , 466 a (6ha 43a 60ca) , 467 (16a 30ca), 468 (2ha 15ca 10a),
474 b (19a 80ca) , 475 (27a 30ca) , 473 d (97a 80ca), 474 a (5a
20ca) , 477 e (1ha 14a 55ca) , 477 f (1a 15ca), 476 (12a 70ca) ,
478 b (3a 80ca) , 478 a (71a), 479 b (19a 40ca) , 481 , a (94a 90ca),
482 (2ha 22a 60ca) , 483 (45a 10ca) , 456 a (92a 20ca) , 457 b
(88a 70ca),
a), eigendom van de heer Della Faille d'Huysse-De
Montpallier de Vedrin Guy Albert (naakte eigenaar) wonende te
Zottegem (Elene) Nieuwege 2 , en van Mevrouw Della Faille d ' Huyss e De
Beaufort , weduwe Idesbald Leon (Gabrielle - Mathilde) (vruchtgebruik)
wonende te Zottegem (Elene) Nieuwege 2;
2) Zottegem 2e afdeling (voorheen Elene) , dee l van het artikel
2.1023, sectie A, de perceelnummers 455 a (71 a 40 ca), 455 b (;
ha 22 a), 455 c (8 ha 28 a 10 ca) eigendom van de heer Della
Faille d'Huysse-De Montpallier de Vedrin, Guy Albert (naakte
eigenaar) wonende te Zottegem (Elene) , lüeuv.rege 2, en van
Bevrouw Della Faille d'Huysse-De
De Beaufort, weduwe Idesbald
Leon (Gabrielle ~mthilde) (vruchtgebruik voor 8 ha 53 a 50 ca;
wonende te Zottegem (Elene) Nieuwege 2, en van de heer en
mevrouw Della Faille d'Huysse-Pijcke de Peteghem Jacques
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(vruchtgebruik voor 3 ha 68 a 00 ca) wonende te Lasne Chapelll
St. Laurent, Renival;
3) Zottegem 3e afdeling ( voorheen Leeuwergem), deel van het
artikel 461~ sectie A, de perceelnummers 84 (15 a 30 ca), 85
(52 a 60 ca), 87 (13 a 80 ca), 121 ( 4 a 50 ca), 114 c (10 a
60 ca), 10 A (26 a), 88 B (34 a 20 ca), 114 H (10 ha 3 a 80ca
116 B (22 a 50 ca), 86 C ( 1 ha 13 a 7 ca), eigendom van de
heer Della Faille d'Huysse Guy Albert (naakte eigenaar) wonende
te Zottegem (Elene) Nieuwege 2, en van I1evrouw Della Faill,
d'Huysse-de
de Beaufort, weduwe Idesbald Leon (vruchtgebruik) wonende
te Zottegem (Elene) Nieuwege 2. _
Artikel 2. - Wat betreft de rangschikking als landschap worde:
voor de behartiging van het nationaal belang de volgende beperkingen
aan de rechten van de eigenaars gesteld : behoudens
toelating verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel
6 der wet van 7 augustus 1931 op het behoud van Nonumen
ten en Landschappen is het verboden :
1) om het even welke nieuwe gebouwen op te richten of de bestaande
te herstellen of te verbouwen;
2) welkdanige uitgravings- of aanaardingswerken uit te voeren
3) de bomen, de dreven en de paden af te schaffen of te wijzi
gen, of er nieuwe aan te leggen;
4) het hagebeuk-theater af te schaffen of te wijzigen zonder
dat de plans vooraf aan de Koninklijke Commissie voor
Honumenten en Landschappen werden voorgelegd;
5) de positie-bomen, de bomen langs de dreven en lanen en
deze welke de pri~len en het lovertheater samenstellen
uit te hakken;-de bomen welke wegkwijnen of sterven,moeten.
voor zover de toestand zulks toelaat, door andere van dezelfde
soort vervangen worden;
6) de in het gerangschikte landschap gelegen terreinen te
verkavelen;
7) alle welkdanige werken uit te voeren welke de aard der
plaatsen zouden kunnen schenden en het karakter en het
uitzicht van het gerangschikte landschap wijzigen;
8) palen of masten te plaatsen voor het overbrengen van elektrische
energie, behoudens kleine houten palen die onmisbaar
zijn om de in het gerangschikte landschap gelegen gebouwen
van elektrische stroom te voorzien;
9) om het even welke reclame- of publiciteitsborden te plaatsen;
Artikel 3.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse
Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 10 JULI 1973
Van KONINGSWEGE :
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,
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2/ Ankerplaats Kasteel van Leeuwergem
A. LANDSCHAPSELEMENTEN EN OPBOUWENDE ONDERDELEN
GEOMORFOLOGIE/HYDROGRAFIE
- Microrelief/ microrelief, talud
- Macrorelief: macrorelief
- Hydrografische elementen: waterloop, beek, vallei
ELEMENTEN VAN BOUWKUNDIG ERFGOED, NEDERZETTINGEN EN ARCHEOLOGIE
- Koeren hovingen: tuin, park (tuin bij landhuis te Leeuwergem, park van kasteel van Leeuwergem)
- Nederzettingspatronen:plein (Sint - Eligiusplein Leeuwergem)
- Landgoederen:kasteel, toren, landgoed, omheining, ijskelder (tour astronomique)
- Bouwkundig erfgoed:herenwoning
- Molens:watermolen, windmolen (watermolen op Molenbeek (thans restaurant) en windmolen in
Holleweg)
- Kerkelijk erfgoed:kerk, kapel, pastorie
- Klein historisch erfgoed: kruis (graftombe, altaar in kasteelpark)
ELEMENTEN VAN TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR
- Wegenis: weg, pad, kerkwegel
- Spoorweg:
- Waterbouwkundige Infrastructuur: brug, grachtenstelsel
ELEMENTEN EN PATRONEN VAN LANDGEBRUIK
- Puntvormig: bomengroep, solitaireboom
- Lijnvormig: dreef, bomenrij, hagen, perceelsrandbegroeiing
- Kunstmatige waters:vijver (vijvers rond Kasteel van Leeuwergem, bekken van voomalige watermolen)
- Bos: loof, hakhout, middelhout, hooghout
B. LANDSCHAPSWAARDEN
- Wetenschappelijke waarde:
Dit zwakgolvend landschap waar het kasteeldomein van Leeuwergem zich bevindt, is in zandlemig tot
lemig gebied gelegen. Dit vormt de overgang van de Zwalmstreek met het brongebied van de
Molenbeek. De Molenbeek ontspringt in het noordwesten van de ankerplaats.
- Historische waarde:
Op Ferraris (ca. 1775) is de vallei van de Molenbeekduideijk te herkennen door de aanwezigheid van
natte weilanden en meersen, kleine percelen bos en perceelsranden. Het kasteelpark van Leeuwergem is
duidelijk herkenbaar, in de omgeving zijn enkele klein percelen bos en meersen. De toestand op de
kaarten van Vandermaelen (ca. 1850) en MGI 1/20000 (ca. 1949) zijn vrij vergelijkbaar. De bebouwing
rond het kasteeldomein is wel sterk toegenomen maar het kasteelpark is nog erg gaaf.
- Esthetische waarde:
De kleine vallei is duidelijk te onderscheiden door de bomenrijen en kleine percelen bos. Buiten de
vallei is het landschap open. Het kasteeldomein van Leeuwergem is duidelijk in het landschap
aanwezig.
- ruimtelijk_structurerende_waarde:
Centraal in de ankerplaats ligt het kasteeldomein van Leeuwergem. Dit domein situeert zich in een
zijvallei van de Molenbeek. De Molenbeek stroomt te noordwesten van het domein. Het kasteelpark is
met verschillende dreven met de omgeving verbonden. Er loopt een dreef naar het oosten, deze komt op
de N42 uit. Een andere dreef loopt tussen het kasteel en de kerk van Leeuwergem. De relatie met Elene
is minder uitgesproken, alhoewel het administratief tot het grondgebied Elene behoord.
C: OMSCHRIJVING - OPMERKINGEN
- Omschrijving:
Het kasteeldomein van Leeuwergem, bij Zottegem gelegen, behoort tot de belangrijkste 18e eeuwse
realisaties van Vlaanderen. Behalve om het kasteel is het domein vooral bekend om zijn park, waarin
de klassieke 'Franse' tuin, met een voor België uniek looftheater, overvloeit in een romantisch 'Engels'
park. Het domein van Leeuwergem lit voor het grootste deel op het grondgebied van Elene, enkel het
meest zuidelijke deel van het ruime 32 ha grote park bevindt zich in Leeuwergem. Nochtans wordt het
complex sinds de Middeleeuwen vermeld al 'van Leeuwergem'. De verklaring hiervoor houdt verband
met de wijziging in de bezitsstructuur van de domaniale rechten over Elene en Leeuwergem in de loop
van de 11e e n 12e eeuw. In die tijd kwam het domaniale Neerhof van Elene in het bezit van de heren
van Zottegem, die reeds de heerlijkheid Leeuwergem al allodium in eigendom hadden. Sindsdien werd
het Neerhof, dat als de zetel van de domaniale en heerlijke rechten over Elene en Leeuwergem
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fungeerde, steeds het 'hof van Leeuwergem' genoemd. Toen in de buurt van dit Neerhof in de 15e eeuw
voor het eerst een kasteel werd bebouwd, werd dit het 'kasteel van Leeuwergem' genoemd, een naam die
tot op vandaag behouden bleef. De Molenbeek, die via Elene en Velzeke te Roborst in de Zwalm vloeit,
draineert dit drassige areaal. In de eerste helft van de 15e eeuw bouwden de heren van Elene en
Leeuwergem naast het Neerhof een upperhove. Van dit eerste kasteel, waarschijnlijk een middeleeuwse
burcht, is enkel bekend dat het zich omstreeks 1600, na de godsdienstoorlogen, in een deplorable
toestand bevond. In 1625 werd een tweede kasteel gebouwd. Rond 1764 zou er een opnieuw een kasteel
gebouwd zijn (over de datum is geen eensgezindheid) in Lodewijk XV- stijl. Leeuwergem is een copie
van het kasteel Bellevue in de Parijse voorstad Meudon. De tuinaanleg van de laatrococotuin (17631775/85) gebeurde overeenkomstig de wens van de bouwheer. Er hoogte van de centrale ingang van het
domein werden aan beide zijden van de centrale as vier graspartijen aangelegd. Vanuit het kasteel
snijdt de zuidelijke hoofdas in de richting van het park de grote rechthoekige vijver precies
doormidden. Deze richt zich via een grashelling en een kleine waterval naar de hoger gelegen
sfinxenvijver. Regelmatig ingeplante lindebomen omgorden het brede wandelpad of de laan ronde grote
rechthoekige vijver en de sfinxenvijver. Het park is samengesteld uit acht symmetrische opgestelde
bosquets. De eerste vier bevonden zich ter hoogte van de vijverpartijen, maar slechts drie kregen een
volwaardige uitbouw, aangezien het Neerhof grotendeels de ruimte ter hoogte van de eerste oostelijke
bosquet innam. Ter hoogte van het tweede oostelijke bosquet werd het looftheater ingericht. Een
halfronde grashelling vormde de overgang naar de vier achterliggende bosquets. Hier waren aan de
oostelijke zijde twee diagonaal aangelegde paden naar het middenpunt gericht, terwijl in de westelijke
bosquets in het middelpunt een stelsel van lanen in de vorm van het Sint- Andrieskruis telkens een ronde
of ovale ruimte of vijver lag. In de bospartij achter dit geometrisch aangelegde terrein mondde de
doorlopende hoofdas uit in een rotonde. Na 1775 kende de klassieke tuin van Leeuwergem nog een
uitbreiding met het 'grand canal' en een 'patte d'oie'. Op de noord-zuidas kwam een 120m lange
rechtlijnig kanaal tot stand met in het midden en octogonale verbreding en als sluitstuk een grote
rotonde. Die vormde het beginpunt van de 'patte d'oie' of de ganzenpoot: een driedelig divergerend
stelsel van lanen door de bospartijen heen. De centraal noord- zuidlaan leidde naar een rechthoekige,
met bomen afgezetten bosquet met daarin een bassin, en eindigde in een rotonde in de vorm van een
amfitheater als tuingarnituur. Het daarin geplaatste ronde tempeltje bood door zijn hoogteligging een
mooi uitzicht op het park. Bij de tweede fase van de parkaanleg te Leeuwergem kwam de romantische
tuin in twee stappen tot stand. De aanzet gebeurde kort voor 1785 en nam het volledige areaal ten
westen van de centrale laan van de enkele jaren voordien aangelegde 'patte d'oie' in beslag. De nieuwe
Engelse stijl werd gebruikt bij de aanleg. De slingerende padenstructuur, de aanleg van kunstmatige
heuvels en kronkelende waterlopen- waaronder de serpentine- met eilandjes in de bron- en waterrijke
bospartij rechts daarvan, getuigen daarvan. Na 1797 werd het zuidoostelijke deel volgens de nieuwe,
romantisch normen aangelegd. De twee oostelijke bosquets naast het kanaal, die reeds op het einde van
de 18e eeuw waren verbost, maakten vooraan integraal deel uit van de 'Engelschen Bossch'. Later werd
ten westen van het kasteel, de 'zwanenvijver'(lokaal de spiegelvijver genoemd) aangelegd. De overgang
van de grote spiegelvijver naar de sfinxenvijver werd gewijzigd: de trappenconstructie en de hoekige
aangelegde laan ruimden plaats voor een omlopende, halfcirkelvormige laan die geleidelijk het
niveauverschil overbrugde. In de romantische tuin werd er in de zuidwestelijke hoek een stuk bos
gerooid en omgevormd tot weiland. De latere aanpassingen hielden voornamelijk verband met beheer
van de afwatering; onder meer door het dichtslibben van de grachten en afwateringsbuizen. De
vijverstructuur in de westelijke bosquets bestaat niet meer omdat het terrein werd opgehoogd met het
slib afkomstig van de uitgebaggerde spiegelvijver. De neoclaccisitische kerk van Leeuwergem is door
een kerkhof, met muur en haag, omringd. Van de 12e eeuwse kerk bleef enkel het koor bewaard. In de
17e eeuw werd het koor aangepast. De huidige kerk dateert van 1834. Op het St- Eligiusplein staat ook
nog een landhuis uit de 18e eeuw en de pastorij uit 1856. De neoclaccistische kerk van Elene dateert uit
1858-1863. De voormalige stenen beltmolen met houten roeden gaat tot 1762 terug. De windmolen
heeft een bakstenen romp houdt nog goed stand ondanks alle vernielingen. De watermolen op de
Molenbeek, met volledig ingebouwd molenaarshuis, is in een diepte aan de straat gelegen. De
bovenslagmolen, met ingebouwd metalen rad, geeft een ontstaat dat tot voor 1775 teruggaat. Thans
heeft het een gewijzigde fuctie: restaurant.
- Opmerkingen_knelpunten:
De oostelijk dreef van het kasteeldomein komt nu op de N42 uit. Juist ten noordoosten van het
kasteeldomein bevindt zich een boomkwekerij.
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Tekstbijlage 2: Timing van de beheerswerken welke in de duur van dit beheersplan
2014-2038 kunnen gerealiseerd worden
Deze timing moet evenwel gekaderd worden binnen de budgettaire en feitelijke
mogelijkheden van de eigenaars. De timing is evenees onderhevig aan mogelijks onverwachte
urgenties. Dit houdt in dat onderstaande lijsten geen de facto acties inhouden maar intenties
en streefdoelen.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
gebouwenpatrimonium
1. Oostelijke brug ----------------------- 14
2. Binnenkoer / gevels Orangerie------ 14
3. Westelijke muur Neerhof + dak---------------16
4. Muur moestuin-----------------------------15
5. Andere daken Neerhof --------------- 14
6. Daken Hoenderhof/Koetshuis ----------15
7. Kaaimuur---------------------------------------------------------------20
tuininfrastructuur
8. Baggeren Spiegelvijver & kanaal-------------------16
9. Hydrografische infrastructuur/
bronnen en grachten --------------------14 15 16
10. Herstel Cascades en sluizen--------------------------16
11. Spiegelvijver------------------------------------------------------18

tuinornamenten
12. Onderhoud Leeuwinnen-----------------14
13. Lovertheater & drainage----------------------------------------------------20
14. Afsluitingen Bosstraat------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28
15. Coniferenhaag---------------------------------15
16. Hek- en metselwerk à Bosstraat------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29
17. Smeedijzeren brug-----------------------------------------------18
18. Schrijn Rousseau ------------------------------------------------18
19. Brug in metselwerk----------------------------------------------------------------21
20. Restauratie La Cabane-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28
21. Restauratie Tour Astronomique------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Andere constructies of werkzaamheden
22. Optie opheffen verhoging tss. Bos 20-21, geen timing bepaald.
23. Realisatie afvaldepot-----------------------------15
24. Herstel kassei-wegdek in Dreven/Uitvoering door landbouwexploitatie--------------------------------------20
25. Parterres op Kasteel-eiland/
heraanleg borders---------------------------14
26. Kroonlijsten gebouwen Voorhof---------------------------17
27. Dubbele beglazing Kasteel---------------------------------------------------------21

Werkzaamheden in functie van het Landschapspark
28. Mogelijks realiseren van zoom- en mantelvegetatie toepassing over het verloop van de gehele
planningsperiode -------------------------------------------------------------------------------------------29. Aanleg van open plekken in het bos d.m.v.:
Hak- en middelhoutbeheer----------------14 15
Aanplant-----------------------------------------------16
30. Heraanleg/compensatiezone vroegere tuin met Bosquets --------------20
31. Aanplant Wereldbos ----------------------14
32. Herstel oudste dreef -------------------------------------------------------------------------------------25
Verdere info betreffende jaarlijks onderhoud, zie ook document vanaf pag. 205.
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Tekstbijlage 3: Werkzaamheden die op forfaitaire basis in aanmerking komen
voor een premieverlening in toepassing van het premiestelsel
voor beschermde landschappen en het bosdecreet.
De premies voor beschermde landschappen zijn te vinden op onderstaande link:
(https://www.onroerenderfgoed.be/images/uploads/content/downloads/taire_basis_in_aanmer
king_komen_voor_een_premieverlening_in_toepassing_van_het_premiestelsel_voor_bescher
mde_landschappen.pdf)
De subsidiemogelijkheden vanuit bosdecreet zijn te vinden op onderstaande link.
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Bos/Subsidies.aspx

Het was de bedoeling deze lijsten hieronder op te nemen doch het PDF formaat is niet
compatibel en kan niet als geheel gekopieerd worden.
Bijkomend is het geheel van teksten en bijlagen zeer aanzienlijk (+/- 30 Blz).
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Tekstbijlage 4: De stenen windmolen met onmiddellijke omgeving
De molen is een beschermd monument met besluitnummer 1242.
Hierbij dient verwezen te worden naar het Beschermingsbesluit KB van 21 juni 1979.
Naam
Windmolen
Ligging
Holleweg
9620 Elene (Zottegem)
50° 53' 18.39" N 3° 48' 45.68" E
Eigenaar
Baron Baudouin della Faille d'Huysse (Kasteel van Leeuwergem)
Bouwjaar 1762
Type Stenen grondzeiler
Functie
Korenmolen
Kenmerken Oude zetelkruier
Gevlucht/Rad
Houten pestelroeden, verwijderd
Inrichting Drie steenkoppels
Toestand
Vervallen
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
21 juni 1979
Molenaar Geen
Openingstijden
Niet toegankelijk
Beschrijving / geschiedenis
Deze stenen grondzeiler aan de Holleweg, op 300 meter ten oosten van de kerk van Elene,
werd gebouwd in 1762, ter vervanging van de windmolen van Leeuwergem die in 1677 werd
afgestookt bij de inval van de Fransen. De oprichting van de stenen molen gebeurde bij
octrooi, verleend door de Oostenrijkse keizerin Maria-Theresia op 25 februari 1762 op vraag
van Pieter Emanuel Joseph d'Hane. De heer van Zottegem verzette zich fel tegen deze
oprichting. Ten behoeve van de bouw van de molen werd te Leeuwergem in 1763 een
baksteenoven opgericht. Het origineel octrooi op perkament bleef bewaard in het Rijksarchief
te Gent Ook het aannemingscontract voor de baksteenoven en pachtcontracten van de molen
worden er bewaard (zie bij de bronnen).
Typisch voor deze molen is het unieke kruiwerk op ijzeren ballen. De molen is een
zetelkruier. Het zetelkruiwerk is nog steeds zichtbaar. Waarschijnlijk was er aanvankelijk een
traditioneel zetelkruiwerk. Op verschillende delen van het binnenwerk vinden we de
ingekraste intitialen J.H. en op het onderwiel staat naast deze initialen ook het jaartal 1881.
Op 21 juni 1791 werd in Leeuwergem bij Zottegem, in de herberg “de Klokke” van de
weduwe Vermeulen, openbaar verpacht: een allerschoonste stenen korenwindmolen met het
stampkot erin, alsmede de watermolen met hofstede, schuur, stallen en nog andere gebouwen,
gestaan en gelegen binnen de parochies van Leeuwergem en Elene, groot onder boomgaard,
hoving en landen omtrent 5 bunderen. Actueel gebruikt door Judocus Livinus Moens; vrij
vanaf 1 november 1791. Dit alles staat te lezen in een advertentie dat in de "Gazette van
Gend" van 6, 13 en 16 juni 1791 verscheen.
Uit het proces-verbaal van afbakening van de gemeente Elene, 1823 blijkt dat de windmolen
toen geschat was op een huurwaarde van 180 florijnen, verminderd met een derde voor herstel
en onderhoud, zodat nog 120 florijnen overbleef: "men bevindt te Elene een molen door de
wind bewogen en dienende tot het malen van graan, en zaaiden (sic, lees: zaaden), dezen is
toebehorende aan de heer graaf D'Hane de Steenhuyze te Gent. Van den gezegden eigendom
geen huurcedel hebbende kunnen bekomen heeft de taksateur berichten ingewonnen, die naar
overzien te hebben de schatting der molens in de omliggende vredegerechten Maria Horebeke
en Oosterzele, hem die heeft doen schatten aan eene huurwaarde van fl. 180 waar op een
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derde voor herstel en onderhoud moet afgetrokken worden; blijft voor de zuivere opkomst fl.
120.
Opeenvolgende eigenaars sinds 1823:
- 1823, eigenaar: D'Hane de Steenhuyze, te Gent
- na 1834, eigenaar: a) D'Hane-Rodriguez d'Evora y Vega Jean Baptiste en b) D'Hane
Auguste Joseph, te Gent
- 19.12.1844, deling: D'Hane de Steenhuyze Edmond Joseph Marie Ghislain, eigenaar te
Gent (onderhandse akte)
- 11.09.1877, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Edmond D'Hane de Steenhuyze)
- 11.02.1879, deling: Van den Hecke de Lembeke - Van de Woestijne Leon, eigenaar te
Gent (notaris Van de Weyer)
- 18.10.1898, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Van de Woestijne)
- na 1899, erfenis: en de kinderen (overlijden van Leon Van den Hecke de Lembeke)
- 26.06.1917, deling: de Nieulant de Pottelberghe - Van den Hecke de Lembeke Charles, de
weduwe, zonder beroep te Gent (notaris Van Herreweghe)
- 21.08.1940, erfenis: della Faille d'Huysse - Van den Hecke de Lembeke Baudouin Gabriël
Guy Adolf en consoorten, zonder beroep te Elene (overlijden van de weduwe van Charles
de Nieulant de Pottelberghe)
- 18.09.1942, deling: a) della Faille d'Huysse - Van den Hecke de Lembeke Baudouin Guy
Adolf (voor naakte eigendom), advocaat te Elene en b) della Faille d'Huysse - Pycke de
Peteghem Jacques (voor vruchtgebruik), zonder beroep te Lase-Chapelle-Saint-Lambert
(notaris Van der Eecken)
- 06.04.1945, erfenis: a) della Faille d'Huysse - de Beaufort Idesbald Leon, de weduwe en de
kinderen (voor naakte eigendom), eigenaars te Elene en b) Della Faille d'Huysse - Pycke
de Peteghem Jacques (voor vruchtgebruik), zonder beroep te Lasne-Chapelle-SaintLambert (overlijden van Baudouin della Faille d'Huysse)
- 14.06.1955, einde vruchtgebruik: della Faille d'Huysse - de Beaufort Idesbald Leon, de
weduwe en de kinderen, eigenaars te Elene (overlijden van Jacques della Faille)
- 06.09.1962, deling: a) della Faille d'Huysse - de Montpellier de Vedrin Guy Albert Jean
Joseph (voor naakte eigendom), eigenaar te Elsene en b) della Faille d'Huysse - de
Beaufort Idesbald Leon, de weduwe (voor vruchtgebruik), zonder beroep te Elsene
(notaris Story)
- 01.11.1982, einde vruchtgebruik: della Faille d'Huysse - de Montpellier de Vedrin Guy
Albert Jean Joseph, zonder beroep te Elsene (overlijden van de weduwe van Leon della
Faille d'Huysse)
- 06.04.1984, verkoop: De Corte-Van Haute Guido Cyriel Eleonore, leraar te Oordegem
(notaris Story).
- In 2013 terug eigendom geworden van de Baron & Barones della Faille d’Huysse.
Restauratieplannen in opmaak.
De molen heeft gemalen tot ca. 1923. Op 21 juni 1979 volgde een bescherming als monument
en samen met de omgeving als dorpsgezicht. Eigenaar Guido De Corte liet in 1984 enkele
dringende instandhoudingswerken uitvoeren: de kuip die in slechte staat was, werd
gedeeltelijk hersteld. De restanten van de pestelroeden, de schoren en de as met askop werden
verwijderd. De schoren en de restanten van het gevlucht liggen nu onder een afdakje naast de
molen. De as en de metalen kop liggen binnen op het gelijkvloers. Regelmatig was er
binnenbraak en vandalisme. Op de benedenverdieping is de trap vervangen door een ladder.
Op de eerste verdieping bevinden zich nog drie paar maalstenen (Franse natuurstenen). Deze
staan vrij dicht tegen elkaar en hebben lange gietijzeren klauwijzers. De steenkisten zijn
volledig uitgebroken. Er zijn nog restanten van het lichtwerk.
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De molenstenen worden aangedreven door een houten onderwiel die de drie bonkelaars
aandrijft. De beukenhouten spillen zij grotendeels onbruikbaar. De meeste kammen uit het
onderwiel zijn verdwenen. Op de luizolder zien we het dubbel luiwerk. Het middenwiel drijft
het luiwerk onderin aan. Dit middenwiel is opnieuw vastgezet. De kammen zijn op één na
verdwenen. Dit wiel drijft twee varkenswielen aan. Van het ene varkenswiel ontbreken enkele
kammen, het ander is nog compleet. Van beide delen van het luiwerk zijn de luitouwen
verdwenen. De kap is aan de buitenzijde voorlopig met metaal bedekt. De binnenzijde is nog
het oorspronkelijke houtwerk. Het bovenwiel en de koning zijn aanwezig. Ook het vangwiel
en de vang zijn er nog. Dit is vreemd, want de as is gedemonteerd. Dit levert een raar zicht op.
De molen is zeer vervallen. Zo is een groot stuk van de buitenmuur van de romp uitgevallen
waardoor de binnenmuur is blootgesteld aan de elementen. Toch is hij met zijn houten
binnenwerk en zijn zetelkruiwerk een uniek stuk in Vlaanderen. Restauratie zou zeker
aangewezen zijn. Spijtig genoeg kon, om velerlei redenen, de geplande definitieve restauratie
nog niet tot uitvoering komen. In 2013 verkocht Guido Decorte de molen aan Baron Baudouin
della Faille d'Huysse (Kasteel van Leeuwergem), een afstammeling van de vroegere
moleneigenaar, of hoe een dubbeltje rollen kan! Hij is van plan om de molen te laten
hestellen. De Werkgroep Cultuur Zottegem wil hierin bijstaan. Volgens de beleidslijn van het
Agentschap Onroerend Erfgoed zal de molen na zijn restauratie opnieuw met houten
pestelroeden dienen uitgerust te worden. De molen heeft immers nooit een ijzeren
wiekenkruis gehad.
Lieven DENEWET, Herman HOLEMANS, Maarten OSSTYN
Bijlagen
Uit het proces-verbaal van afbakening van de gemeente Elene, 1823:
"men bevindt te Elene een molen door de wind bewogen en dienende tot het malen van graan,
en zaaiden (sic, lees: zaaden), dezen is toebehorende aan de heer graaf D'Hane de Steenhuyze
te Gent. Van den gezegden eigendom geen huurcedel hebbende kunnen bekomen heeft de
taksateur berichten ingewonnen, die naar overzien te hebben de schatting der molens in de
omliggende vredegerechten Maria Horebeke en Oosterzele, hem die heeft doen schatten aan
eene huurwaarde van fl. 180 waar op een derde voor herstel en onderhoud moet afgetrokken
worden; blijft voor de zuivere opkomst fl. 120. Der bestaat ook een molen door het water
gedreven gelijkkelijk aan de heer graaf D'Hane de Steenhuyze te Gent toebehorende, deze
dient alleenlijk tot het malen van granen. Het is gelegen op eene beek welke weinig water
oplevert en hem toelaat slechts eenige maandenper jaar te draaien. Gelijk bij hgebre aan
huurcedel heeft de taksateur, naar daar over inlichtingen ingewonnen te hebben en in
evenredigheid van veel andere molens, dien geschat aan een opbrengst van fl. 90, af wegens
herstel en onderhoud een derde maakt voor zuivere jaarlijkse opkomst fl. 60.
Georges Souffreau, "Geschiedenis van de houten korenwindmolen te Leeuwergem (voor
1399-1677) en van de koren- en oliewatermolen (voor 1399-1960) en van de stenen koren- en
oliewindmolen (1762-2013) te Elene", Woubrechtegem, 2013, 110 p.
Van de houten korenwindmolen die eens te Leeuwergem stond, is al sprake in het jaar 1399.
Het is echter pas vanaf 1629 dat we, -door de heerlijke rekeningen van Leeuwergem-Elene-,
meer over hem zullen te weten komen. Aangezien de windmolen in de maand oktober van het
jaar 1677 afbrandde en daarna nooit meer werd heropgebouwd, eindigt daar onze
beschrijving.
Van de koren- en oliewatermolen die te Elene op de Molenbeek stond, weten we heel wat
meer. Er moet al heel vroeg een watermolen te Elene hebben bestaan, maar het is pas met de
oprichting van een nieuwe watermolen tijdens het jaar 1642, dat we meer gegevens over hem
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konden verzamelen. Tot het einde van de achttiende eeuw zijn we over deze watermolen goed
ingelicht. Nadien worden de bronnen schaarser. Tijdens het jaar 1718 werd aan de molen een
stampkot aangebouwd en in 1739 werd zelfs octrooi bekomen om een tweede watermolen met
stampkot te mogen oprichten. Wat ook gebeurde. Deze tweede watermolen werd wel al in het
jaar 1762 weer afgebroken. De watermolen zou tot het jaar 1960 hebben gedraaid. Nadien
werd de installatie verwijderd en de plaats werd omgebouwd tot een eetgelegenheid.
De stenen windmolen te Elene dateert van het jaar 1762. Aanvankelijk was in de molen ook
een stampkot ingebouwd. Dat werd tussen 1803 en 1826 verwijderd, zodat nadien alleen nog
graan werd gemalen. Dat duurde tot 1923. De stenen reus staat nog steeds op dezelfde plaats,
maar is er er erg aan toe. Niettemin zou men het gevaarte willen restaureren. Wij hopen het
beste voor de toekomst en hebben geprobeerd met dit boek ons steentje daartoe bij te dragen.
(L. Smet), "Molens in de aktualiteit. Zottegem - Centrum Elene", Molenecho's, II, 1974, 1, p.
4, 6. Naast de spoorwegberm aande Holleweg te Elene staat nog de ruïne van een stenen
beltmolen uit 1762. Met zijn afgebrokkelde pestelroeden en weggeteerde schoren biedt hij een
desolate aanblik, een geknakte reus, een stomme getuige van lang vergane glorie.Deuren en
ramen liggen sinds jaren op de grond verspreid, een uitnodiging voor ongenodigden...
Nog te redden?
Literatuur
Stadsarchief Gent, Vreemde Steden nr 60 (11 teksten over de watermolen en de windmolen
van Elene)
Georges Souffreau, "Geschiedenis van de houten korenwindmolen te Leeuwergem (voor
1399-1677) en van de koren- en oliewatermolen (voor 1399-1960) en van de stenen
koren- en oliewindmolen (1762-2013) te Elene", Woubrechtegem, 2013, 110 p
Rijksarchief Gent, Inv. 92. Gemeente Leeuwergem-Elene, Oud Archief
58 Octrooi voor de oprichting van een watermolen te Elene door de watergraaf van
Vlaanderen te Elene, voor Valencijn de Lannoy, heer van Leeuwergem en Elene (op
perkament), 26.04.1643, en bijhorende stukken. 1643-1643 1 omslag
61 Pachtcontracten van de graanwatermolen te Elene, 1671, 1685, 1691, 1711, 1717, 1718,
1727, 1743. 1671-1743 8 stukken
63 Prijzijen van de graanwatermolen te Elene, 1685, 1712, 1763. 1685-1763 3 stukken
66 Pachtcontract en prijzij van van de graanwatermolen te Elene, 1714. 1714-1714 2
stukken
67 Afrekening tussen de heer van Leeuwergem en Elene en de pachter van de
graanwatermolen te Elene, 1714. 1714-1714 1 katern
73 Stukken betreffende de oprichting van een windmolen te Elene, 1761. 1761-1761 1
omslag 74 Octrooi van keizerin Maria Theresia op vraag van Pieter Emanuel Joseph
d'Hane voor de oprichting van een windmolen te Elene, 25.02.1762 (op perkament). 17621762 1 stuk
75 Aannemingscontract voor de bouw van een baksteenoven te Leeuwergem, 1763. 17631763 1 stuk
76 Pachtcontract van de windmolen te Leeuwergem, 1785. 1785-1785 1 stuk 77 Prijzij van
de goederen toebehorend aan Pieter Emanuel d'Hane, heer van Leeuwergem en Elene,
1786. 1786-1786 1 katern
78 Twee plattegronden van eigendommen van de heer van Leeuwergem en Elene, z.d.
(einde 18de eeuw). Top. hist. atlas nr. 1621. 1621-1621 2 stukken
79 Pachtcontract van het neerhof, de watermolen, de stenen windmolen en de
stampkotmolen te Elene, 1791. 1791-1791 1 katern
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80 Lijst van de ontvangst van tarwe en rogge in Leeuwergem en Elene, jaar IV. 1795-1796 1
stuk
142. Rekeningen van de pachter van de watermolen te Elene (met bewijsstukken, 1704-1707
en 1707-1709. 1 omslag.
Gazette van Gend, 6, 13 en 16 juni 1791.
F.I.J. Gerard, "Histoire des Anciennes Seigneuries de Leeuwergem & d'Elene", Gent, Impr.
& Lith. de T & D Hemelsoet, 1853.
L. Smet), "Molens in de aktualiteit. Zottegem - Centrum Elene", Molenecho's, II, 1974, 1, p.
4, 6.
Paul Bauters, "Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen", Gent,
Provinciebestuur, 1985;
Paul Bauters, "Oostvlaams molenbestand 1986", Gent, 1986 (Kultureel Jaarboek voor de
provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 25);
A.J. Soetaert, "Elene door de eeuwen heen", Zottegem, 1978, 90 p.;
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens
van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en
Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3
(Gent, 1962);
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990.
Deel 2. Gemeenten D-E", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 1998.
Mailbericht Georges Souffreau, Woubrechtegem, 20.03.2013, 05.04.2013.
De rondgang voor het richten van de wieken bevindt zich ter hoogte van het maaiveld.
Een 4 tal eikenbomen rondom de molen zijn een uitgroei van de natuurlijke vegetatie.
Zij tonen een vrij lange periode van onderhoudsinactiviteit aan.

Bouwfysisch: Semiruïneuze staat
- Erosie van de buitenschil van het metselwerk.
- Defect van eerdere niet in verband geplaatste en met ander steen formaat uitgevoerde
herstellingen aan het metselwerk. Oorlogschade?
- Uitgroei biopotentieel op de molen onder de vorm van mossen en struiken.
- Het buitendaks hout is in verre staat van verrotting en het op het maaiveld liggende
afgedekte hout is quasi onherbruikbaar.
- De rondgang ter hoogte van het maaiveld is verdwenen.
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- De dakstructuur is op de kap +/- waterdicht. De randen zijn plaatselijk openstaand door het
verlies van de zinken afdekking.
- Het binnenwerk is en de composiet molensteen is nog aanwezig.
Er is een geringe vochtgebonden erosie aan de houten binnenstructuur ter hoogte van niveau
1. De overige niveaus zijn momenteel te onveilig om te evalueren.
Maatregelen:
- Onveilige situatie. Het aanbrengen van een toegangverbod.
- Verwijderen bomengroei.
- Tijdelijke stabiliteitsmaatregelen om verder verlies van de structuur te vermijden en een
veilig werken te garanderen.
- Een herstellen van:
- de buitenmantel
- de waterdichtheid
- de houten dragende binnenstructuur
- de moleninstallatie en de wieken
Een afwerken van de buitenschil en het buitenschrijnwerk.
De toegangweg tot de molen werd onlangs heropend.
Verder zijn er geen storende elementen in het landschap die de maalvaardigheid van de
molen kunnen hypothekeren.
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Detailplannen:
Detailplan 1: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Brede ruimtelijke visies
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Detailplan 2: Vlaams Ecologisch Netwerk VEN gebieden rondom het domein.
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Detailplan 3: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Visie rondom het domein.
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Detailplan 4: Gewest plan

Visie rondom het domein.
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Illustratie:

Indicatieve fotos diverse bouwfysische erosievormen

De inkompartij tot het voorhof, het hekken, de poort en de pilasters

De schuur aan de Oranjerie & tuinhuisje
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Een woonhuis voor bedienden, het koetshuis, de stal en een berging

De "fruitschuur" en het washuis.
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De binnenkoeraanleg

De gevels van het neerhof
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Bijlage 1: algemeen plan met overzicht wegenis, infrastructuur en toponiemen
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Bijlage 2: plan met beken, brongebieden, grachten, greppels, sprengen, vijvers, en
eendenkooi.
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