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Rijksregisternummer
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Naam
Van Daele

Voornaam
Sander

Geboortedatum
30/12/1985
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Huisnummer
157

Bus

Postcode
9032

Gemeente
Wondelgem

Telefoon
0498858281

Email
sander.vandaele@bosplus.be

ANB - deel 1 verkenning
Detail

Naam van het gebied waarvoor een deel 1 verkenning wordt opgesteld
Kapellebos

Dossiertype
type twee, drie en/of vier

Indiener

Is de indiener van het natuurbeheerplan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon?
natuurlijk persoon

Gegevens van de indiener

Kruis hieronder aan in welke hoedanigheid de indiener het natuurbeheerplan opstelt.
als gevolmachtigde: een expert of een studiebureau



Gebied Percentage

Wonen 0.000%

Recreatie 0.000%

Natuur en reservaat 82.848%

Overig groen 0.000%

Bos 0.000%

Landbouw 17.151%

Industrie 0.000%

Overige 0.000%

Gebied Percentage

VEN / IVON 0.000%

Beschermd gebied in het kader van het
Duinendecreet

0.000%

Ramsargebied 0.000%

SBZ-H – Habitatrichtlijngebied 83.368%

SBZ-V – Vogelrichtlijngebied 0.000%

Gebied Percentage

Beschermd cultuurhistorisch landschap 0.000%

Beschermd stads- of dorpsgezicht 0.000%

Beschermde archeologische site 0.000%

Beschermd monument 0.000%

Erfgoedlandschap 0.000%

Vastgestelde inventaris van het
bouwkundig erfgoed

0.000%

Vastgestelde inventaris van de
landschapsatlas

0.000%

Ligging

De totale oppervlakte van de gekozen percelen bedraagt voor de ligging: 7,53 ha

Ruimtelijke bestemming of bestemmingen van het terrein volgens de ruimteboekhouding

Bij het aanduiden van een gebied op de kaart, wordt hieronder automatisch aangeduid of het terrein geheel of gedeeltelijk valt
onder de opgesomde ruimtelijke bestemmingen.

Bestaande bescherming van het gebied: nationale en internationale wetgeving met betrekking tot
natuurbehoud

Bij het aanduiden van een gebied op de kaart, wordt hieronder automatisch aangeduid of het terrein geheel of in één van de
opgesomde beschermde gebieden.

Bestaande bescherming van het gebied: beschermingsstatuut of opgenomen is in een of meer
vastgestelde inventarissen, met toepassing van het Onroerenderfgoeddecreet

Bij het aanduiden van een gebied op de kaart, wordt hieronder automatisch aangeduid of het terrein geheel of gedeeltelijk valt in
één van de opgesomde beschermde gebieden.



Vastgestelde inventaris van houtige
beplantingen met erfgoedwaarde

0.000%

Vastgestelde inventaris van historische
tuinen en parken

0.000%

Vastgestelde inventaris van de
archeologische zones

0.000%

Enkele abiotische kenmerken van het terrein

Ligt het terrein geheel of gedeeltelijk in een risico-overstromingsgebied?
Dit wordt automatisch ingevuld bij het aanduiden van het gebied op de kaart

Ja

Uit welke bodemtypes bestaat het terrein?
Dit wordt automatisch ingevuld bij het aanduiden van het gebied op de kaart

Vochtig zandleem : 32.402%
Nat zandleem : 43.512%
Droog zand : 19.236%
Vochtige ZwKlei : 4.848%

Indien u opmerkingen heeft over deze berekening, mag u deze hieronder ingeven.



Gebied Percentage

Strand en duinen 0.000%

Slikken en schorren 0.000%

Stilstaande wateren 0.000%

Stromende wateren 0.000%

Moerassen 0.000%

Heiden en hoogveen 0.000%

Halfnatuurlijke graslanden 0.000%

Soortenrijke permanente graslanden 0.000%

Ruigten en pioniervegetaties 0.000%

Struwelen 0.000%

Vallei- en moerasbossen 0.000%

Eiken- en beukenbossen 38.643%

Oude grove dennenbossen 0.000%

Ecologisch

Actueel aanwezige natuurwaarden

Bij het aanduiden van een gebied op de kaart, wordt hieronder automatisch berekend wat de actueel aanwezige natuurwaarden
zijn. Deze berekening gebeurt op basis van de meest recente versie van de biologische waarderingskaart. Hou er rekening mee
dat deze informatie enkel richtinggevend is.

Geef hieronder een korte beschrijving van de actueel aanwezige natuurwaarden (huidige toestand).
Aanwezige natuurwaarden kunnen zijn: Europees te beschermen habitat, regionaal belangrijke biotoop, andere waardevolle
vegetatie of soorten enzovoort.

In een deel van het bos (kadastraal perceel Lubbeek, 2e afd., Sc. A, 384a) is een zeer goed ontwikkeld eiken-beukenbos (habitat
9120) aanwezig. Het grootste deel van het boscomplex is oud bos (Ferraris) met aanwezigheid van typische flora. In de goed
ontwikkelde stukken zijn er dikke bomen aanwezig en vrij veel staand en liggend dood hout. Het boscomplex maakt deel uit van een
groter min of meer aaneengesloten boscomplex van meer dan 100 ha, dat eveneens grotendeels Ferrarisbos is.

Geef hieronder een beknopte opsomming van de bekende zwaktes, sterktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de
ecologische functie.
Er groeien voornamelijk inheemse loofboomsoorten in het bos. De aanwezige exoten (Amerikaanse eik, valse acacia en tamme
kastanje) gedragen zich niet invasief.

Geef kort een omschrijving van de potenties van het terrein voor de ecologische functie.
Op ongeveer 30% van de oppervlakte is er een zeer hoge ecologische waarde aanwezig. Een jonge aanplant van zomereik (15tal
jaar) met prille ontwikkeling van nevenetage (haagbeuk, hazelaar, zwarte els) heeft nog veel potentie om een hogere
structuurdiversiteit te bereiken. Ook op de andere stukken met jonge aanplanten of spontane opslag zijn de potenties voor de
ontwikkeling van een structuurrijk, gemengd inheems loofbos hoog. Op een verder af gelegen stuk zal de aanwezige jonge niet vitale
opstand van fijnspar gekapt worden om te vervangen door een aanplant van inheemse loofboomsoorten.

Omschrijf kort de visie van de beheerders over de ecologische functie.
De beheerder heeft de uitdrukkelijke wens om een Pro Silva beheer na te streven waarbij voornamelijk met natuurlijke generatie
wordt gewerkt en kleinschalige, selectieve dunningen om zo waar reeds aanwezig de hoge structuurdiversiteit te behouden en waar
nog niet aanwezig deze te bekomen.



Economisch

Kruis aan welk economisch gebruik er momenteel op het terrein voorkomt (huidige toestand).
- productie van kwaliteitshout en brandhout
- jacht

Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de
economische functie.
De huidige beheerder heeft het bos nog maar enkele jaren in beheer. Voorheen zijn de jonge aanplanten noch de spontane opslag
noch de oude opstanden nauwelijks beheerd. Daardoor en door de geringe oppervlakte zijn de opportuniteiten voor de economische
functie, op korte termijn, niet hoog.

Wat zijn de bekende potenties van het terrein ten aanzien van de invulling van de economische functie?
De huidige beheerder onderhoudt de jonge opstanden wel (begeleidingssnoei, vrijstelling van toekomstbomen), op de lange termijn
kan er dus kwaliteitshout groeien. In de jonge opstanden valt er bovendien op korte termijn, door de toekomstige nood aan vrijstelling,
redelijk wat brandhout te oogsten. Hooghoutbeheer zal in de oudere opstand op korte termijn enkele kwaliteitsvolle stammen
opleveren. In eerste instantie zullen de volwassen Amerikaanse eiken gekapt worden.

Omschrijf kort de visie van de beheerders over de economische functie.
Door de geringe oppervlakte en de hoge ecologische waarde is het bosbeheer prioritair gericht op biodiversiteit. De economische
functie is echter niet nihil. In eerste instantie zal via een hooghoutbeheer industriehout van Amerikaanse eik en eventueel andere
exoten geoogst worden en in de jonge opstanden kan brandhout geoogst worden. De beheerder is aangesloten bij een
wildbeheereenheid en jaagt enkele keren per jaar. In het bos ligt een kleine open plek die twee keer per jaar gemaaid wordt.



Sociaal

Kruis aan hoe de sociale functie momenteel op het terrein wordt ingevuld (huidige toestand).
Het terrein is niet toegankelijk voor het publiek.

Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de sociale
functie.
Door de geringe oppervlakte en de versnipperde eigendom van het grotere boscomplex waarin de percelen liggen, zijn de potenties
voor de sociale functie gering.

Wat zijn de bekende potenties van het terrein voor de invulling van de sociale functie?
Van op de straat Keiberg, een weg in slechte staat maar wel aantrekkelijk om te wandelen, zijn enkele percelen zichtbaar.

Omschrijf kort de visie van de beheerders over de sociale functie.
De beheerder zal bekijken hoe voldaan kan worden aan de vereisten betreffende minimale toegankelijkheid.



Globaal kader

De totale oppervlakte van de gekozen percelen bedraagt voor het globaal kader: 0,00 ha

Afbakening van het gebied

Wordt het globale kader opgesteld voor een ruimer gebied dan de effectief deelnemende percelen in eigendom of
beheer?
Als dat nuttig is voor een betere ecologische onderbouwing van de gemaakte keuzes kan het globale kader opgesteld worden voor
een ruimer gebied dan de effectief deelnemende percelen.

nee

Invulling van de drie functies

Omschrijf kort de invulling van de drie functies van het natuurterrein en de differentiatie over het natuurterrein.
Voeg eventueel een plannetje bij dit formulier om de differentiatie over het terrein te verduidelijken.

Vooral op perceel Lubbeek, 2e afd., Sc. A, 384a is een goed ontwikkeld eiken-beukenbos (habitat 9120) aanwezig. De invulling van
de ecologische functie zal logischerwijze vooral hier gebeuren. Door de aanwezige exoten prioritair te kappen, zal de ecologische
waarde hier nog hoger worden. De rest van het bos bestaat voornamelijk uit jonge aanplanten op spontane opslag. Ook hier zal de
ecologische waarde automatisch verhogen door het ouder worden van de voornamelijk inheemse loofbomen en de creatie van meer
structuurdiversiteit.

De economische functie van het bos is laag maar niet onbestaande. Uitgezonderd in de fijnsparopstand staan economisch potentieel
waardevolle bomen. Door kleinschalige ingrepen ihkv hooghoutbeheer zullen bomen met economische waarde bevorderd worden.

De sociale functie van het bos is gering. Het bos maakt deel uit van een boscomplex waar het op sommige openbare wegen (vb. de
Keiberg en de Heurebeekstraat) aangenaam wandelen/fietsen is. De beheerder zal bekijken hoe voldaan kan worden aan de
vereisten inzake minimale toegankelijkheid.

Invulling van de drie functies bijlagen

Ambitieniveau van de ecologische functie

Kruis hieronder het ambitieniveau aan voor de realisatie van de beheerdoelstellingen voor de ecologische functie (type
twee, type drie) en al dan niet het voornemen om voor (een gedeelte van) het terrein de erkenning als natuurreservaat
(type 4) aan te vragen.
U mag één of meer ambitieniveaus aankruisen. Als u verschillende ambitieniveaus aankruist, voeg dan een extra kaart bij dit
formulier waarop u de ambitieniveaus ruimtelijk oriënteert. Voor een natuurbeheerplan type 1 (behoud van de aanwezige
natuurkwaliteit en geen natuurstreefbeelden als doel) is er een apart formulier beschikbaar via www.natuurenbos.be.Een
combinatie van type 1 met de andere types is niet mogelijk.

type 2: het bereiken van een hogere natuurkwaliteit, waarbij over ten minste één vierde van de oppervlakte van het terrein, het
realiseren van ten minste één natuurstreefbeeld tot doel wordt gesteld.

Ambitieniveau bijlagen
- natuurstreefbeeld9120.pdf 

Gewenste natuurstreefbeelden en/of doelen voor soorten

Vink aan tot welke categorie de tot doel gestelde natuurstreefbeelden behoren en specificeer de types, biotopen of
soorten.
Mogelijke natuurstreefbeelden per categorie worden opgesomd in bijlage 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van...
betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.
Voeg een indicatieve kaart bij uw aanvraag met de lokalisatie van de hieronder aangekruiste natuurstreefbeelden.

- vegetaties 
- eiken- en beukenbossen 

Andere vegetaties:
Het volledige bos kan beschouwd worden als eiken-beuken bos op zure bodem (habitat 9120) met verschillende vochttoestanden.
Verscheidene indicatoren van goede toestand komen voor in het bos: bosanemoon, wilde kamperfoelie, dalkruid, gewone
salomonszegel, adelaarsvaren, zomereik, gewone lijsterbes, gewone beuk, gewone esdoorn, ruwe berk, gewone haagbeuk, hazelaar
en mogelijks meer.

Natuurstreefbeelden bijlagen



Beschermingsstatuut overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

Worden er doelstellingen vooropgesteld in het kader van het beschermingsstatuut overeenkomstig het
Onroerenderfgoeddecreet?
nee



Werkplan

Kruis hieronder aan of het terrein al ingedeeld is in beheereenheden.
Een beheereenheid is de kleinste eenheid van beheer, die overeenkomt met een onderdeel van het natuurterrein dat om
ecologische of beheertechnische redenen als een aparte eenheid van beheer wordt beschouwd.

- nee. De beheerindeling zal worden opgemaakt na de goedkeuring van deel 1: Verkenning.

Kruis hieronder aan op welke manier de verdere inventarisatie van het terrein zal worden uitgevoerd.
Per beheereenheid wordt een standaardfiche ingevuld. Als die standaardfiche onvoldoende informatie bevat om de
beheerdoelstellingen te kunnen formuleren, is een bijkomende inventarisatie nodig.
De inventarisatie zelf wordt pas uitgevoerd na de goedkeuring van deel 1: Verkenning.

- invullen van een standaardfiche per beheereenheid

- Invullen van een fiche voor kwaliteitsbeoordeling voor die beheereenheden waar Europees te beschermen habitats of regionaal
belangrijke biotopen aanwezig zijn.

Kruis aan hoe de consultatie over het ontwerp van natuurbeheerplan zal worden aangekondigd
- via de gemeentelijke informatiekanalen 

Waar zal het ontwerpbeheerplan tijdens de consultatieperiode ter inzage liggen?
Online op de website van Sylva Nova: http://www.sylvanova.eu/



Naam ondertekenaar
Van Daele

Voornaam ondertekenaar
Sander

Indienen

Vink hieronder aan welke verklaringen van toepassing zijn.
Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
Ik verklaar op erewoord dat ik gevolmachtigd ben door alle deelnemende beheerders om dit natuurbeheerplan ter goedkeuring in te
dienen
Ik verklaar dat ik voor alle deelnemende eigendommen beschik over het ondertekend akkoord van de eigenaar, de mede-eigenaars
of de houders van andere zakelijke rechten op het terrein of de terreinen in kwestie, voor zover die personen niet dezelfde zijn als de
beheerder. Voor verpachte percelen beschik ik tevens over een ondertekend akkoord van de pachter.

Andere bijlagen
- nota_eigendom.pdf



Deel 1 verkenning - situering 

Situering

20/02/2015

Legende
Ligging
Globaal kader

Vlaanderen

±0 180 36090
m

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be



Deel 1 verkenning - Ruimteboekhouding 

Situering

20/02/2015

Legende
Ligging
Globaal kader

Vlaanderen

±0 170 34085
m

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be

wonen
recreatie
natuur en reservaat
overig groen
bos
landbouw
industrie
industrie - poorten
overige



Deel 1 verkenning - VEN + SBZ-V + SBZ-H  

Situering

20/02/2015

Legende
Ligging
Globaal kader
Habitatrichtlijngebieden (2013)
Vogelrichtlijngebieden (2005)

Vlaanderen

±0 170 34085
m

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be

VEN-IVON
Grote Eenheid Natuur
Grote Eenheid Natuur in ontwikkeling
Natuurverwervingsgebied



Deel 1 verkenning - beschermd 

20/02/2015Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be

Legende
Ligging
Globaal kader
Gemeentegrenzen
Vlaanderen
Beschermde cultuurhistorische landschappen
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Beschermde monumenten
Erfgoedlandschappen

0 72,000 144,00036,000
m

Vlaanderen
Situering

±



Deel 1 verkenning - Biologische waarderingskaart 

Situering

20/02/2015

Legende
Ligging
Globaal kader

Vlaanderen

±0 220 440110
m

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be

biologisch minder waardevol
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch waardevol
complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol

complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen



Deel 1 verkenning - Bodemkaart 

Situering

20/02/2015

Legende
Ligging
Globaal kader

Vlaanderen

±0 170 34085
m

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be



Deel 2. Inventaris  
 

Hoofdstuk 1. Standaardfiches  
 

We delen het bos op in twee beheereenheden. Beheereenheid 1 is oud bos met 

natuurstreefbeeld habitattype 9120, Atlantische zuurminnende beukenbossen 

met hulst en soms ook taxus in de ondergroei. Beheereenheid 2 is overwegend 

jong bos, het beheer is vooral gericht op de ontwikkeling van kwaliteitsvolle 

bomen en ecologisch waardevol en structuurrijk bos. Hieronder een kaart met 

aanduiding van de beheereenheden. De ingevulde standaardfiches voor beide 

beheereenheden zijn opgenomen in de bijlages. 

 

 
Figuur: Indeling van Het Kapellebos in beheereenheden. 

 

Hoofdstuk 2. Specifieke inventarisatie  
 

Gezien beide beheereenheden (gedeeltelijk) in Natura 2000 gebied liggen en er 

(fragmenten van) Europees te beschermen habitat aanwezig is, hebben we voor beide 

beheereenheden ook de fiches voor kwaliteitsbeoordeling ingevuld. Deze werden 

eveneens bij de bijlages toegevoegd. Hieronder bespreken we de inventarisatie van beide 

beheereenheden. 

 

Beheereenheid 1 natuurstreefbeeld 
Beheereenheid 1 bevat een zeer diverse en structuurrijke bosvegetatie met een hoge 

ecologische waarde. Naast de sterk door inheemse soorten gedomineerde boomlaag 

komt een diverse en goed ontwikkelde eveneens voornamelijk inheemse struiklaag en 

kruidlaag voor. Bramen zijn vooral op het drogere en minst beschaduwde gedeelte 

dominant maar ook sleutelsoorten adelaarsvaren, bosanemoon, dalkruid, dubbelloof, 

gewone salomonszegel, lelietje-van-dalen, valse salie en wilde kamperfoelie halen samen 



minstens een bedekking van 30%.  Door het gesloten karakter van de boom- en 

struiklaag (vrij hoog grondvlak) verwachten we niet dat aanwezigheid van exoten 

(Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en robinia) in de kruidlaag zal leiden tot 

verdere uitbreiding ervan. Het feit dat deze soorten nog minder voorkomen in de 

struiklaag bevestigt dit. 

 

Beheereenheid 1 kent een hooghoutbeheer. De boomlaag wordt gedomineerd door 

zomereik maar kent een stamsgewijze menging met ruwe en zachte berk, beuk, 

Amerikaanse eik, cultuurpopulier en in mindere mate wilde kers en haagbeuk. De 

cultuurpopulieren zien we als een pluspunt omdat die snel voor dood hout kunnen zorgen 

en geen bedreiging voor de inheemse vegetatie zijn. We verwachten dat Amerikaanse 

eik, door het vrij hoge grondvlak en de goed ontwikkelde struiklaag van het bos, niet zal 

toenemen. Topkwaliteit wat houtwaarde betreft is afwezig maar hout van 

mediumkwaliteit is wel aanwezig. Er is vrij veel, voornamelijk liggend, dood hout, met 

een diameter > 40 cm aanwezig. Alle groeiklassen, behalve een grote open plek, zijn 

aanwezig. Het risico op verruiging is reëel. Het feit dat op de minst beschaduwde en aan 

de perceelsgrenzen de dominantie van bramen (op de drogere stukken) en veel 

beperkter grote brandnetel hoog is, bevestigen dit. De gesloten boom- en struiklaag 

verhinderen dat verruiging zich verder doorzet. 

 

Veel van de sleutelsoorten in alle lagen zijn aanwezig, er is een natuurlijke 

mozaiëkstructuur en bijna alle groeiklassen komen voor. De verstoring is onder controle 

maar vergt blijvende aandacht. Over het algemeen kunnen we de lokale staat van 

instandhouding van habitat 9120 als zeer positief evalueren. 

 

Beheereenheid 2 jong bos 
Beheereenheid 2 bestaat voornamelijk uit een ongeveer 20 jaar oude aanplant van 

zomereik. De boomlaag wordt eveneens sterk gedomineerd door zomereik maar er 

komen meer exoten voor dan in beheereenheid 1. De struiklaag, is zeer divers qua 

soorten maar minder goed ontwikkeld en de kruidlaag heeft minder kenmerken van een 

bosvegetatie. Bramen, adelaarsvaren, hondsdraf en klimop domineren sterk de 

kruidlaag. Enkele sleutelsoorten van habitat 9120 zijn aanwezig maar schaars. Ook hier 

verwachten we dat het gesloten karakter van de boomlaag en de struiklaag met o.a. 

haagbeuk en hazelaar op termijn niet zal leiden tot uitbreiding van exoten.    

 

Beheereenheid 2 kent een hooghoutbeheer. De boomlaag wordt gedomineerd door 

zomereik. Door het voorkomen van andere soorten, ook in verschillende en hogere 

diameterklassen, kunnen we stellen dat naast de hoofdzakelijk gelijkjarige, homogene 

structuur er toch ook een mozaïekstructuur aanwezig is. De bomen met kaprijpe 

diameters hebben weinige economische waarde. De aanwezige opstand van jonge 

zomereiken vertoont een goede vitaliteit en mits tijdig ingrijpen (begeleidingssnoei en 

dunningen) kan hier kwaliteitsvol hout groeien.  

 

Er is quasi geen dood hout met diameter > 40 cm aanwezig. Dankzij de schaars 

voorkomende mozaïekstructuur kunnen we wel stellen dat behalve zeer dikke bomen, 

alle groeiklassen, inclusief een open plek aanwezig zijn. Door de jonge leeftijd van het 

bos op de meeste plekken (en het voormalige landbouwgebruik) kent beheereenheid 2 

een sterk verruigd karakter. Door meer beschaduwing en het verder uitspoelen van de 

overtollige nutriënten kan dat mogelijks in de toekomst verminderen.   

 

Veel sleutelsoorten in de boom- en struiklaag zijn aanwezig. De kruidlaag kent veel 

minder sleutelsoorten maar sommige zijn wel al aanwezig. Er is beperkt een natuurlijke 

mozaiëkstructuur en bijna alle groeiklassen komen voor. De verstoring (vroeger 

landbouwgebruik) heeft vooral verruiging tot gevolg, invasieve exoten zijn over het 

algemeen onder controle. De aanwezigheid van veel sleutelsoorten in boom- en 

struiklaag is gunstig maar over het algemeen moeten we de lokale staat van 

instandhouding van habitat 9120 in beheereenheid 2 als ongunstig evalueren. 



 

We verwijzen naar de kaart met de indeling van beheereenheden voor de ruimtelijke 

verdeling van de lokale staat van instandhouding. In beheereenheid 1 is de lokale staat 

van instandhouding zeer gunstig. In beheereenheid 2 is de lokale staat van 

instandhouding ongunstig. 

 

 

Deel 3. Beheerdoelstellingen 
  

Hoofdstuk 1. Beheervisie  
 

Het Kapellebos ligt grotendeels in habitatrichtlijngebied BE2400012, Valleien van de 

Winge en de Motte met valleihellingen. Het beheer van het bos zal dan ook voornamelijk 

gericht zijn op de ontwikkeling van de ecologische functie.  

 

In beheereenheid 1 is een goed ontwikkeld Atlantische zuurminnend beukenbos met 

hulst en soms ook taxus in de ondergroei (habitat 9120) aanwezig. De focus voor de 

invulling van de ecologische functie zal logischerwijze hier liggen. Door kleinschalig 

boomgericht beheer, de verdere voortzetting van de huidige beheervorm (ongelijkjarig, 

gemengd hooghout) en de aanwezige exoten prioritair te kappen, verwachten we dat de 

lokale staat van instandhouding hier nog zal verbeteren.  

 

Beheereenheid 2 bestaat voornamelijk uit jonge aanplanten en spontane opslag. Ook hier 

zal de ecologische waarde automatisch verhogen door de installatie van het zelfde beheer 

als in beheereenheid 1, het ouder worden van de voornamelijk inheemse loofbomen en 

de creatie van meer structuurdiversiteit.  

Het volledige bos heeft de potentie om op de lange termijn te ontwikkelen tot volwaardig 

Atlantische zuurminnend beukenbos met hulst en soms ook taxus in de ondergroei 

(habitat 9120) met verschillende vochttoestanden. Verscheidene indicatoren van goede 

toestand komen voor in het bos: bosanemoon, wilde kamperfoelie, dalkruid, gewone 

salomonszegel, adelaarsvaren, lelietje-van-dalen, zomereik, gewone lijsterbes, gewone 

beuk, gewone esdoorn, ruwe berk, gewone haagbeuk, hazelaar… 

 

De economische functie van het bos is o.a. door de geringe oppervlakte en leeftijd van de 

bomen laag maar niet onbestaande. Uitgezonderd in de fijnsparopstand staan 

economisch potentieel waardevolle bomen. Door boomgericht beheer zullen bomen met 

economische waarde bevorderd worden. De kleinschalige dunningen zullen vooral 

brandhout opleveren. 

 

De sociale functie van het bos is gering. Het bos maakt deel uit van een boscomplex 

waar het op sommige van de aangrenzende openbare wegen (vb. de Keiberg en de 

Heurebeekstraat) aangenaam wandelen en fietsen is. 

 

Hoofdstuk 2. Beheerdoelstellingen 
 
Ecologische functie 
 

Natuurstreefbeelden 

In beheereenheid 1 stellen we op de volledige oppervlakte, 2,194 hectare of 30% van de 

totale oppervlakte, Atlantisch zuurminnend beukenbos met hulst en soms ook taxus in de 

ondergroei (habitattype 9120) als natuurstreefbeeld voorop. In beheereenheid 2 (5,208 

hectare of 70% van de totale oppervlakte) stellen we geen natuurstreefbeeld voorop. 



 
Figuur: aanduiding van natuurstreefbeeld. 

  

Instandhoudingsdoelstellingen 

Beheereenheid 1 ligt volledig in een voorlopige zoekzone voor de realisatie van 

habitattype 9120 en 9190. De bodem is te rijk en bevat te veel leem om de ontwikkeling 

van habitattype 9190 mogelijk te maken. Daarom willen we in beheereenheid 1 

habitattype 9120 behouden. De niet dominante aanwezige exoten, Amerikaanse eik en 

Amerikaanse vogelkers zullen bij de eerstkomende kappen prioritair gekapt worden. 

Verdere verruiging is een zeer reële bedreiging voor het bos. Om dit maximaal te 

proberen te voorkomen zullen enkel kleinschalige ingrepen gebeuren zodat de boom- en 

struiklaag vrij gesloten blijft en het bos verder evolueert naar een climaxbostoestand. Dit 

zal het aandeel Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers ook onder controle houden. 

Wanneer na dunning, de vrijgekomen ruimte niet binnen de drie-vier jaar voldoende 

ingenomen is door een nieuwe generatie bomen, kunnen kloempen  van beuk, haagbeuk 

of gewone esdoorn bijgeplant worden. Wanneer het een groter gat betreft, kan ook 

zomereik geplant worden.  

Waarschijnlijk zal, zeker op de niet te vochtige stukken, het aandeel beuk (en andere 

schaduwboomsoorten) in de toekomst toenemen. De vrij grote hoeveelheden aanwezig 

liggend dood hout van verschillende soorten blijven ter plekke. We verwachten dat in de 

toekomst de aanwezige cultuurpopulieren en berken voor aanvulling van dood hout 

zullen zorgen waardoor het huidige aandeel dood hout behouden kan blijven. De huidige 

diameterklasse-verdeling met minstens enkele bomen met een diameter > 80 cm willen 

we ook behouden. 

Beheereenheid 2 ligt deels in dezelfde zoekzone voor de realisatie van habitattype 9120 

en 9190. In beheereenheid 2 verwachten we op de lange termijn eveneens de 

ontwikkeling tot habitattype 9120, het boomgerichte beheer (a.d.h.v. kleinschalige 

ingrepen) dat er gevoerd zal worden, zal daar ook toe bijdragen. Maar omwille van de 



geringe leeftijd van de meeste bomen (10 à 20 jaar) en het feit dat dit voor het grootste 

deel geen oudboslocatie is, verwachten we niet dat er gedurende de looptijd van het 

natuurbeheerplan (24 jaar) noemenswaardige vooruitgang zal geboekt worden wat 

betreft de lokale staat van instandhouding. Daarom nemen we in dit natuurbeheerplan 

(voorlopig nog) geen instandhoudingsdoelstellingen op voor beheereenheid 2. De nu 

reeds aanwezige dominantie van inheemse houtachtigen willen we nog laten toenemen. 

Dit zal o.a. bewerkstelligd worden door de kap van de opstand van fijnspar en 

vervanging ervan door inheemse soorten. In de jonge opstand van zomereik zullen de 

geplande dunningen leiden tot een betere ontwikkeling van de struiklaag wat de 

structuurdiversiteit van het bos ten goede zal komen. Deze struiklaag en de verdere 

ontwikkeling van de boomlaag zal tegelijk voor meer beschaduwing van de kruidlaag 

leiden waardoor het aandeel sleutelsoorten daarin kan toenemen.  

Er zijn geen ontbossingen of bebossingen gepland.  

Economische functie:  
Door de geringe oppervlakte en de lage leeftijd van de meeste opstanden zal gedurende 

de looptijd van het natuurbeheerplan de nadruk liggen op de productie van brandhout, 

aanwezige exoten zullen prioritair gekapt worden. In de volwassen opstanden 

(hoofdzakelijk beheereenheid 1 en veel beperkter in beheereenheid 2) zijn er niettemin 

bomen aanwezig die kwaliteitsvol hout kunnen opleveren, echter weinig homogeen en 

slechts in zeer beperkte hoeveelheden (Amerikaanse eik, zomereik, tamme kastanje). Er 

zal getracht worden om samen te werken met aangrenzende eigenaars om voldoende 

grote loten kwaliteitshout aan te bieden om zo tot een aanvaardbare prijs te komen. 

 

Het volledige Kapellebos ligt in een afgebakend jachtterrein waar wildbeheereenheid 

“Walenbos” actief is. Enkel de eigenaar, die lid is van de wildbeheereenheid, jaagt in het 

bos. Het afschot van ree gebeurt door aanzitjacht, met als enig doel de controle van de 

populaties en het behoud van een evenwichtig wildbestand. 

 

Sociale functie:  
Gezien de versnipperde eigendom, de geringe oppervlakte en de afwezigheid van goed 

onderhouden private wegen, zal het bos niet opengesteld worden. Recreanten kunnen 

wel genieten van het bos vanop de verschillende openbare wegen  (Binkomstraat, 

Keiberg, Heurebeekstraat). Vooral de Keiberg is een aantrekkelijke, zeer verkeersluwe 

weg. De Keiberg is opgenomen in het wandelnetwerk van de provincie Vlaams-Brabant, 

meer bepaald in de Kalvariewandeling  

(https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/kalvariewandeling/index.h

tml). De keiberg is ook opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk. Tussen knooppunt 

30 en 21 passeer je langs het Kapellebos. Ook de door de gemeente Lubbeek aangeduide 

wandeling “Brakum-drieswandeling” passeert langs de Keiberg. 

 

Deel 4. Beheermaatregelen 
 

Hoofdstuk 1. Eenmalige maatregelen 
 

In beheereenheid 2 komt een fijnsparbestand voor met een lage vitaliteit (meest zuidelijk 

gelegen bestand). Dit zal in 2019 of 2020 gekapt en heraangeplant worden met 

inheemse soorten. 

 

We vragen voor bovenstaande éénmalige beheermaatregel d.m.v. voorliggend 

natuurbeheerplan ook de nodige vergunning voorzien in de natuurregelgeving en de 

stedenbouwkundige vergunningsplicht. 

 

Hoofdstuk 2. Terugkerende maatregelen  

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/kalvariewandeling/index.html
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/kalvariewandeling/index.html
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/kalvariewandeling/index.html
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/kalvariewandeling/index.html


 

In beide beheereenheden streven we via boomgericht beheer volgens de Pro 

Silva principes (natuurvolgend bosbeheer) naar het realiseren - of behouden 

van ongelijkjarig hooghout met hoofdzakelijk inheemse boomsoorten. Dergelijk 

beheer biedt de mogelijkheid om de lokale staat van instandhouding nog te verbeteren. 

Liggend en staand dood hout zal behouden worden en schade aan andere inheemse 

volwassen en jonge bomen in de boven- en onderetage wordt maximaal vermeden. We 

leven de zorgplicht na door de exploitaties buiten de schoontijd uit te voeren en de 

bodem en kruidachtige vegetatie maximaal te bescherming door tijdens droge periodes 

en met aangepast materiaal te werken. Om de toegang mogelijk te maken voor de 

exploitatie zal mogelijks ook in de onderetage beperkt gekapt moeten worden, ook hier 

zal prioritair ingezet worden op de verwijdering van aanwezige exoten. Dit hout kan dan 

als brandhout gevaloriseerd worden. 

 

Beheereenheid 1 
We voorzien in beheereenheid 1 om de 8 à 10 jaar een exploitatie waarbij 

individuele vellingen zullen gebeuren. De aanwezige exoten (Amerikaanse eik, 

Amerikaanse vogelkers en valse acacia) en cultuurpopulieren zullen prioritair geveld 

worden. Andere kaprijpe bomen zullen in zeer beperkte mate gekapt worden waarbij 

aandacht zal geschonken worden aan het behoud van de gunstige 

diameterklasseverdeling. Deze individuele vellingen zullen verjonging van inheemse 

soorten (beuk, gewone esdoorn, haagbeuk) of het doorgroeien van reeds aanwezige 

groepen jonge bomen bevorderen. De ingrepen worden bewust kleinschalig gehouden 

want te veel licht op de bodem zal vooral bramen en andere competitieve planten zoals 

adelaarsvaren en ook de aanwezige houtachtige exoten bevorderen waardoor de typische 

andere oudbosplanten (bosanemoon, dalkruid, lelietje-van-dalen, muskuskruid…) kunnen 

weggeconcurreerd worden.   

 

Bij het achterwege blijven van voldoende natuurlijke verjonging kan er ook gekozen 

worden voor het aanplanten van kloempen met geschikte inheemse soorten (beuk, 

haagbeuk, gewone esdoorn, wilde kers, zomereik). De nood aan wildbescherming zal 

desgevallend geëvalueerd worden. 

 

We vragen voor bovenstaande terugkerende beheermaatregel (individuele vellingen en 

eventuele aanplant van kloempen) ook de nodige vergunning voorzien in de 

natuurregelgeving. 

 

We vragen de basissubsidie aan voor 2,194 ha natuurstreefbeeld (habitattype 9120) aan. 

 

Beheereenheid 2 
In beheereenheid 2 zal het beheer vooral bestaan uit dunningen in de stakenfase ter 

bevordering van toekomstbomen en verpleging van jong- of dichtwas wat 

voornamelijk brandhout zal opleveren. Beperkte individuele velling van enkele aanwezige 

kaprijpe bomen (Amerikaanse eik, tamme kastanje en zomereik), gelijktijdig met een 

kap in beheereenheid 1 behoort tot de mogelijkheden. 

 

In de opstanden met hoofdzakelijk zomereik (ongeveer 20 jaar) zal om de 8 à 10 jaar 

gedund worden met het oog op vrijstelling van toekomstbomen. Indien nuttig en nodig 

zal begeleidingssnoei uitgevoerd worden aan de toekomstbomen. We verwachten dat de 

nu reeds aanwezige onderetage van hazelaar en andere -voornamelijk- inheemse soorten 

zich door meer licht te brengen in deze opstanden sterker zal ontwikkelen wat zal leiden 

tot een structuurrijker bos.  

 

In de spontane opslag van verschillende soorten en leeftijden (minder dan 10 jaar) die 

zich in de jong- of dichtwasfase bevinden, zullen gespreid tijdens de looptijd van het 

natuurbeheerplan eveneens kleinschalige ingrepen uitgevoerd worden 

(knikken/schillen/vellen) ter bevordering van de kwaliteitsvolle exemplaren van inheemse 



soorten. Indien er te weinige kwaliteitsvolle exemplaren aanwezig zijn van inheemse 

soorten kunnen hier kloempen met inheemse soorten bijgeplant worden. De nood aan 

wildbescherming zal desgevallend geëvalueerd worden. 

 

In beheereenheid 2 ligt een langgerekt hooiland van ongeveer 0,4 hectare.  Dit wordt 

omwille van biodiversiteit en jacht niet bebost. Hier wordt niet bemest en jaarlijks wordt 

het één- of tweemaal gemaaid met afvoer van het maaisel. 

 

Samenvatting terugkerende beheermaatregelen Kapellebos 

beheereenheden 1 en 2 
In onderstaande tabel geven we een indicatie van een mogelijke timing voor de geplande 

beheermaatregelen in beide beheereenheden. Afhankelijk van de omstandigheden 

(opportuniteiten om samen met andere eigenaars loten hout aan te bieden) kunnen deze 

in de realiteit licht afwijken. 

 

Tabel: Beheermaatregelen Kapellebos 

 2020 2023 2025 2030 2033 2035 2040 2043 

Beheereenheid 1 I A  I A  I A 

Beheereenheid 2 I A D I A D I A 
I: individuele eindkap 
A: aanplant (na individuele eindkap) wanneer spontane verjonging van waardevolle exemplaren van inheemse 
soorten uitblijft 
D: dunning 

 

We vragen voor bovenstaande terugkerende beheermaatregelen (individuele vellingen, 

aanplant van kloempen en dunningen) d.m.v. voorliggend natuurbeheerplan ook de 

nodige vergunning voorzien in de natuurregelgeving en de stedenbouwkundige 

vergunningsplicht. 

 

Deel 5. Opvolging  
 

Hoofdstuk 1. Opvolging van de beheerdoelstellingen  
 

Beheereenheid 1 
Beheereenheid 1 wordt integraal toegewezen aan natuurstreefbeeld habitat 9120 

(Atlantische zuurminnende beukenbossen met hulst en soms ook taxus in de 

ondergroei). De beheerdoelstellingen zijn dan ook vooral hierop gebaseerd. Qua 

monitoring stellen we voor dat we om de 6 jaar, dus in 2026, 2032, 2038 en 2044 de 

standaardfiche bos, horende bij de inventarisatie en de fiche voor kwaliteitsbeoordeling 

invullen om zo te beoordelen of de lokale staat van instandhouding constant blijft. 

 

Beheereenheid 2 
In beheereenheid 2 willen we vooral de jonge opstand van zomereik verder kwaliteitsvol 

(op economisch en ecologisch vlak) laten ontwikkelen, de kleine opstanden met 

voornamelijk uitheemse boomsoorten worden omgevormd naar inheemse opstanden. 

Omdat we op vlak van lokale staat van instandhouding in deze beheereenheid niet veel 

evolutie verwachten gedurende de looptijd van natuurbeheerplan, stellen we voor om 

hier enkel de standaardfiche bos, horende bij de inventarisatie, in te vullen om de 6 jaar 

dus in 2026, 2032, 2038 en 2044. 

 

 

Hoofdstuk 2. Opvolging van de beheermaatregelen  
 

De beheermaatregelen werden samengevat in de Tabel: Beheermaatregelen Kapellebos 



• Individuele kappingen 

• Dunningen 

• Aanplantingen 

Wij kijken uit naar de registratiemodule om dit jaarlijks te registreren en hopen op de 

hoogte gebracht te worden eens die beschikbaar is. 

 


