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INLEIDING 
 
Dit beheersplan wordt opgemaakt in opdracht van de gemeente Ingelmunster, in het vooruitzicht van de mogelijke 
openstelling van het parkdomein, en met het oog op het restaureren en conserveren van het park.  
Het gebied waarop dit beheersplan van toepassing is, is bewust beperkter gehouden dan het beschermd 
landschap waartoe het behoort. De huidige ruimtelijke context ligt aan de basis van deze beperktere afbakening, 
gezien het deel van het beschermd landschap dat binnen afzienbare tijd zal verdwijnen ten voordele van de 
geplande verbreding van het kanaal Roeselare-Leie, reeds buiten de afbakening gehouden werd (zie kaart 1.1).  
Ook de historische tuinruimte die bij de heraanleg van het marktplein daarin opgenomen werd, valt buiten de 
afbakening van dit beheersplan. Het gedeelte van de grote historische moestuin (18.1 op kaart 1.9) die 
momenteel als kleinveeweide in gebruik is, valt daarentegen niet binnen het beschermd landschap, maar wordt 
wel opgenomen in dit beheersplan. Deze zone maakt momenteel immers nog steeds deel uit van het park.  
 
Het beheersplan is opgebouwd uit 4 grote delen. De eerste twee delen beschrijven en situeren het domein in het 
algemeen en in detail. In deel 3 worden de doelstellingen geformuleerd die dienen nagestreefd te worden. In deel 
4 ten slotte worden de specifieke beheermaatregelen behandeld die verder bouwen op de doelstellingen uit deel 
3 en daar de concretisering van zijn. 
 

1 IDENTIFICATIE 
 

1.1  Administratieve identificatiegegevens 

1.1.1 Naam en adres van het park 
 
Kasteeldomein Ingelmunster 
Stationsstraat 1-3 
8770 Ingelmunster  
 

 

1.1.2 Eigendomstoestand van het park 
 
Het park is een geheel van verschillende delen in eigendom van diverse eigenaars. Voor de respectieve 
eigendommen zie tabel 1.1 en kaart 1.2. Voor het deel van het perceel in eigendom van Waterwegen en 
Zeekanaal nv zal een erfpachtregeling opgesteld worden tussen voornoemde en de gemeente Ingelmunster. 
 

 Vennootschap Kasteel Ingelmunster 
Stationsstraat 3 
8770 Ingelmunster 

 Vlaams Gewest – Waterwegen en Zeekanaal nv 
Oostdijk 110 
2830 Willebroek 

 Vlaamse Milieumaatschappij 
A. Van Maelestraat 96 
9320 Erembodegem 

 

1.1.3 Beheer van het park 
 
De verschillende eigenaars staan in voor het onderhoud van hun respectieve eigendommen. 

 

1.1.4 Kadastraal overzicht 
 
Alle percelen zijn gelegen in de gemeente Ingelmunster. Een overzicht vindt u in onderstaande tabel 1.1 en op 
kaart 1.6c. 
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Tabel 1.1: Kadastraal overzicht en oppervlakten van de eigendommen 
Kadaster Oppervlakte** Aard Gebruik GP* Eigenaar Bestanden 

Afd Sect Nr. ha a ca 

1 B 863T2  40 66 hooiland weide P Vennootschap Kasteel Ingelmunster V-W-Z-CC 
1 B 863X2 

(deel) 
1 15 73 hooiland weide P Vennootschap Kasteel Ingelmunster V-W-Z-CC-DD 

1 B 895A  68 90 vijver vijver P Vennootschap Kasteel Ingelmunster AA 
1 B 896B  21 40 kasteel kasteel P Vennootschap Kasteel Ingelmunster AA 
1 B 899K   85 huis huis P Vennootschap Kasteel Ingelmunster EE 
1 B 899M 4 85 83 bos park P Vennootschap Kasteel Ingelmunster A-B-C-D-E-F-

Q-R-S-T-U-W-
X-Y-BB-EE 

1 B 901A  25 90 bos bos P Vennootschap Kasteel Ingelmunster M-P-U 
1 B 902B  34 10 bos bos P Vennootschap Kasteel Ingelmunster L-M 
1 B 903C  71 35 bos bos P Vennootschap Kasteel Ingelmunster L-N-O-U 
1 C 769E 

(deel) 
 53 75 weg bos P Waterwegen en Zeekanaal nv H-I-J-GG 

1 C 776H 1 11 81 bos bos P Vennootschap Kasteel Ingelmunster J-K-H 
1 C 794L  73 67 bos bos P Vennootschap Kasteel Ingelmunster G-H-GG 
(zonder nummer)  65 29 Mandel rivier P Vlaamse Milieumaatschappij L 

 
*GP = Gewestplanbestemmingen  
** de oppervlakte van de kadastrale percelen die slechts gedeeltelijk opgenomen zijn, werd verrekend door de 
opmeting te projecteren op het kadasterplan, en is bijgevolg een benadering. 
P: parkgebied 
 
De totale kadastrale oppervlakte van het domein is 11ha 87a 88ca of 118.788m². 
 
10ha 37a 73ca of 103.773m²  is in eigendom van de Vennootschap Kasteel Ingelmunster 
53a 75ca of 5.375m² is in eigendom van het Vlaams Gewest – Waterwegen en Zeekanaal nv 
65a 29ca of 6.529m² is in eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij 

 

1.1.5 Administratieve en geografische situering 

 
Het kasteeldomein ligt op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster, in de Provincie West-Vlaanderen. Het 
domein wordt begrensd door het Marktplein, de kerk, de openbare parking en de bebouwing aan de 
Oostrozebekestraat in het noorden, diverse privéterreinen van particulieren en bedrijven in het oosten, het kanaal 
Roeselare-Leie met jaagpad in het zuiden, en de stationsstraat of N50d in het westen. De toegang gebeurt via het 
Marktplein of de Stationsstraat, door diverse toegangspoorten. 

 

1.1.6 Situeringsplannen 

 
Zie kaart 1.6 voor de situeringsplannen. 
 
Het kasteeldomein van Ingelmunster ligt onmiddellijk aan het kruispunt van de belangrijke verbindingsweg 
Kortrijk-Brugge (N50d) met de weg Waregem-Roeselare (N357) . Het is gelegen in de vallei van de rivier de 
Mandel, die doorheen het domein stroomt. 
 
Het kasteeldomein is van oudsher gericht op de kerk van Ingelmunster en de Mandel. Samen met natuurgebied 
de Mandelhoek en kasteel Blauwhuis vormt het domein een groene corridor langsheen het kanaal Roeselare-
Leie. 
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1.2  Opmetingsplan en terreineenheden 

1.2.1 Opmetingsplan 
Het opmetingsplan van het kasteeldomein van Ingelmunster werd opgemaakt op 25-11-2011 door beëdigd 
landmeter Lieven Huysman, bureel houdende te 8770 Ingelmunster, Hemelrijkstraat 1. Het plan is beschikbaar op 
schaal 1/500. Sinds de opmeting zijn enkele kleine aanpassingen aan het domein gebeurd, namelijk ter hoogte 
van de grens met de nieuw aangelegde markt en parking. 

 

1.2.2 Oppervlaktebeschrijving van terreineenheden 
 
In onderstaande tabel 1.2, tabel 1.3 en tabel 1.4 staan de in het kasteelpark van Ingelmunster voorkomende 
terreineenheden, weergegeven zoals ze op kaart 1.7, kaart 1.8 en kaart 1.9 zijn ingetekend. 

 
Tabel 1.2: Puntvormige terreineenheden   
code puntvormige terreineenheden aantal 
56 alleenstaande boom of heester 

 /1   Betula pendula 
 /2   Aesculus hippocastanum 
 /3   Aesculus hippocastanum 
 /4   Platanus x acerifolia 
 /5   Platanus x acerifolia 
 /6   Platanus x acerifolia 
 /7   Tilia cordata 
 /8   Quercus robur 
 /9   Quercus robur 
 /10 Quercus robur 
 /11 Fagus sylvatica 

11 

57 Bomengroep 
/1 Acer pseudoplatanus 

1 

61 infrastructuurelement  
 /1   toegangspoort 
 /2   conciërgewoning 
 /3   volière 
 /4   toegangspoort 
 /5   voetgangerspoort 
 /6   toegangspoort 
 /7   hek met pilasters en tuinvazen 
 /8   trapje naar wateroppervlak 
 /9   trapje naar wateroppervlak 
 /10 afvoer kasteelgracht met schotbalken 
 /11 stal voor kleinvee 
 /12 stal voor kleinvee 
 /13 stal voor kleinvee / berging 
 /14 duiker verbinding kasteelgracht met toevoergracht 
 /15 vlakke houten brug 
 /16 Fatimakapel 
 /17 duiker sifon gracht 
 /18 brughoofden ingestorte brug 
 /19 brughoofden ingestorte brug 
 /20 arduinen zuil 
 

20 

 
Tabel 1.3: Lijnvormige terreineenheden  
code lijnvormige terreineenheden lengte (m) 
35 Dreef 

 /1   Fagus sylvatica (291m) 
291 

36 Bomenrij 
 /1 Fagus sylvatica (32m) 

32 

45 greppel  
 /1   Toevoergracht kasteelgracht (223m) 
 /2   restant gracht aan voet kanaaldijk(102m) 
 /3   restant gracht aan voet kanaaldijk (38m) 

561 
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 /4   restant gracht aan voet kanaaldijk (59m) 
 /5   restant gracht aan voet kanaaldijk (82m) 
 /6   restant gracht aan voet kanaaldijk (57m) 

47 rivier  
 /1   De Mandel (543m) 

543 

49 halfopen verharde weg 
 /1   toegangsweg (83m) 
 /2   parkweg (48m) 
 /3   parkweg (148m) 
 /4   parkweg (29m) 
 /5   parkweg (146m) 
 /6   parkweg (164m) 
 /7   parkweg (91m) 
 /8   parkweg (129m) 
 /9   parkweg (291m) 
 /10 parkweg (114m) 
 /11 parkweg (60m) 
 /12 parkweg (111m) 
 /13 parkweg (53m) 
 /14 parkweg (75m) 
 /15 parkweg (179m) 
 /16 parkweg (196m) 
 /17 parkweg (275m) 
 

2192 

55 Muur 
 /1   muur stationsstraat (64m) 
 /2   muur marktplein (140m) 
 /3   muur gemeentehuis (22m) 
 /4   muur volière (60m) 
 /5   oostelijke moestuinmuur (101m) 

387 

 
Tabel 1.4: Vlakvormige terreineenheden  
code vlakvormige terreineenheden oppervlakte (ha) 
3 Parkbos 

 /1   parkbos (4.371m²) 
 /2   parkbos (5.906m²) 
 /3   eilandje (144m²) 
 /4   parkbos (2.591m²) 
 /5   parkbos (2.956m²) 
 /6   parkbos (4.248m²) 
 /7   parkbos (586m²) 
 /8   parkbos (7.998m²) 
 /9   parkbos (946m²) 
 /10 parkbos (1.503m²) 

3,1507 

4 Hooghout 
 /1 ten zuiden van de Mandel (24.494m²) 
 /2  ten noorden van de Mandel (13.667m²) 

3,8161 

14 Gazon  
/1   zuidelijke vista (12.485m²) 
 /2   westelijke vista (694m²) 
 /3   gazon (1.608m²) 
 /4   gazon (415m²) 

1,5202 

18 Weiland 
 /1   Kleinveeweide (12.968m²) 

1,2968 

24 Moestuin 
 /1   moestuin (292m²) 

0,0292 

27 Siertuin 
 /1   tuin conciërgewoning  (88m²) 
 /2   Volière (540m²) 

0,0628 

29 Kasteelgracht 
 /1   kasteelgracht (6.831m²) 

0,6831 

31 Gebouw 
 /1   kasteel (861m²) 

0,0861 

34 Verharde parking 
 /1   binnenkoer kasteel (1.439m²) 

0,1439 
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 1.3  Juridische en Beleidsmatige situering 

1.3.1 Intern 
 
Het kasteelpark is een volledig privaat park en is enkel bij uitzondering en op afspraak te bezoeken. Er geldt 
bijgevolg geen parkreglement op dit moment. Momenteel wordt wel oogluikend toegang verleend tot het 
parkgedeelte ten zuiden van de Mandel. Op termijn dient gestreefd te worden naar een uitbreiding van de 
toegankelijkheid voor het publiek, zodat het park de potenties eigen aan de centrale ligging in Ingelmunster kan 
waarmaken. Afspraken tussen eigenaar en gemeente dienen hiervoor vastgelegd te worden, met eventuele 
restricties qua parkdelen en/of beperkingen in tijd. 
 

1.3.2 Extern 
 
Ruimtelijke ordening 
 
De bestemming op het gewestplan is parkgebied ten Noorden van het kanaal Roeselare-Leie en natuurgebied 
ten zuiden hiervan (kaart 1.10).  
 
Er is geen geldend APA noch BPA  op het domein van toepassing.  
 
Een deel van het afgebakend domein valt binnen het GRUP Centrum. Binnen dit GRUP valt het domein volledig 
in zone 3: parkgebied met cultuurhistorische waarde. Het kasteel met kasteelgracht ligt in deelzone 3B: 
kasteelvijver. De conciërgewoning en de hoofdtoegangspoort vallen in de deelzone 3A: toegangsgebouw. De 
voorschriften binnen het GRUP die van toepassing zijn op het afgebakend gebied houden in hoofdzaak 
beschermende maatregelen uit.  
 
Binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bevindt het domein zich binnen het stedelijk netwerk Kortrijk-
Roeselare, meer bepaald in het regionaalstedelijk gebied Roeselare. Hierin krijgt het de functie van groene long. 
 
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt het kasteel en domein omschreven als een van de 
gemeentelijke bakens. Het GRS wijst daarom, en tevens ter vrijwaring van de cultuurhistorische waarde, op het 
belang van de bescherming. Het kasteel maakt samen met Kasteel Blauwhuis en natuurgebied Mandelhoek deel 
uit van een groene corridor langs de Mandel, die het GRS wenst te behouden en te versterken. Datzelfde gebied 
langs de Mandel wordt eveneens aangewezen als verbinding voor langzaam verkeer. 
 
Monumenten en landschappen 

 
Bij  Regentsbesluit van 20/06/1947 werd het park bij het kasteel van Ingelmunster volledig beschermd. De 
beschermingsbesluiten zijn terug te vinden als bijlage 1.2. De bescherming werd toegekend voor de esthetische 
kwaliteiten van het kasteeldomein. Enkele specifieke beperkingen werden bij de bescherming opgenomen. 
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Op 24-04-1974 werd ook het kasteel zelf door koninklijk besluit beschermd, dit is terug te vinden als bijlage 1.3 bij 
dit beheersplan. Doordat het kasteel afzonderlijk beschermd is als monument, komt het in dit 
landschapsbeheersplan slechts oppervlakkig aan bod. Enkel daar waar de relatie met het park aan bod komt, 
wordt het zijdelings aangehaald.  
 

 
Bos, natuur en visserij 
 
Een deel van het park is bebost. De grens van het bebost gedeelte volgt 
grosso modo de bestandsgrenzen. De totale oppervlakte bos is 6ha 96a 63ca. Op deze gedeelten is het 
Bosdecreet integraal van toepassing. De beboste oppervlakte wordt weergegeven op kaart 1.11. 
 
Een belangrijke juridische consequentie bij het kappen van bomen buiten het bebost 
gedeelte is dat een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. Bomen binnen het 
beboste gedeelte vallen onder de regelingen van het Bosdecreet. 
 
Het park maakt geen deel uit van het VEN. 

 
 
Integraal waterbeleid - Beheer van waterlopen 
De Mandel is een waterloop van 1e categorie die doorheen het zuidelijke deel van het kasteeldomein loopt. De 
rivier maakt deel uit van het bekken van de Leie. De Mandel wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. 
Voor ingrepen aan de Mandel of in de onmiddellijke buurt hiervan, dient steeds een machtiging te worden 
aangevraagd bij de Vlaamse Milieumaatschappij, tenzij het een ingreep betreft die vergunningsplichtig is.  
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2 ALGEMENE BESCHRIJVING 

2.1  Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht 

 
naar A. De Waele (2012). Landschap en Macht. Kroniek van het kasteelpark van Ingelmunster. p.43-57. 

 
Voor 1640 

In 882 wordt een op de plaats van het huidige kasteel een vermoedelijk Engels klooster uit de 7de eeuw 
geplunderd en in brand gestoken door de Noormannen. In 1071-1093 bouwt graaf Robrecht de Fries een 
waterburcht op de ruïnes van het klooster. Deze plaats wordt uitgekozen omwille van de strategische ligging op 
de kruising van de Mandel en de krijgsweg Kortrijk-Brugge. 
In de 13de eeuw zijn het kasteel en de omringende heerlijkheden eigendom van de familie van Rodhes. 1297: de 
Franse koning belooft de Brugse schepenen in het kasteel van Ingelmunster - ook de "Sleutel van Vlaanderen" 
genoemd - de relikwie van het Heilig Bloed te sparen. 
In de tweede helft van de 14de eeuw zou de toenmalige heer, Jan VII van Gistel, het kasteel reeds verbouwd en 
verrijkt hebben met een carillon. 
In 1580 heeft de waterburcht zwaar te lijden onder de zogenaamde "Slag van Ingelmunster". Als resultaat hiervan 
verwerft in 1583 de Saksische edelman Otto de Plotho, bevelhebber van een huurlingenleger in dienst van de 
Franse koning, de waterburcht en de omliggende de heerlijkheden. 

 
1640 
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Tijdens de 17e eeuw heeft het domein nog een duidelijk defensief karakter. Het kasteel is op dit moment nog een 
waterburcht (a) met ronde hoektorens en wordt omgeven door ovaalvormige brede omwalling. De toegang naar 
de burcht werd gecontroleerd via een ophaalbrug en een eilandje (b) in de omwalling. Sanderus schrijft over het 
domein van Ingelmunster, ondermeer het volgende:

 

 

‘Zoo men het kasteel aanschouwt, het zelve met diepe en brede grachten is omringt, en van buiten zoodanig 
versterkt, dat het altijd in staat is geweest den aanval van een vijandlyk leger af te wachten, ja dat het dikwijls 
vijandige benden heeft getrotseert, en ook eens het gebalder van het kanon veracht heeft.’  

Bovendien verwijst de manier waarop het domein is afgebakend naar een defensieve oorsprong. In het noorden 
scheidt het kasteeldomein zich af van de dorpskern door van een bakstenen muur. De rest van het domein wordt 
omsloten door een ringvormige gracht, die het hele jaar door van water kon worden voorzien met behulp van een 
poel (c). Opvallend is dat ook het neerhof (d) nog binnen de omsluiting van de gracht valt. Dit markeert de band 
tussen het opperhof dat later uitgroeide tot burcht en het neerhof dat evolueerde naar de zogenaamde 
kasteelhoeve. Deze hoeve moest instaan voor de bevoorrading van de heer. Verder treffen we op dit domein ook 
een bescheiden nuts/lusttuin (e) aan, bestaande uit een aantal parterres en een boomgaard (f). Een opvallend 
kenmerk van het domein in die tijd is de aanwezigheid van bomenrijen, rond de gracht, de omwalling en 
langsheen de dreef. Bomenrijen vormden een typisch kenmerk van een Vlaamse renaissance tuin.6 Ze moesten 
de nuts- en lusttuinen beschermen tegen koude winden in de vlakke Nederlanden. Bovendien droegen bomen bij 
tot de drainage van de natte meersgronden en leverden schaduw tijdens de warme zomermaanden. Ten slotte 
gaven de bomen de tuin een gevoel van omsluiting. In de nutstuin werden gedomesticeerde groenten en fruit 
gekweekt samen met geneeskrachtige planten. De tuin is sterk vormgegeven en symbolisch georganiseerd. Deze 
ordening ondersteunde het gebruiksgemak. Bij een beschrijving van het domein in 1710 wordt ook melding 
gemaakt van een konijnenwarande op het domein.8 Volgens Tack werd het konijn dat sinds de laatste ijstijd in 
onze contreien was uitgestorven, in de loop van de 12e eeuw opnieuw in Vlaanderen geïntroduceerd. Een 
konijnenwarande was een besloten gebied, vaak ommuurd, waar gejaagd kon worden op konijnen. Konijnen 
werden vooral voor hun vlees en bont gekweekt, dat werd gebruikt voor lange mantels, hoofddeksels en 
bedspreien. In 1634 werd op het erf van het neerhof de bestaande duiventoren afgebroken en vervangen door 
een nieuw exemplaar. Het ging om een klassiek Vlaamse vierkante en bakstenen duiventil. Het houden van 
duiven, was in die tijd een statussymbool. Duiventorens mochten enkel door adel en geestelijken gebouwd 
worden. 
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1777 

 

 

In de loop van de 18e eeuw kregen symmetrie en regelmaat de bovenhand en vervingen de eerder losse toets 
van de eerdere tuin. Rond 1730 maakte het kasteeldomein van Ingelmunster een grondige reconversie door. De 
waterburcht met ovale walgracht werd vervangen door een U-vormig Classicistisch kasteel (a) met een 
rechthoekige uitgemetselde kasteelgracht (b). Het vierkante grondvlak waarop het U-vormig kasteel is gebouwd, 
bevat nog een verwijzing naar één van de hoektorens van de voormalige waterburcht. De Classicistische 
architectuur van het kasteel wijst op het verlies van de militaire functie. Ook de ringvormige gracht rond het 
domein werd rechtgetrokken, parallel met de kasteelgracht. Ten noordwesten van het kasteel bevindt zich nu een 
muur die het kasteel afschermt van de kasteelhoeve, waardoor beide elementen nu duidelijk worden 
afgescheiden. Het park werd fors uitgebreid en omgorde voortaan volledig het kasteel. Bovendien vertoont de tuin 
de kenmerken van de formele Franse tuin. Deze ingreep veranderde de machtsrelatie met de omgeving. Het park 
kreeg een visueel zeer open karakter zodat zowel tuin als U-vormig lusthof, nu in de eerste plaatst dienen als 
statussymbool en expressie van rijkdom en macht. De militaire en nutsfuncties zijn naar de achtergrond 
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gedreven. Bij deze tuinstijl overwint geometrie de natuur en is geometrie bepalend voor het kijken naar het 
landschap en zelfs de beweging van de mens in het landschap. Typisch is het rechthoekige watervlak, dat 
functioneert als spiegelvlak, de strak vorm gegeven deelruimtes die worden afgeboord met topiari en het feit dat 
het kasteel het centrum vormt van de compositie waaruit de symmetrieassen vertrekken. De tuin is niet meer 
harmonisch verbonden met het landschap en is verworden tot een volledig kunstmatig vormgegeven eenheid. Hij 
straalt macht en controle uit over de omgeving en over de bezoekers, die genoodzaakt zijn om zich via de strakke 
structuren door de tuin te bewegen. In 1825 erft de Franse edelman C.A.C. Descantons de Montblanc het kasteel 
en de gronden. 

 
1847 
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Halverwege de 19e eeuw ondergaat Ingelmunster grondige wijzigingen onder invloed  van de toenemende 
industrialisatie: In 1840 draagt men het voorontwerp van het kanaal Roeselare-Leie voor aan de Kamer. In 1847 
is de spoorlijn Kortrijk-Brugge, met halte in Ingelmunster, een feit. De eerste weverij met stoommachine in 
Ingelmunster wordt rond 1861 in gebruik genomen. Ongeveer rond datzelfde ogenblik, in de periode 1830-1850, 
start de kasteelheer met een grondige heraanleg van het kasteelpark. De formele tuin werd fors uitgebreid tot een 
oppervlakte van 13 hectare en omgevormd tot een park in landschapsstijl of ‘jardin pittoresque’. Deze picturale 
landschapsstijl zette zich scherp af tegen de geometrie van de Franse tuin en had als basisprincipe het ‘planten 
van schilderijen’. Het landschap werd gezien als een beeld dat men maakt uit een enscenering en compositie van 
natuurlijke elementen. Volgens Cosgrove was de wilde natuur het culturele antwoord op de komst van de 
onnatuurlijke en anorganische industriële maatschappij. Naast de kritiek verdoezelt deze stijl haar impact op het 
land en de mens en verkondigt het de morele orde van de natuur en een vlucht uit de maatschappij. 
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Om deze ‘natuurlijkheid’ te bekomen, gebeurden in Ingelmunster verschillende ingrepen: groepjes bomen (a) of 
‘clumps of trees’ werden schijnbaar willekeurig ingeplant in een uitgestrekt grasland. Hun aanwezigheid 
verhoogde de dieptewerking van het park. De bosranden die het grasland kadreren zijn kronkelig van aard, 
volgens de principes van the ‘serpentine line of beauty’. Daarnaast werd de bedding van de Mandel aangepast en 
kunstmatig verbreed zodat een ‘natuurlijke’ kronkelende vorm werd gecreëerd (b). Om het traject te fixeren werd 
ter hoogte van het park de bedding van de Mandel uitgemetseld met baksteen. Eén van de kenmerken van een 
pittoreske tuin is dat hij naadloos overloopt in het omringende landschap. De ononderbroken blik op het 
landschap onderstreepte macht van de aristocratie over haar grondbezit. Ook in Ingelmunster waren de visuele 
grenzen ruimer dan de eigendomsgrenzen. Vanuit het kasteel vertrekken er drie nauwkeurig geplande vista’s.  

Twee zichten, één naar het westen en één naar het zuidoosten, maken een visuele relatie tussen het kasteelpark 
en de omliggende Mandelmeersen. De Mandel speelde een belangrijke rol in de machtsbasis van de heren van 
Ingelmunster aangezien de meeste van hun gronden georiënteerd waren langsheen de Mandel. Bovendien 
leenden de vlakke meersen zich uitstekend tot een vergezicht. Bemerk dat in het midden van de negentiende 
eeuw de Mandel nog niet omzoomd was met populieren. Uit deze tijd stammen ook beide parkbruggen over de 
Mandel die het mogelijk maken een rondwandeling over beide overs te maken, en de Mandel tot centraal element 
in het park maakt. De ontwerper opteerde duidelijk voor een relatie met het ‘natuurlijke’ landschap. Storende 
elementen werden zorgvuldig afgeschermd met groen. Een derde vista loopt vanuit het kasteel in zuidelijke 
richting naar een zuil (c) die als blikvanger het zicht structureert. De zuil kan worden aanzien als een follie, een 
typisch onderdeel van de Engelse landschapstijl. Een follie of dwaasheid heeft tot doel, de wandelaar te 

verrassen, te plezieren en te inspireren tot verhalen. De présence van de zuil werd bovendien versterkt door de 
ligging bovenop een kunstmatige aarden heuvel. Onder deze heuvel bevond zich een ijskelder, de voorloper van 
een koelinstallatie, waarin tijdens de winter grote ijsblokken werden opgeslagen. Door de natuurlijke isolatie van 

aarde bleef het ijs het hele jaar lang bevroren. De 
stukken ijs werden tijdens de winter door arbeiders uit 
het dorp losgehakt uit de kasteelgracht. Verder 
bestond het park ook uit een groenten- (d) en fruittuin 
(f). 

Hoewel het park van Ingelmunster initieel werd 
ontworpen als een ‘jardin pittoresque’ met de visuele 
relaties naar het omliggende landschap, heeft het park 
ook kenmerken die typisch zijn voor een nieuwe 
stroming binnen de landschappelijke stijl die zich in de 
loop van de 19e eeuw doorzette, de zogenaamde 
‘gardenesque style’. In Ingelmunster komt deze aan 
de oppervlakte door het voorkomen van typische 
exotische elementen. Tijdens de 19e eeuw heerste er 
in de hogere sociale klassen een grote interesse voor 
onbekende culturen. Het was de periode van de 
ontdekkingsreizen en de kolonisatie en dat uitte zich in 
een ware verzamelwoede. Dit gebeurde niet alleen 
onder de vorm van musea of dierentuinen, maar ook 
de gardenesque tuin was een uitstekend medium. 
Vanouds werden in tuinen en parken (exotische) 
planten verzameld en toegepast, maar gedurende de 
19e eeuw beleefde de horticultuur een ongekende 
climax. Glas en staal waren de nieuwe industriële 
materialen die nieuwe mogelijkheden schiepen voor 
het huisvesten van deze exotische dieren en planten. 
In het park van Ingelmunster werden broeikassen (g) 
gebouwd en een uitgestrekte volière (e) geplaatst 
waarin allerlei exotische vogels werden 
gecollectioneerd. De broeikas voor het kasteel is te 
zien op onderstaande foto.  

Het is bekend dat graaf Charles Ferdinand 
Descantons de Montblanc (1833-1894) in de ban was 
van Japan. Tijdens zijn leven ondernam hij 
verschillende reizen naar dat land en misschien 
verwijzen de huidige bamboes aan de kasteelgracht 
wel naar de fascinatie van deze man? 
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1884 

 

 
Bij de aanleg van het aanvankelijke kanaal Roeselare-Leie – gestart in 1863 – werd een opvallende bocht in het 
tracé opgenomen, om het kasteeldomein van gravin Descantons de Montblanc heen. Hiermee werd vermeden 
dat een kostelijke ijskelder afgebroken en vergoed moest worden bij de onteigening. Daardoor bleef het 
kasteeldomein aanvankelijk gespaard van onteigening. De bocht werd uitgebreid met een zwaaikom. Het kanaal 
zou pas bij de verbredingswerken in 1956 rechtgetrokken worden ten nadele van het park. Verder is te zien dat 
ook de boomgaard nog steeds intact was, en de vista’s binnen het park nog steeds uitgaven op en over de 
Mandel en haar meersen. 
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1918 

Vooral in de loop van de 20e eeuw taande de economische macht van de familie de Montblanc. Hun inkomsten 
waren voornamelijk gebaseerd op grondbezit en dat maakte hun positie kwetsbaar. Enerzijds doordat de 
landbouw als economische sector aan belang moest inboeten ten opzichte van de industrie- en de dienstensector 
en anderzijds doordat bij erfopvolging het familiale grondbezit moest worden verdeeld, verschrompelde de 
machtsbasis van de familie. De familie zocht, met uitzondering van de tapijtenfabriek, nauwelijks naar nieuwe 
inkomsten, bijvoorbeeld door te investeren in de industrie. Het economisch verval heeft zijn gevolgen voor het 
kasteelpark: de ontworpen structuren vervagen door verwildering en gebrekkig onderhoud. 
Tegelijkertijd  heeft ook de heraanleg van de Stationsstraat zijn invloed op het park. Er wordt een deel onteigend, 
waarbij de oorspronkelijke kasteelmuur afgebroken wordt. Er komt een nieuwe muur meer naar het kasteel toe, 
waarbij ook de toegangspoort aangepast wordt.  
 
1945 

Tuinplan van de gerenommeerde Kortrijkse architect Jacques Viérin voor de inkomzone. Dit plan is van voor de 
rechttrekking van de Stationsstraat en was een ontwerp voor de inname van de voormalige moestuin (nu 
opgenomen binnen het heraangelegde Marktplein) in het park. De huidige conciërgewoning is nog niet aanwezig. 
De vista vanuit de westgevel van het kasteel is hier nog merkbaar open.  
De bouw van de Fatimakapel in 1948 en de aanleg van de beukendreef ernaartoe stamt ook uit deze tijd. Het is 
niet duidelijk of dit ook van de hand van Jacques Viérin is. 
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Afbeelding 1 - Westelijke vista gezien vanaf de Stationsstraat 

Naast het vervagen van de parkstructuur maakt ook de context van het park grote veranderingen door. De aanleg 
van het kanaal Roeselare-Leie heeft een versnippering van de Mandelmeersen tot gevolg en de bewoning 
rondom het park neemt fors toe vooral na de Tweede Wereldoorlog. De Mandel die een centrale rol speelde in 
het landschapspark raakte in de loop van de 20e eeuw zwaar vervuild. De geurhinder die de waterloop 
verspreidde, maakte het leven errond onaangenaam. In 1979 werd de Mandel in de regio ingekokerd en zoveel 
mogelijk aan het oog onttrokken. Ter hoogte van het park behield de rivier echter haar open karakter met kwalijke 
gevolgen voor de sfeer in het kasteelpark.  
In 1986 wordt de inboedel van het kasteel openbaar verkocht door de Antwerpse verkoopzaal Leys, de verkoop 
van de grisailles in de rococosalons wordt echter verijdeld. Gravin de Montblanc verkoopt het kasteel aan de 
plaatselijke brouwerij Van Honsebrouck die publicitair gebruik maakt van het kasteel. 
In september 2001 werd het kasteel bijna volledig verwoest door een brand. Het centrale gedeelte en de salons in 
de rechter vleugel werden volledig verwoest door het vuur. Er bleef alleen nog maar de linker vleugel over, waarin 
op het gelijkvloers en de verdiepingen kamers waren ondergebracht. Het gebouw zelf was erg toegetakeld, maar 
nog erger was het verlies van de inboedel. Meubilair, tapisserie, beeldhouwwerken, schilderijen, alles verdween 
voor altijd in de vlammen. 
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2009 

 

 
 

Verwildering en verval resulteerden in het vervagen van de historische parkstructuren. Spontane opslag van 
esdoornzaailingen door een verminderd bosbeheer verdrong de aanwezige sierheesters. Om inkomsten te 
genereren werden cultuurpopulieren aangeplant doorheen het park, tot in de vista ’s toe. De padenstructuren ten 
zuiden van de Mandel zijn verdwenen waardoor dit bosdeel door zijn moeilijkere toegankelijkheid nog sneller 
verwildert. De noordelijke kasteelmuur vormt geen gesloten geheel meer en ook de bouw van het gemeentehuis 
bedreigt de parkrand. De zogenaamde "Kasteelhoeve" ten oosten van de kerk is in begin jaren 1980 afgebroken 
om plaats te ruimen voor het nieuwe gemeentehuis (1982-1984); schuur en duiventoren zijn in 1987 overgebracht 
naar het openluchtmuseum van Bokrijk. Een deel van de grote moestuin werd ingenomen door bebouwing langs 
de Gravinnestraat en door de bouw van de gemeentelijke loods. 
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Conclusie historiek 

 
Wanneer de diverse configuraties van het park doorheen de eeuwen heen bekeken worden, kan vastgesteld 
worden dat de huidige toestand het meest gelijkenissen toont met het landschapsontwerp uit 1847. Het is dan 
ook aangewezen deze tijdlaag als referentie voor herwaarderingsopties aan te houden. Dit neemt niet weg dat 
een combinatie met behoud of herwaardering van oudere of meer recente elementen gemaakt kan worden.  
 Van de middeleeuwse waterburcht zijn bijvoorbeeld nog de basis van de burcht en een restant van een 
hoektoren bewaard gebleven.  Ook het eilandje was er reeds in die tijd. Kasteel, conciërgewoning, de 
kasteelgracht en de meeste muren en poorten rond de kerk stammen dan weer uit de periode na 1777. Een 
overzicht hiervan wordt weergegeven op kaart 2.1. 
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2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 

 
In het algemeen kan gesteld worden dat het park vanaf 1918 met weinig kennis van zaken beheerd werd. In het 
verleden werden enkele ongelukkige ingrepen uitgevoerd die de algemene structuur van het park niet ten goede 
komen, zoals de aanplant van productiepopulieren, het verkopen van stukken grond, het verwaarlozen van 
stukken parkbos met de bijhorende contructies met in het bijzonder de parkbruggen over de Mandel, en de 
geleidelijke verarming van de parkbossen. Daarenboven werd een groot stuk van het oorspronkelijke park 
opgeslokt door de rechttrekking van het kanaal Roeselare-Leie. Dit heeft als gevolg dat de oorspronkelijke 
structuur van het park sterk versnipperd . 

 
Gebouwen en kunstwerken 

Kasteel (31/1 op kaart 1.9) en conciërgewoning (61/2 op kaart 1.7) zijn steeds in gebruik gebleven, doch voor wat 
betreft het kasteel met wisselende invulling. Door het continue gebruik zijn ze in betrekkelijk goede staat. 
De kasteelmuren zijn slechts nog op sommige plaatsen aanwezig en zijn meestal bouwvallig. Door het laten 
uitgroeien van een voormalige beukenhaag tot bomenrij langsheen de muur ter hoogte van kerk, en het niet 
verwijderen van zaailingen werden grote delen van de muren gedestabiliseerd en omvergeduwd. Enkel het deel 
langs de Stationsstraat verkeert in goede staat. De meeste toegangspoorten en –poortjes en bijhorende trappen 
zijn wel bewaard gebleven. Op het domein bevonden zich voor de verwijdering van de parkmuur zes 
verschillende poortopeningen. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen toegangspoorten  voor wagens 
en karren enerzijds en poorten voor personen anderzijds. De hoofdingang van het kasteeldomein situeert zich 
onmiddellijk ten zuiden van de conciërgewoning. Ten oosten van de conciërgewoning bevindt zich een 
smeedijzeren hek dat destijds toegang gaf tot de thans verdwenen moestuin ten noorden van het park. Vandaag 
is deze tuinruimte geïntegreerd in het recent heraangelegde plein. Verder oostwaarts bevinden zich twee 
openingen in de kasteelmuur die de relatie tussen de kerk en het kasteel symboliseren. Via deze 
toegangspoortjes kon de adellijke familie de mis bijwonen zonder zich te moeten mengen tussen de andere 
burgers in het dorp. De tweede opening gaf toegang tot een bidkapel. Ten oosten van deze poort bevindt zich 
een grotere poort die de verbinding controleerde van de verdwenen kasteelhoeve (deze bevond zich ten 
noordoosten van het kasteel) ongeveer ter hoogte van het huidige gemeentehuis. Tenslotte bevinden zich nog 
twee poorten die de controle naar de fruittuin/boomgaard controleerde. 
Verder zijn op het domein nog enkele stallen in gebruik die in slechte staat zijn doch niet historisch.  
De parkbruggen  over de Mandel (61/18 en 61/19 op kaart 1.7) uit midden 19

de
 eeuw zijn ingestort en verdwenen. 

Enkel de brughoofden zijn nog aanwezig. 

 
 
Moestuin en boomgaard 

Van het oorspronkelijke opzet van de ommuurde moestuin (18/1 op kaart 1.9) is – op delen van de hoge fruitmuur 
na – zo goed als niets overgebleven. Dit deel van het park is momenteel als weide voor kleinvee in gebruik. 

 
Bosbestanden en bomen 

Het grootste en meest centrale deel van het park bestaat uit parkbos, dat afgewisseld wordt door  door water- en 
gazonpartijen. Door geen of beperkt beheer en vooral door het ontbreken van een duidelijke beheersvisie op het 
parkbos, is dit grotendeels zijn parkkarakter kwijtgespeeld. Wat rest is een gemengd bomenbestand met veel 
zaailingen van minder interessante bomen, alsook een struiklaag die op veel plaatsen zo goed als verdwenen is. 
Op diverse plaatsen werden cultuurpopulieren aangeplant die de overige bomen onderdrukken. 
Het parkgedeelte tussen Mandel en kanaal is volledig verbost en van elke ingreep verstoken geweest. Dit 
resulteert in een verwilderd semi-natuurlijk bos, met door de dense begroeiing echter weinig waardevolle bomen. 
Een aantal grotere solitaire bomen nabij het kasteel en op de gazons kreeg in het verleden niet de nodige 
boomverzorging, waardoor reeds een aantal bomen gerooid dienden te worden.  

 
Kasteelgracht 

De gracht rond het kasteel (29/1 op kaart 1.9) werd vrij goed geconserveerd. Het metselwerk vertoont slechts op 
enkele plaatsen mankementen. 

 
Graslanden 

Zeer recent – namelijk tijdens de opmaak van dit beheersplan – werden afsluitingen   geplaatst rond de grootste 
gazonpartij (14/1 op kaart 1.9), met de bedoeling een begrazingsblok voor damherten in te richten.  Deze ingreep 
is ongelukkig te noemen, gezien de draadafsluiting verstorend werkt voor de kwaliteiten van dit grasland als vista.  
Daarnaast zijn zo goed als alle open ruimten in het park in de loop der tijden verkleind door zowel spontane 
bosontwikkeling als door onoordeelkundig aanplanten van nieuwe bomen, en zijn alle vista’s geleidelijk 
dichtgegroeid, waardoor het park in zichzelf gekeerd is en alle contact met de onmiddellijk omgeving ontbreekt. 
Afsluitingen voor ganzen en eenden rond delen van de kasteelgracht ten slotte vormen ook daar een visuele  
barrière. 
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Wegen en paden 

Rond het kasteel zijn de grindwegen over het algemeen in redelijke staat. In het zuidelijke deel, en dan vooral ten 
zuiden van de Mandel, ontbreekt iedere mogelijkheid tot circulatie – op een aantal mountainbike-sporen na. De 
verbinding van dit deel met de rest van het park is onbestaande. Door het instorten van de bruggen over de 
Mandel kan de oorspronkelijke rondgang niet meer gemaakt worden.  

 

2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Reliëf, hydrografie en waterkwaliteit 
 
Reliëf  

Het park ligt aan de rivier de Mandel (47/1 op kaart 1.8) en is dus laaggelegen. Er is over het algemeen weinig 
reliëfverschil binnen het domein, op enkele insnijdingen van oude greppels na. In het oosten ligt een restant van 
een voedingsgracht voor de kasteelgracht (45/1 op kaart 1.8), wat heden resulteert in een verzonken geul. Deze 
bevat echter nog zelden water.  
 
In het zuiden zorgt de dijk van het kanaal Roeselare-Leie voor een abrupt niveauverschil. Ten westen wordt het 
park begrensd door het talud van de brug over het Kanaal, dat ook daar een abrupt reliëfsverschil veroorzaakt.  
Vooral het deel tussen de Mandel en het kanaal Roeselare-Leie is – mede door de aanwezigheid van beide 
dijken die het gebied als het ware insluiten - zeer vochtig en overstromingsgevoelig. 

 
Hydrografie 

De kasteelgracht (29/1 op kaart 1.9) is een van oorsprong kunstmatige waterpartij, die via een voedingsgracht 
(45/1 op kaart 1.8) verbonden was met de Mandel (47/1 op kaart 1.8). De aansluiting van de voedingsgracht met 
de kasteelgracht is ingebuisd. Heden staat de kasteelgracht echter niet meer in verbinding met de Mandel, dit 
door verlanding van de voedingsgracht, en mogelijk ook door een gewijzigde waterstand tegenover vroeger. 
 
De Mandel stroomt doorheen het park en kent een min of meer gekanaliseerde loop. Deze werd in bakstenen 
uitgemetst tot boven de zomerwaterlijn, zodat de oevers op de meeste plaatsen nogal abrupt zijn.  Diverse 
greppels binnen het domein sluiten aan op de Mandel, doch deze zijn slecht onderhouden en oefenen op veel 
plaatsen hun afwaterende functie niet meer uit. Waar De Mandel het domein verlaat in oostelijke richting, mondt 
ter hoogte van de perceelsgrens een buis uit, die via sifonwerking voor de afwatering zorgt van een gracht 
gelegen ten zuiden van het Kanaal Roeselare-Leie.  

 
Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit van de kasteelgracht werd niet geanalyseerd, maar geeft geen noemenswaardige problemen. 
Het water van de Mandel staat bekend als vervuild door industrie, al zou de waterkwaliteit de goede kant opgaan. 
Dit betekent dat de sliblaag in de bedding hoogstwaarschijnlijk verontreinigd is. Ter hoogte van het domein zijn 
geen metingen verricht. Stroomopwaarts ten opzichte van het kasteelpark op grondgebied Roeselare nam de 
Vlaamse Milieumaatschappij wel stalen van de mandel. Daar werd een overschrijding van zink, koper, minerale 
olie en PCB in het slib vastgesteld in hoge tot zeer hoge concentraties, waardoor het slib zeker niet kan gebruikt 
worden als bodem en soms zelfs zal moeten verwerkt worden. 

 

2.2.2 Bodem 

 
Bodem 

Op de bodemkaart staat het grootste deel van het park aangegeven als ‘bebouwd’ of antropogeen. Wanneer de 
aanpalende percelen echter vergeleken worden met de corresponderende delen binnen het park krijgen we een 
idee van de bodemtypes. 
Aangenomen kan worden dat het lager gelegen deel van het park - langs de Mandel - van het type ‘Zeer sterk 
gleyige kleibodem zonder profiel’ met kernserie Efp tot ‘Sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel’ met 
kernserie Eep is, terwijl de hoger gelegen delen eerder van het type ‘Matig natte lemig zandbodem zonder profiel’ 
met kernserie Sdp tot ‘Matig droge lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont’ met 
kernserie Scc zijn. 
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2.3 Biotiek 

2.3.1 Bestandskaart 

 
Het domein is ingedeeld in zowel bosbestanden als in terreineenheden. De bosbestanden kunnen teruggevonden 
worden op kaart 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5. De terreineenheden zijn aangegeven op kaart 1.7, 1.8 en 1.9. Beide 
indelingen kunnen door elkaar gebruikt worden om een stuk vegetatie of parkdeel aan te halen.  

 

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 

 
Voor de beschrijving van het cultuurgroen wordt verwezen naar de beschrijving van de respectieve tuinruimtes 
onder 2.4.4.  

 
Tabel 1.6 bestandsbeschrijving 
Bestand opp.  

(ha) 
bestands- 
type 

Inheems/ 
Exoot 

sluitings- 
graad 

mengvorm leeftijds- 
klasse 

hoofdboomsoorten 

A 0,46 LH Gemengd  25-50% Stamsgewijs ongelijk Beuk 
Plataan 
Gewone esdoorn 
Es 
Linde  

B 0,28 Nvt – gazon met solitaire bomen 
C 0,65 LH Gemengd  > 75% Stamsgewijs  Ongelijk  Beuk 

Paardenkastanje 
Plataan 
Esdoorn 
Valse acacia 
Linde  

D 0,23 LH Gemengd  50-75% Stamsgewijs  Ongelijk  Beuk 
Paardenkastanje 
Plataan 
Esdoorn 
Valse acacia 
Linde 

E 0,18 LH Gemengd  > 75% Stamsgewijs  Ongelijk  Linde  
Taxus 
Beuk 
Zomereik 
Valse acacia 
Es  

F 0,13 LH Cultuur  > 75% Homogeen  21-40 Populier 
G 0,12 LH Inheems  > 75% Homogeen  21-40 Gewone esdoorn 
H 0,85 LH Gemengd  > 75% Stamsgewijs Ongelijk  Beuk 

Paardenkastanje 
Gewone esdoorn 
Zomereik 
Es 
Linde 
haagbeuk 

I 0,24 LH Gemengd  > 75% Groepsgewijs  Ongelijk  Veldesdoorn 
Tamme kastanje 
Haagbeuk 
Linde 
Boswilg 
Gewone esdoorn 

J 0,89 LH Gemengd  50-75% Homogeen  21-40 Populier 
Wilg  

K 0,33 LH Gemengd  50-75%  Homogeen 21-40 Populier 
Wilg 

L 0,35 LH Gemengd > 75% Homogeen 21-40  Tamme kastanje 
Gewone esdoorn 
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M 0,15 LH Cultuur  > 75% Homogeen 21-40 Populier  
N 0,44 LH Inheems > 75% Homogeen 21-40 Beuk  
O 0,17 LH Inheems > 75% Homogeen 120 Gewone esdoorn 
P 0,18 LH Inheems  > 75%  Homogeen 21-40 Populier 

Gewone esdoorn 
Q 0,11 LH Inheems > 75% Stamsgewijs Ongelijk Gewone esdoorn 

Beuk 
Zomereik  

R 0,43 LH Inheems > 75% Stamsgewijs Ongelijk Gewone esdoorn 
Zomereik 
Plataan 
Taxus 

S 0,45 LH Gemengd > 75% Stamsgewijs Ongelijk Gewone esdoorn 
Beuk 
Paardenkastanje  

T 0,13 LH Inheems > 75 % Stamsgewijs Ongelijk Populier 
Linde  

U 0,30 LH Gemengd > 75% Stamsgewijs Ongelijk Beuk 
Gewone esdoorn 
Valse acacia 
Linde  

V 0,12 LH Gemengd > 75% Stamsgewijs Ongelijk Beuk 
Paardenkastanje 
Hulst 
Esdoorn 
Taxus 
Populier  

W 0,46 LH Gemengd > 75%  Stamsgewijs Ongelijk Paardenkastanje 
Gewone esdoorn 
Es 
Beuk  

X 0,12 LH Inheems < 25% Homogeen 21-40 Gewone esdoorn 
Y 0,20 LH Gemengd > 75% Stamsgewijs Ongelijk Linde 

Beuk 
Paardenkastanje 
Haagbeuk 
zomereik 
Taxus 
Esdoorn 
Hulst  

Z 0,11 LH Inheems  < 25% Homogeen 21-40 Gewone esdoorn 
AA 0,92 Nvt – kasteelgracht met kasteel en binnenkoer 
BB 1,32 Nvt – gazon met solitaire bomen 
CC 0,70 Nvt - weide 
DD 0,56 Nvt – weide en moestuin 
EE 0,02 Nvt – conciërgewoning met tuin 
FF 0,66 Nvt – rivier de Mandel 
GG 0,02 LH Gemengd  > 75% Stamsgewijs Ongelijk  Beuk 

Paardenkastanje 
Gewone esdoorn 
Zomereik 

LH: loofhout > 80% 
Ongelijk: ongelijkjarig 
 
 
Tabel 1.7 dreven 
dreef boomsoort Inheems/Exoot opmerkingen 
35/1 Fagus sylvatica inheems Langs weg naar Fatimakapel 
 
Tabel 1.8 bomenrijen 
bomenrij boomsoort Inheems/Exoot opmerkingen 
36/1 Fagus sylvatica inheems Uitgegroeid restant vroegere haag  
 
Tabel 1.9 solitaire bomen 
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boom boomsoort Inheems/Exoot opmerkingen 
56/1 Betula pendula Inheems  
56/2 Aesculus hippocastanum Exoot  In slechte staat 
56/3 Aesculus hippocastanum  Exoot In slechte staat 
56/4 Platanus x acerifolia Cultuurvariëteit Scheef gegroeid 
56/5 Platanus x acerifolia Cultuurvariëteit Scheef gegroeid 
56/6 Platanus x acerifolia Cultuurvariëteit Scheef gegroeid 
56/7 Tilia cordata Cultuurvariëteit Opslag aanwezig 
56/8 Quercus robur Inheems  
56/9 Quercus robur Inheems  
56/10 Quercus robur inheems  
56/11 Fagus sylvatica Inheems  
 
bomengroep boomsoort Inheems/Exoot opmerkingen 
57/1 Acer pseudoplatanus inheems Zaailingen  
 
Er werden nog bijkomend enkele grotere parkbomen opgemeten, die niet als solitair groeien maar deel uitmaken van 
de bosbestanden. De informatie van deze bomeninventaris kunt u vinden als bijlage 1.3 bij dit landschapsbeheersplan.  
 

2.3.3 Flora 

 
Gezien het compleet ontbreken van een kruidlaag over grote delen van het park en de gedeeltelijke inname door 
cultuurgroen, blijft de soortenrijkdom op heden eerder beperkt. De overbegrazing op de grasvelden enerzijds en 
de overwoekering door stikstofminnende alluviale soorten anderzijds zijn hier de oorzaak van. 
 
In het populierenbos zijn het vooral grote brandnetels (Urtica dioica), gewone berenklauw (Heracleum 
sphondylium), kleefkruid (Galium aparine) en klimop (Hedera helix) die de overhand hebben. In het voorjaar 
vinden we op de vochtigste stukken groepen speenkruid (Ranunculus ficaria) en hier en daar slanke sleutelbloem 
(Primula elatior). De meest lichtdoorlatende stroken hebben tapijten van bosanemoon (Anemone nemorosa) en 
gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum). 
Minder onderhouden stroken zijn tegenwoordig door grote groepen bramen (Rubus spec.) overgroeid. 
 
Gele lis (Iris pseudacorus), heermoes (Equisetum arvensis), grote kattenstaart (Lythrum salicaria) staan langs de 
rand van de kasteelgracht. In het water vinden we gele plomp (Nuphar lutea). In de Mandel worden geen 
waterplanten aangetroffen. 
 
In andere delen van het parkbos hebben zich wilde hyacint (Hyacinthoides non-scriptus) ontwikkeld. Ook kleinere 
groepjes look-zonder-look (Alliaria officinalis) zijn er terug te vinden. Verder treffen we er ruwe smele 
(Deschampsia cespitosa), gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon), smalle weegbree (Plantago lanceolata), 
gevlekte aronskelk (Arum maculatum), dagkoekoekbloem (Silene dioica), maarts viooltje (Viola odorata), een 
klein plekje muskuskruid (Adoxa moschatellina) en gewone brunel (Prunella vulgaris) aan. Ook enkele 
stinzenplanten zoals sneeuwklokje (Galanthus nivalis), meiklokje (Convallaria majalis), narcissen (Narcissus cv.) 
en crocus (Crocus cv). trachten er zich uit te breiden.  
 
In het niet begraasde grasland  vinden we echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi),  hangende zegge (Carex 
pendula), pinksterbloem (Cardamine pratensis), scherpe boterbloem (Ranunculus acris) en gestreepte witbol 
(Holcus lanatus).  
 
Langs de Mandel is er een ongewenste aanwezigheid van Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) en 
reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera). 
 
In de kasteelgracht is er een periodiek grote aanwezigheid van klein kroos (Lemna minor). 
De aanwezigheid van het natuurreservaat Mandelhoek in de onmiddellijke omgeving, waar wel een rijke flora 
aanwezig is, geeft aan dat er mits de juiste beheerswerken een grote soortenrijkdom mogelijk is. 

 

2.3.4 Fauna 

 
zoogdieren 

De afgezonderde ligging van het domein is een groot nadeel voor de aanwezigheid van grotere fauna elementen 
zoals ree en andere grotere zoogdieren. Doch soorten zoals konijn, haas en vos worden regelmatig gezien. 
Ook eekhoorn, rosse woelmuis, bosmuis, tuinspitsmuis, egel en mol zijn aanwezig. 
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Wezel, hermelijn en bunzing zijn in het gebied waargenomen. Bruine rat is er talrijk en muskusrat dient nog 
steeds te worden bestreden langs de Mandel en langs de kanaaloevers. 
Vleermuizen zijn weinig onderzocht, maar dwergvleermuis is alvast vertegenwoordigd. 
 
vogels 

Hieronder een lijst van de aanwezige volgelsoorten binnen het domein, gebaseerd op diverse waarnemingen 
gedurende de laatste decennia. Mogelijks zijn een aantal soorten nog over het hoofd gezien. In elke lijst bevinden 
zich soorten die slechts 1 x zijn waargenomen, of slechts 1 x hebben gebroed. Doch krijgen we hier een inzicht in 
de soortenrijkdom. Geen enkele soort is in verschillende lijsten opgenomen. Intensief speurwerk zal ongetwijfeld 
nog extra soorten opleveren. 

 
Tabel 1.11 avifauna  
broedvogel zomervogel doortrekker 

buizerd 
bosuil 
sperwer 
fazant 
houtduif 
holenduif 
turkse tortel 
groene specht 
grote bonte specht 
kleine bonte specht 
witte kwikstaart 
winterkoning 
heggemus 
roodborst 
zwarte roodstaart 
zanglijster 
grote lijster 
merel 
zwartkop 
braamsluiper 
grasmus 
tjiftjaf 
grauwe vliegenvanger 
koolmees 
pimpelmees 
glanskop 
staartmees 
boomklever 
boomkruiper 
gaai 
kauw 
zwarte kraai 
huismus 
ringmus 
vink 
kneu 
groenling 
ekster  
Canadese gans 
nijlgans 
mandarijneend 
wilde eend 
patrijs 
waterhoen 
meerkoet 
holenduif 
steenuil 
boerenzwaluw 
gele kwikstaart 
spotvogel 
fitis 
bosrietzanger 

wespendief 
zomertortel 
ransuil 
roek 
wielewaal 
dodaars 
fuut 
kokmeeuw 
aalscholver 
blauwe reiger 
knobbelzwaan 
bruine kiekendief 
torenvalk 
boomvalk 
slechtvalk 
gierzwaluw 
ijsvogel 
oeverzwaluw 
huiszwaluw 
grote gele kwikstaart 
blauwborst 
kleine karekiet 
rietgors 
 
 

Houtsnip 
watersnip 
veldleeuwerik 
waterpieper 
graspieper 
boompieper 
gekraagde roodstaart 
goudhaan 
vuurgoudhaan 
bonte vliegenvanger 
zwarte mees 
putter 
sijs 
goudvink 
appelvink 
roerdomp 
grote zilverreiger 
kleine zilverreiger 
kolgans 
grauwe gans 
brandgans 
bergeend 
krakeend 
pijlstaart 
slobeend 
wintertaling 
zomertaling 
tafeleend 
kuifeend 
blauwe kiekendief 
kwartel 
scholekster 
kievit 
bosruiter 
oeverloper 
witgat 
tureluur 
grutto 
wulp 
watersnip 
zilvermeeuw 
zwarte stern 
stormmeeuw 
visdief 
tapuit 
kramsvogel 
koperwiek 
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Amfibieën en reptielen 

Bruine kikker, gewone pad, groene kikker, Alpensalamander en kleine watersalamander werden reeds 
aangetroffen op het domein.  
 
Insecten 

Diverse nectarplanten lokken soorten als koolwitje, koninginnepage, kleine vos, bont en oranje zandoogje, 
nummervlinder, kolibrivlinder en gehakkelde aurelia. In het voorjaar treffen daarnaast ook citroenvlinder en 
oranjetip aan.  
 

2.4 Gedetailleerde beschrijving bestaande toestand 

2.4.1 Gebouwenpatrimonium 
 
Kasteel 

Sober U-vormig onderkelderd classicistisch kasteel (31/1 op kaart 1.9) bestaande uit twee bouwlagen met 
mezzanino, aan grachtzijde op souterrain. Het kasteel is afgewerkt met afgewolfde leien mansardedaken en 
houten dakkapellen met frontonbekroning. Baksteenbouw met gebruik van arduin voor plint. Het kasteel bevat 
getooide kordonlijsten, vensteromlijstingen en hoekblokken. De drie bouwfases zijn duidelijk te onderscheiden zie 
een kleurverschil van de baksteen en lichte stijlverschillen.  
Hoofdvleugel met dubbelhuisopstand aan de gekasseide koer toegankelijk via de vermelde boogbrug. Horizontale 
gevelgeleding door middel van arduinen plint (keldervensters), doorgetrokken lekdrempels, hoofdgestel met 
arduinen architraaf waarboven mezzanino met houten kroonlijst, centraal geaccentueerd door gekornist 
classicistisch fronton van drie traveeën met bloemmotieven en wapenschild van de familie de Plotho. In de eerste 
en tweede bouwlaag, getoogde vensters in een geriemde omlijsting met oren, neuten en druiplijst; in de 
mezzanino, rechthoekige vensters in geriemde omlijsting. Rondboogportaal, oorspronkelijk met geblokte pilasters 
(nog aanwezig) en kroonlijst (zie bewaard model van 1735); mogelijk pas in de eerste helft van de 19de eeuw 
verrijkt met een portiek met Toscaanse zuilen en fronton. Accentuering van de hoofdvleugel door de kleine 
roedeverdeling van de vensters van de eerste bouwlaag en de mezzanino. 
Gelijkaardige geleding van de zijvleugels aan de koer, echter met uitgesproken kordonlijst. Geleding van de licht 
vooruitspringende hoekpaviljoenen uit het tweede kwart van de 19de eeuw van donkerder baksteen door middel 
van arduinen hoekkettingen, deuren en vensters met lekdrempel op consoles; flankerende blinde oculi in 
arduinen omlijsting. 
De grachtgevel van de hoofdvleugel - uitziend op een open parkaanleg - behoudt de blinde gevels van de kelders 
van de vroegere waterburcht onder meer met aanzetten van torens. De getoogde vensters van de eerste en de 
tweede bouwlaag zijn gevat in een geriemde omlijsting van bepleisterde baksteen met oren, neuten en arduinen 
druiplijst; de rechthoekige van de mezzanino in een vlakke bepleisterde omlijsting. De middentravee wordt 
geaccentueerd door een rondbogig deurvenster met balusterleuning in een geprofileerde omlijsting met in de 
zwikken bloemmotief (sterke gelijkenis met bewaard portaalmodel), bekroond door middel van gebogen fronton 
op barokke consoles met acanthusbladmotief. 
In de smalle zuidelijke en de lange westelijke grachtgevels van de zijvleugels worden de zware kordonlijsten van 
de koerzijdes herhaald. De getoogde muuropeningen zijn gevat in een geblokte omlijsting van arduin. De smalle 
zuidgevels, die de grachtgevel van het hoofdvolume flankeren, zijn afgewerkt met arduinen 'hoek'pilasters. 
Gelijkaardige afwerking van de eerste twee traveeën van de grachtgevel van de oorspronkelijke westelijke 
zijvleugel. De minder zichtbare grachtgevel van de oostvleugel bewaart nog oudere voor aanzetten van de 18de 
eeuw van torens en is erg sober opgevat: ritmering door middel van vensters, deels blind met vensterimitatie; de 
drie oorspronkelijke vensterregisters onderscheiden zich door de geblokte omlijsting. 
Behouden houtwerk uit de eerste helft van de 19de eeuw: vleugeldeur en vensters met grote roedeverdeling, 
kleine roedeverdeling in de tweede bouwlaag en de mezzanino van de hoofdvleugel aan de koerzijde. Vroegere 
persiennes zijn nu verdwenen. 
Vanuit het kasteel bevonden zich destijds twee vista’s op het omliggende park/landschap. De vista naar de 
zuidelijke parkruimte is deels bewaard, afgezien van o.a. een populierenaanplant die de richtrelatie met de 
Mandel en de achtergelegen zuil onmogelijk maakt. De vista in westelijke richting op de Mandelmeersen is door 
het hoogstammig groen momenteel quasi onbestaande.   
Het kasteel wordt momenteel gebruikt als museum en feestzaal. In 2001 werd het kasteel getroffen door een 
brand. Hierbij ging een groot deel van het interieur en een aantal kostbare stukken waaronder de wandtapijten 
‘Filips de schone ontvangt de schepenen van Brugge’ en ‘Slag bij Ingelmunster’ verloren.  
In 2005 werd het kasteel gerestaureerd met onder andere een renovatie van de hal. Verdere restauraties zijn 
gepland.  
De toegang tot de recent heraangelegd gekasseide koer wordt afgeschermd door middel van een in slechte staat 
verkerende gemetste boogbrug met smeedijzeren hekwerk, dat ondersteund wordt door twee arduinen hekpijlers. 
Die laatste zijn getooid met stenen vazen. 
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Conciërgewoning 

Deze bevindt zich ter hoogte van de noordwestelijke hoek van het domein, en vormt een geheel met de 
kasteelmuren aldaar (61/2 op kaart 1.7). Hoewel cartografisch materiaal aanwijst dat er al in de 18

e
 eeuw een 

conciërgewoning bestond in de noordwestelijke hoek van het park,dateert de huidige woning van het jaar 1967 
toen de steenweg Brugge-Kortrijk werd rechtgetrokken en een deel van het kasteelpark werd opgegeven. Het is 
een eenvoudig bakstenen gebouw met rechthoekig grondplan en mansardedak met leien. De toegang gebeurt via 
het kasteelpark, er is geen rechtstreekse toegang van op straat. Er is een kleine private tuin aan verbonden, die 
toegankelijk is vanuit het park. De volière hierin is een recente toevoeging. De tuin bestaat uit een terras met 
enkele bloeiende planten eromheen, eveneens recente toevoegingen. De conciërgewoning is in goede staat en 
wordt momenteel ook daadwerkelijk bewoond door een echtpaar dat als conciërge over het domein waakt.  
 

 
 
FatimaKapel 

Gedenkkapel aan het einde van de beukendreef, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, naar verluidt uit 1948 
(61/16 opkaart 1.7). De bakstenen kapel werd opgericht door de kasteelheer als bedanking voor de weinige 
schade dat het domein onderging tijdens de Tweede Wereldoorlog. De kapel met steunberen en typerende 
spitsboog werd ingeplant in het perspectief van de beukendreef. 
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Stallen 

Enkele stalletjes voor kleinvee (61/11, 61/12 en 61/13 op kaart 1.7) zijn aanwezig ter hoogte van de vroegere 
moestuin. Het gaat om recente toevoegingen. Het zijn louter functionele constructies die onder de noemer 
‘koterijen’ vervat kunnen worden. 
 

2.4.2 Parkconstructies 
 
Bruggen 

Bij de heraanleg van het park halfweg de 19
e
 eeuw werden twee bruggen geconstrueerd over de Mandel (61/18 

en 61/19 op kaart 1.7). De bruggen maakten in het verleden deel uit van de rondgang door het park en zorgden 
voor de toegankelijkheid van het deel ten zuiden van de Mandel. Dit wandelcircuit raakte -  mede door zijn 
inperking bij de aanleg van het kanaal Roeselare-Leie – in onbruik, waarbij de bruggen verwaarloosd werden. De 
bruggen werden geaccentueerd door taxussen. In 2012 stortte de resterende westelijke smeedijzeren boogbrug 
in de Mandel ten gevolge van roestwerking en gebrekkig onderhoud. De oostelijke boogbrug verdween reeds 
eerder. Het betrof twee identieke boogbruggen met een metalen draagstructuur en een brugdek in houten 
dwarsbeplanking en betegeling. Beide brugconstructies waren uitgerust met een smeedijzeren balustrade. De 
bruggen steunden op bakstenen brugnhoofden met arduinen omlijsting. Op heden zijn de vier brughoofden nog 
quasi intact. 
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Muren en poorten 

Slechts een deel van de oorspronkelijke ommuring is nog intact. Het deel langs de Stationsstraat, met de huidige 
toegangspoort (61/1 op kaart 1.7), is in betrekkelijk goede staat. Van het deel naar het marktplein en de St.-
Amanduskerk toe blijven slechts delen over. Het laten uitgroeien van wat ooit een beukenhaag was tot bomenrij, 
en het niet wegnemen van zaailingen van onder andere esdoorn, samen met verwering en gebrekkig onderhoud, 
hebben ervoor gezorgd dat de muren op veel plaatsen ingestort zijn. Wel zijn de meeste toegangspoorten 
bewaard, samen met hun respectieve trapelementen.  
 

Muren 

Beeld (2011-2012) Detail (2011-2012) Beschrijving 

Muur Stationsstraat (55/1 op kaart 1.8) 

  
 

Bakstenen muur met een hoogte van 2,3m 
werd herbouwd bij de rechttrekking van de 
steenweg in 1967. De muur heeft een 
typerend staand verband. De westelijke 
muur is over de gehele lengte afgewerkt 
met ezelsrug. Er is heel wat vorstschade 
aan de muur, ondermeer door het gebruik 
van minderwaardige bakstenen.  

Muur Marktplein (55/2 op kaart 1.8) 

  

Bakstenen muur met gemiddelde hoogte 
van 2,5m werd afgewerkt met ezelsrug en 
vermoedelijk opgetrokken in 1695. Muur 
bevat ter hoogte van de kerk een 
ingemetste zandsteen die verwijst naar 
familie de Plotho. Muur verkeert in zeer 
slechte staat en dient grondig 
gerestaureerd en gedeeltelijk herbouwd te 
worden.   

Muur Gemeentehuis (55/3 op kaart 1.8) 

  

Voormalige muur, recent omgevormd tot 
lage keermuur voor het opvangen van het 
hoogteverschil tussen omgeving 
gemeentehuis en park 

Muur Volière (55/4 opkaart 1.8) 

Noordelijk segment 

 

 Bakstenen muur met hoogte van 2,5m à 
3m. Dateert vermoedelijk van de heraanleg 
van het park omstreeks 1730. 
Muur onderhevig aan ernstige vorm van 
verwering (voegsel komt op meerdere 
plaatsen los).Verbreding van de muur ter 
hoogte van voet.  
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Zuidelijk segment 

  

Bakstenen muur opgetrokken in staand 
verband, met een hoogte van 2,5m à 3m. 
Gaat vermoedelijk terug tot de reconversie 
van het park omstreeks 1730 (zichtbaar op 
Ferraris). 
Betonnen deksteen. 
Steunberen aan westzijde. 
Metselwerk in vrij goede staat. Voegsel 
komt op bepaalde plaatsen los.  

Oostelijke muur (55/5 op kaart 1.8) 

  

Bakstenen muur met een hoogte van circa 
4,5m werd opgetrokken bij de verruiming 
van het park halfweg 19

e
 eeuw. 

Doorlopende muur werd aan de 
binnenzijde verfraaid met bogen en 
steunberen. Afgewerkt met verglaasde 
muurkappen. Metselwerk in goede staat. 
Muur bevat verschillende nagels en loden 
bordjes die verwijzen naar de functie als 
fruittuin 

 
 

Poorten 

Deel van muur Beschrijving poort Afbeelding 2011 

Muur Stationsstraat  
(55/1 op kaart 1.8) 

Dubbele Bakstenen 
poort onder korfboog, 
Getooid met kantelen, 
als hoofdingang (61/1 op 
kaart 1.7). Ook bij de 
poort zijn ernstige 
problemen door de 
slechte kwaliteit 
baksteen. Een storende 
recente toevoeging is de 
tweede poort in hekwerk 
 

 
Muur Marktplein 
(55/2 op kaart 1.8) 
westelijk deel 
 

Toegang voormalige 
moestuin 
Smeedijzeren hekwerk 
tussen twee hekpijlers  
met gesinterde 
baksteen. Aan de voet 
een arduinen plint. 

 
Muur Stationsstraat  
(55/1 op kaart 1.8) 
middendeel 

Toegang naar 
kerkportaal. Hekwerk 
bewaard maar in slechte 
staat. 
Trap aan zijde van park 
in arduin ? 
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Muur Marktplein 
(55/2 op kaart 1.8) 
oostelijke hoek 

Toegang naar bidkapel. 
Bakstenen 
toegangspoortje onder 
korfboog. 
Een rondtrap aan de 
parkzijde vangt het 
hoogteverschil tussen 
het kasteelpark en het 
kerkplein op. 
Er is een metalen 
balustrade aanwezig. 

 
Verbinding tussen muur 
Marktplein (55/2 op kaart 
1.8) en muur 
Gemeentehuis (55/3 op 
kaart 1.8) 

Toegang voormalig 
neerhof 
Intussen ingestorte 
toegangspoort met 
ellipsboog tussen het 
kasteeldomein en het 
neerhof ten noordoosten.  
 

 
Muur volière 
(55/4 op kaart 1.8) 

Toegang fruittuin. 
Dubbele bakstenen 
rondboog. Hekwerk 
bewaard maar in matige 
staat. 

 
Muur volière 
(55/4 op kaart 1.8) 

Poort uitgevend op 
parking gemeentehuis. 
Functie niet nader 
gekend. Hekwerk 
aanwezig en in matige 
staat. Het metselwerk is 
in slechte staat en 
onafgewerkt door 
eerdere afbraak 
aansluitende muren.  
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smeedwerk 

 
 
Arduinen zuil 

Deze fungeerde vroeger als eindpunt van de vista vanuit het kasteel, doch werd verplaatst naar het talud van het 
kanaal Roeselare-Leie bij het rechttrekken hiervan (61/20 op kaart 1.7). Momenteel is de zuil nauwelijk zichtbaar 
vanuit het park, enkel vanop de trakelweg langs het kanaal. De oorsprong en betekenis van de zuil zijn 
onduidelijk. De sokkel van de zuil is minstens 2 meter hoog, de totale lengte is ongeveer 9 meter en bestaat uit 
drie verschillende zuilstukken. De paal is opgetrokken uit beton en natuursteen en getooid met een krans van 
eikenbladeren. Vroeger stond ze dieper verborgen in het kasteelpark omdat het kanaal niet tot daar kwam. De 
sokkel stak onder een laag aarde. De zuil was een sierkolom die de bezoekers van het kasteelpark een 
oriëntatiepunt verleende en diende tevens als curiosum. Mogelijk was ze gekoppel aan een ijskelder.Op de kaart 
van 1847 is de paal gemakkelijk terug te vinden.  

     
 

2.4.3 Waterlopen en waterpartijen 
 
Mandel 

De Mandel (47/1 op kaart 1.8) loopt doorheen het park en deelt het op in twee delen. De bedding van de Mandel 
bestaat uit bakstenen metselwerk, waardoor ze feitelijk gekanaliseerd is. Het metselwerk is hier en daar 
beschadigd door boomwortels en vallende bomen. Het bestaat uit een eenvoudig metselwerk in 
halfsteensverband, met een vlakke bodem en onder 45° hellende oevers. 
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Kasteelgracht 

De kasteelgracht (29/1 op kaart 1.9) is nog aanwezig, het bakstenen metselwerk eveneens doch niet overal in 
goede staat. Er zijn enkele trapjes aanwezig die toegang verschaffen tot het wateroppervlak, dat dieper gelegen 
is.  
Het kleine eilandje ten oosten van het huidige kasteel, wordt veelvuldig afgebeeld in de iconografie van het 
kasteel en gaat terug tot de formele parkaanleg (1730). Het had vermoedelijk een functie als rustplaats voor 
watervogels (zwanen en eenden). Het is eveneens voorzien van een gemetste waterkering. Op het eilandje zijn 
een aantal bomen aanwezig, het wordt voor de rest nog steeds door watervogels gebruikt als rust- en 
graasplaats.  
Tijdens de 17

e
 eeuw waterde de kasteelgracht en de poel ten oosten van het kasteel af via een rondgracht naar 

de Mandel. De huidige kasteelgracht watert af in oostelijke richting. In de zuidoostelijke hoek van de kasteelgracht 
is een stuw aanwezig die het waterpeil controleert. Deze maakt deel uit van de bakstenen waterkering rond de 
kasteelgracht, en is voorzien van een houten schuif. Ze is door middel van een buis verbonden met de 
verbindingsgracht met de Mandel. 
 

    
 

    

2.4.4 Tuinruimten 
 
Moestuin 

Deze zone valt buiten het beschermd landschap. Van de oorspronkelijke ommuurde moestuin zijn een aantal 
muren bewaard gebleven. Van de invulling echter is niets bewaard. Enkel het patroon van rechthoeken kan 
achterhaald worden uit historische kaarten en luchtfoto’s. Enkele oude stronken van onderstammen met opslag 
wijzen op het gebruik als boomgaard. Daarnaast is er ook een aanwezigheid van hakhoutstoven van esdoorn. 
Deze ruimte is momenteel gedeeltelijk in gebruik als weide voor kleinvee 18/1 op kaart 1.9), een ander deel van 
de oorspronkelijke moestuin valt buiten de afbakening van dit beheersplan en is ingenomen door onder andere de 
gemeentelijke loods.  
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Volière 

De volière (27/2 op kaart 1.9) wordt niet meer gebruikt als dusdanig. Er zijn nog enkele sierheesters aanwezig als 
restant van de oorspronkelijke aanplantingen in de kooi. De aanwezige volière is een toevoeging van 
vermoedelijk halfweg 20

ste
 eeuw. Op eenzelfde plaats moeten volgens historisch kaartmateriaal ook eerder 

volières aanwezig geweest zijn, doch met een andere vormgeving en materialisatie. 

 
Tuin bij conciërgewoning 

Dit beperkte stuk tuin (27/1 op kaart 1.9) wordt door de conciërge beheerd als privétuin en staat los van de rest 
van het park. De volière hierin is een recente toevoeging. De tuin bestaat uit een terras met enkele bloeiende 
planten eromheen, dit zijn eveneens recente toevoegingen. 

    
 

2.4.5 Dreven, wegen en paden 
 
Wegen 

De meeste paden hebben een breedte van 2m50 à 3m en zijn berijdbaar met een voertuig, ze kunnen dus als 
weg beschouwd worden. Enkel de wegen rond het kasteel zijn als grindweg onderhouden. Het gaat vooral om 
dolomietwegen zonder afboording. Verder van het kasteel verwijderd gaan de wegen over in een mengeling van 
grind en aangestampte aarde. Her en der zijn stukken bijgewerkt met grove kalksteenslag of baksteengruis. Ze 
zijn echter steeds goed bewandelbaar. Ten zuiden van de Mandel ontbreken alle wandelpaden, wel doorkruisen 
enkele mountainbikepaden het terrein. 

    
  

    
 
Dreef 

De beukendreef naar de Fatimakapel dateert van net na WO II. Er ontbreken enkele bomen in de dreef – vooral 
aan de noordzijde - waardoor deze een onregelmatige indruk geeft. Het betreft een eerder brede dreef die een 
basis van grind heeft, dat echter na verloop van tijd verzadigd geraakt is met aarde die onder andere afkomstig  is 
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van bladval. De zuidelijke bomenlijn van de dreef vormt een geheel met het aanpalende beukenbestand, dat 
echter jonger is en bijgevolg geringer qua stamomtrek.  
 

 
 

2.4.6 Bosbestanden 
 
Algemeen 

 
Door verwaarlozing en verwildering blijft nog slechts weinig over van het oorspronkelijke parkbos. De bestanden 
tussen markt en kasteel hebben nog het meest hun karakter als parkbos bewaard. Enkele grote parkbomen – 
onder meer paardenkastanjes, beuken, platanen, eiken en linden – zijn nog aanwezig, doch niet altijd in goede 
staat. Er is tevens een beperkte opslag van esdoorn aanwezig. Van de sierheesters die de onderbeplanting 
vormden, zijn vooral de randen langs de paden overgebleven, hoofdzakelijk aucuba en laurierkers.  
Verder van het kasteel verwijderd zijn enkele parkbomen tussen zaailingen van esdoorn en andere spontaan 
groeiende vegetatie getuige van het vroegere park. Rond het centrale gazon zijn vooral linden bewaard, die 
waarschijnlijk een restant zijn van een aanplant van bosgoed als coulissen rond de centrale vista. Deze linden 
vertonen heel wat stamopslag. De bestanden die het oostelijke deel van het park vormen, bestaan vooral uit 
jonge beuken en worden gekenmerkt door het ontbreken van een kruid- of struiklaag. 
Doordat de oorspronkelijke vista’s dichtgegroeid zijn, mede door bewuste aanplant van cultuurpopulieren, is het 
contact met de Mandel en de afwisseling van open en gesloten ruimten - eigen aan een park in landschappelijke - 
verloren gegaan.  
Het zuidoostelijke deel ten slotte, vertoont geen sporen van parkaanleg en bestaat vooral uit populieren en 
wilgen. Dit deel heeft volgens historisch kaartmateriaal nooit deel uitgemaakt van het park. 
 
 
Per bestand 
 

A Parkbos bestaande uit boomlaag van diverse grote parkbomen (beuk, plataan, es, linde, 
paardenkastanje) met een ondergroei van sierheesters (vooral aucuba, laurierkers, buxus en 
sneeuwbes) enkele uitgegroeide zaailingen van esdoorn aanwezig. Langs de noordelijke kasteelmuur is 
een recente aanplant van hulst aanwezig. 

C Parkbos bestaande uit boomlaag van diverse grote parkbomen met dichte ondergroei van zaailingen en 
restanten van sierheesters 

D Voormalige vista met sterk verboste randen, vooral zaailingen van esdoorn en enkele parkbomen 

E Parkbos met enkele parkbomen en dichte ondergroei van zaailingen 

F Populierenaanplant in voormalige vista, geen parkbomen aanwezig 

G Esdoornopslag in voormalige vista, geen parkbomen aanwezig 

H Voormalig parkbos, thans verwilderd met veel zaailingen van esdoorn. Wel nog veel beuk en enkele 
paardenkastanjes, lindes en zomereiken aanwezig. In de buurt van de oostelijke brug is er een 
aanwezigheid van steeliep. 
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I Dicht scherm op talud van kanaaldijk en bruggenlichaam van vooral veldesdoorn, kastanje, haagbeuk, 
linde, boswilg en esdoorn, met enkele solitaire bomen. Sterk uitgegroeid ten nadele van 
scheefgroeiende rij notelaars langs trakelweg 

J Verwilderd bos van vooral wilg en populier, geen parkbomen aanwezig. Ondergroei van braam en vlier, 
aanwezigheid van reuzenbalsemien. Laag gelegen en vochtig. 

K Verwilderd bos van vooral wilg en populier, geen parkbomen aanwezig. Ondergroei van braam en vlier, 
aanwezigheid van reuzenbalsemien. Laag gelegen en vochtig. 

L Dicht begroeid relatief jong bos met vooral tamme kastanje en esdoorn 

M Populierenaanplant zonder ondergroei (recentelijk verwijderd) 

N Relatief jong beukenbos, geen ondergroei 

O Opslag van esdoorn en vlier, geen parkbomen 

P Populierenaanplant met en dichte onderlaag van esdoornopslag 

Q Opslag van esdoorn met enkele (voorheen solitaire) parkbomen (beuk, zomereik), voormalige vista  

R Opslag van esdoorn met meerdere parkbomen (beuk, zomereik, plataan, taxus) 

S Bos met vooral jonge beuken en esdoornzaailingen, enkele parkbomen naar het kasteel toe 

T Populierenaanplant met enkele voormalige solitaire parkbomen (zomereik en linde) 

U Open bos met vooral jonge beuken, aanwezigheid van enkele grotere lindes. Zaailingen van valse 
acacia en esdoorn aanwezig, aanwezigheid van voormalige voedingsgracht 

V Parkbos met enkele beuken en esdoornzaailingen, ondergroei van taxus en hulst. Enkele grote 
populieren aanwezig. 

W Voormalige volière en sieraanplant. Enkele parkbomen (es, paardenkastanje, beuk) aanwezig. 
Ondergroei van kwijnende sierheesters. Volière deels verhard, daarbuiten aanwezigheid van stukken 
gazon. 

X Braak stuk na reeds uitgevoerde kapping. Aanwezigheid van 5-tal grotere esdoorns 

Y Parkbos met enkele grote haagbeuken, lindes, paardenkastanjes en beuken. Ondergroei van taxus, 
hulst en sneeuwbes.  

Z Enkele hakhoutstoven van esdoorn op rijen in gazon. 

GG Voormalig parkbos, thans verwilderd met veel zaailingen van esdoorn. Wel nog veel beuk en enkele 
paardenkastanjes, lindes en zomereiken aanwezig 

 

  

2.4.7 Graslanden 
 
Gazon 

Van de oorspronkelijke gazons blijft slechts een deel in de onmiddellijke omgeving van het kasteel over. De 
oorspronkelijke vista’s vanuit het kasteel naar en over de Mandel en naar de Mandelhoek zijn volledig 
dichtgegroeid. Recentelijk werd wat rest van het grote centrale gazon (14/1 op kaart 1.9) bovendien omheind en 
als graasweide voor damherten in gebruik genomen. Dit is nefast voor de aanwezige bomen binnen dit stuk, en 
strookt niet met het historisch ruimtelijke opzet van het park. 
 

    
 
Weide 

Wat ooit de moestuin en boomgaard van het park geweest is, wordt momenteel als graasweide voor kleinvee – 
onder meer dwerggeiten, kippen en ganzen – gebruikt (18/1 op kaart 1.9).  
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3 BEHEERSDOELSTELLINGEN 
 
Als overkoepelende doelstelling wordt – in navolging van de conclusies volgend uit de analyse van het historisch 
overzicht - gestreefd om het park in het algemeen zo goed mogelijk terug te brengen naar het ontwerp in 
landschappelijke  stijl uit 1847, echter rekening houdend met de hedendaagse ruimtelijke beperkingen door de 
aanwezigheid van het kanaal en de geplande uitbreiding ervan. 

 

3.1 Hoofddoelstellingen 

3.1.1 Gebouwenpatrimonium 
 
Kasteel 

Zoals eerder gesteld wordt het eigenlijke kasteel slechts zijdelings betrokken bij dit landschapsbeheersplan. Op 
concrete doelstellingen inzake bestemming en restauratie wordt hier dus niet verder ingegaan. Wel is het van 
groot belang dat de functie die in het kasteel ondergebracht wordt, geen negatieve invloeden op het park 
uitoefent. Er dient vermeden te worden dat de circulatie van gemotoriseerde voertuigen en de bijhorende 
parkeerdruk verhoogt, om visuele en geluidshinder te vermijden. Van inname van parkgebied voor het aanleggen 
van bijvoorbeeld parking kan dan ook geen sprake zijn. Daarbij is het instandhouden en het actief onderhoud van 
de onmiddellijk aan het kasteel gerelateerde parkelementen zoals de binnenkoer, de brug over de kasteelgracht, 
de basis van de vroegere hoektoren en de brug een doelstelling die wel binnen de opzet van dit beheersplan valt. 
 
Conciërgewoning 

Doelstelling is het instandhouden en actief onderhouden van de conciërgewoning, die bij voorkeur verder als 
dusdanig gebruikt en bewoond wordt. De bijhorende privétuin kan daar verder aan gekoppeld blijven als 
afzonderlijk deel binnen het park, doch een betere integratie dient bekeken te worden. 
 
Fatimakapel 

De doelstelling is hier het instandhouden en actief onderhouden van de kapel. Hoewel de kapel niet tot de opzet 
van het historische parkontwerp (19

de
 eeuw) behoort, kan deze verder deel uitmaken van het park. Samen met de 

dreef naar de kapel toe vormt deze op heden immers een belangrijke structuur-as binnen het park, die niet 
zomaar kan weggenomen worden. Ze doet bovendien geen afbreuk aan de oorspronkelijke vormgeving.  
 
Onderhoudsloods 

Het onderhoud van een park van dergelijke omvang met moderne middelen, vereist de inplanting van een loods 
of schuur voor het herbergen van onderhoudsmateriaal, werktuigen en grondstoffen. Binnen de bestaande 
gebouwen is immers geen dergelijke ruimte voorhanden. De loods dient utilitair te zijn zodat ze ten volle haar 
functie kan vervullen, zonder daarbij de integratie in het park te verliezen. Gezien deze best gekoppeld wordt aan 
de neerhofperken en infrastructuur voor kleinvee, en bovendien goed bereikbaar moet zijn binnen het park zonder 
daarbij afbreuk te doen aan het park, wordt deze best ingeplant in die buurt. 

 

3.1.2 Parkconstructies 
 
Bruggen 

Gezien de bruggen een zeer belangrijke positie binnen het circulatiepatroon bekleden, is het aangewezen deze in 
ere te herstellen. Ook in het historische ontwerp bevond het park zich aan beide zijden van de Mandel en bonden 
de beide bruggen het park tot één geheel. Op die manier wordt de Mandel opnieuw onderdeel van het park, daar 
waar hij nu een fysische barrière vormt tussen beide delen. Gezien de oorspronkelijke bruggen verloren zijn 
gegaan maar de originele brughoofden in goede toestand bewaard zijn, wordt geopteerd voor een zo nauwkeurig 
mogelijke reconstructie. De brughoofden dienen met de nodige vakkennis en deskundigheid gerestaureerd te 
worden. De bruggen dienen voldoende draagkrachtig te zijn om het gewicht van de voertuigen voor dagelijks 
onderhoud van het park te kunnen dragen, zodat ook het parkdeel ten zuiden van de Mandel kan onderhouden 
worden vanuit de in te planten loods. 
Doordat het park in zijn huidige constellatie naar het oosten toe uitgebreider is dan in het 19e eeuwse ontwerp, is 
het aangewezen om aldaar een derde kruising van de Mandel te voorzien, onder de vorm van een eenvoudige 
brug. Voor deze brug kan best geopteerd worden voor een eigentijds ontwerp. Eens gebouwd dienen de bruggen 
actief onderhouden te worden. 
 
Muren 

De historische ommuring van (een deel van) het park, die de grens tussen gemeentelijk centrum en kasteelpark 
vormt, wordt opnieuw in ere hersteld in oorspronkelijke 17

de
 -18

de
 eeuwse toestand. Er wordt voorzien in het 
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vakkundig herstellen van de bakstenen muren met hun oorspronkelijke afdekking, hekpijlers, sokkels en 
smeedijzeren poorten. Negatieve invloeden van verkeer en dergelijke worden op die manier buiten gehouden, 
zonder de relatie van het kasteel met de kerk uit het oog te verliezen. Na de restauratie is het van groot belang 
dat de muren actief onderhouden worden en voor de muur bedreigende beplanting tijdig verwijderd wordt.  
 
Parkelementen 

Kleinere parkelementen dienen instandgehouden en actief onderhouden te worden. Doordat grote delen van het 
parkbos verwilderd zijn, en de bijhorende parkelementen weggevallen of verwaarloosd zijn, dreigt het geheel te 
evolueren naar een bos. Opwaardering van de kleinere parkconstructies zoals zitgelegenheden, trapjes, 
tuinvazen en beelden, kan het geheel terug omturnen naar een fraai park en de wandeling door het park opnieuw 
afwisselend maken, waarbij de cultuurelementen het interessant maken om her en der halt te houden. De 
arduinen zuil (61/20 op kaart 1.7) die vroeger als eindpunt van de vista vanuit het kasteel fungeerde, doch werd 
verplaatst naar het talud van het kanaal Roeselare-Leie bij het rechttrekken hiervan en hierdoor niet meer 
zichtbaar is vanuit het park, dient opnieuw bij het park betrokken te worden. Ook het herintroduceren van 
beeldende kunst en aangename zitgelegenheden in het domein behoren tot de doelstellingen. Dit kan het park op 
weg helpen in zijn herwaardering als park in landschappelijke stijl. 

 

3.1.3 Waterlopen en waterpartijen 

 
Kasteelgracht 

De kasteelgracht met zijn gemetselde oevers, trappen en toevoermechanisme dient instandgehouden en actief 
onderhouden te worden. Dit door het waterniveau op peil te houden, te ontslibbben en overtollige beplanting te 
verwijderen. Het eilandje kan verder als toevluchtsoord voor watervogels beheerd worden. De afsluitingen rond 
de kasteelgracht dienen te verdwijnen.  
 
Mandel 

De loop van de Mandel doorheen het park kan in twee delen opgesplitst worden. Het stuk dat deel uitmaakte van 
het historische park is voorzien van een gemetselde bedding. Deze constructie dient in standgehouden en actief 
onderhouden worden, en indien nodig plaatselijk vakkundig gerestaureerd. Het stuk buiten het historische park – 
namelijk het oostelijke deel – kan bewaard worden in zijn huidige staat met natuurlijke oevers. Er dient een 
ruimingsstrook te worden voorzien met een breedte van 5m langsheen de zuidelijke oever. Het ruimen van slib 
gebeurt in beheer van de Vlaamse Milieumaatschappij. Er kan enkel sprake zijn van slib ruimen bij een 
verhoogde aanslibbing. Hierbij wordt het slib afgevoerd. Onder geen beding mag dit voor verdieping zorgen.  
  
Toevoergracht 

De voedingsgracht van de kasteelgracht, die niet meer als dusdanig functioneert, kan echter beter in zijn huidige 
reliëf behouden blijven. Herstellen door opnieuw uit te graven lijkt niet aangewezen gezien de aanwezigheid van 
bomen rondom en de te verwachten hoge kostprijs. Bovendien blijft de kasteelgracht ook zonder voedingsgracht 
op peil, en ontbreekt de noodzaak om een dergelijke ingreep te doen. Er worden bijgevolg geen grondwerken 
uitgevoerd, het beheer van de laagte van de voormalige toevoergracht gebeurt volgens het beheer van de 
overeenkomstige bosbestanden waarin de laagte gelegen is. 
 
Greppels 

De niet langer aaneengesloten greppels (45/2, 45/3, 45/4, 45/5 en 45/6 op kaart 1.8) die aan de voet van het 
talud van het kanaal Roeselare –Leie liggen, kunnen best opnieuw aaneengesloten en uitgediept worden, zodat 
ze opnieuw hun afwaterende functie kunnen uitvoeren en het plaatselijke overtollige water geleidelijk afvoeren 
naar de Mandel. Het nieuwe tracé kan best meteen rekening houden met de geplande verbreding van het kanaal. 

 

3.1.4 Tuinruimten 

 
Heden zijn de meeste tuinruimten niet meer als dusdanig ingericht. Het belangrijkste doel voor wat betreft de 
tuinruimten is dan ook het terug introduceren van hun typische structuren en beplantingen, zodat opnieuw een 
park ontstaat met de kenmerkende afwisseling van cultuurlijke en natuurlijke onderdelen. Het volwaardig 
herstellen van deze tuinruimten dient echter steeds afgewogen te worden tegenover de hedendaagse 
mogelijkheden om dergelijke intensieve tuindelen te onderhouden. Om het kostenplaatje van het onderhoud te 
beperken dient een hedendaagse invulling gegeven te worden aan de klassieke tuinruimten van het park, waarbij 
steeds nog een verwijzing of knipoog aanwezig is naar het verleden. Het heeft geen zin om zeer intensieve grote 
moestuinen, volières of bloementuinen aan te leggen die dan niet onderhouden kunnen worden. Een bijkomend 
voordeel is dat de noodzaak tot onkruidbestrijding van bij het ontwerp erg beperkt wordt gehouden, zodat de zeer 
beperkte zones die wel onkruidvrij gemaakt dienen te worden, manueel aangepakt kunnen worden. De ruimtes 
die in aanmerking komen om op die manier geherwaardeerd of hersteld te worden, zijn de verdwenen 
moestuin/boomgaard, en de zone voor het houden van dieren ter hoogte van de volière.  
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Moestuin 

De moestuin kan als nutstuin ingericht worden. Een boomgaard door middel van leifruit tegen de moestuinmuur 
vergt immers maar een fractie van het onderhoud van een moestuin, maar herintroduceert wel opnieuw de 
nutsfunctie binnen het domein. Het patroon van de oorspronkelijke moestuin, gekend uit historisch onderzoek, 
kan opnieuw tastbaar gemaakt worden door middel van maaipatronen in het grasland . . Indien op langere termijn 
toch de mogelijkheid ontstaat tot het inrichten en onderhouden van een intensieve moestuin volgens historisch 
model en patroon, kan de aangeplante hoogstamboomgaard plaats ruimen voor de aanleg hiervan. 
 
Volière 

De volière is in een danige staat dat opnieuw in gebruik nemen geen optie is. Bovendien is het houden van al dan 
niet exotische vogels een arbeidsintensieve bezigheid, die reeds ruim vertegenwoordigd is dierenparken elders in 
het land. Er kan wel verwezen worden naar het houden van dieren op die plek, door het introduceren van een 
neerhofpark. Neerhofdieren zijn veel arbeidsextensiever en kunnen het jaar rond buiten gehouden worden. Er kan 
van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om binnen een historisch domein met historische soorten of levend 
erfgoed te werken door de soortenkeuze te koppelen aan de streek van Ingelmunster.  

 
Tuin conciërgewoning 

De tuin kan als afzonderlijke ruimte binnen het park blijven functioneren, in beheer van de bewoner. Er dienen 
echter voorzorgsmaatregelen genomen te worden zodat de inrichting van de tuin ondergeschikt blijft aan het park, 
zodat de invulling van de tuin eenvoudig en passend bij de functie van conciërgewoning blijft, en om de tuin als 
geheel in het park te integreren.  

 

3.1.5 Dreven, wegen en paden 

 
Er wordt gestreefd naar een goede circulatie doorheen het park, zowel voor wandelaars als voor gemotoriseerd 
verkeer, waarbij de waterdoorlaatbaarheid echter niet uit het oog verloren wordt. De hoofdwegen en de zone rond 
het kasteel, die ook voor beperkt gemotoriseerd verkeer toegankelijk dienen te zijn in functie van onderhoud en 
bereikbaarheid kasteel, en bijgevolg ten minste een grindbed als verharding nodig hebben, worden zo beperkt 
mogelijk gehouden. 
Verder van het kasteel verwijderd dienen de paden zo natuurlijk mogelijk gehouden te worden, doch dit dient 
afgewogen te worden aan de mogelijkheden gecreëerd door de omstandigheden ter plekke. Circulatie dient 
immers ook in nattere periodes mogelijk te blijven om een goede beleving van het park mogelijk te maken.  
Een belangrijke doelstelling is het herstellen van de mogelijkheid om ook het parkdeel ten zuiden van de Mandel 
te bereiken. Hier dienen dus nieuwe paden aangelegd te worden, zij het weloverwogen zodat een goede 
afstemming bereikt wordt  tussen bosbehoud en uitbreiding van de wandelmogelijkheden. 
De wegen dienen op natuurvriendelijke wijze onkruidvrij gehouden te worden, er kunnen onder geen beding 
herbiciden gebruikt worden. Door de bebossing blijft de onkruidgroei beperkt, doch indien plaatselijk nodig kan 
onkruid door verhitting of manueel verwijderd worden. 
De bestaande beukendreef dient behouden, onderhouden en verzorgd te worden. 

 

3.1.6 Bosbestanden 
 
De bosbestanden dienen opgesplitst te worden in de meer cultuurgerichte parkbosdelen  en de delen waar bos 
met natuurwaarde primeert. 
 
Parkbos 

In het parkbos is het wenselijk om het sierkarakter, dat zo kenmerkend is voor een parkbos, ten volle tot zijn recht 
te laten komen. De soortenrijkdom kan gevoelig verhoogd worden, zowel in de boomlaag als in de ondergroei. 
Het parkbos heeft momenteel een zeker monotoon karakter doordat doorheen de jaren bomen met specifieke 
sierwaarde verdwenen, waarna hun plaats ingenomen werd door zaailingen van soorten zoals esdoorn. Diverse 
grote en waardevolle parkbomen vertonen gebreken. Er dient nagegaan te worden welke bomen er in goede 
staat zijn, welke er gered kunnen worden door middel van boomverzorging en welke er gerooid dienen te worden 
omwille van veiligheid of goed beheer.  
In de onmiddellijke omgeving van het kasteel dienen verschillende bestanden van een nieuwe onderlaag met 
sierkarakter voorzien te worden door middel van aanplanting. Hier is het belangrijk de nodige geur en kleur te 
herintroduceren zodat opnieuw een aantrekkelijk en gevarieerd park ontstaat. 
Het parkbomenbestand wordt aangevuld en verrijkt met bomen die behoren tot de tijdlaag van de aanleg van het 
park in landschapsstijl. Dit zijn bomen die in de periode 1840-1860 gekend waren en gebruikt werden als 
sierboom in een dergelijk park. 
Het opwaarderen van de vista’s in het domein is voor veel ingrepen in het bestaande bos de onderliggende 
reden. De vormgeving van de ontbossing, de indeling in park- en natuurbos, de voorziening van een bosrand met 
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parkkarakter en de ontwikkeling van de hooilanden zijn maatregelen die het open maken en versterken van de 
vista’s moeten bewerkstelligen. 
In het parkbos worden de doelstellingen bereikt door het aanplanten van zowel inheemse soorten als sierplanten, 
het opvolgen en indien nodig verzorgen van historische bomen, het verwijderen van ongewenste zaailingen en 
opslag en het snoeien om massiefvorming te stimuleren. 
  
 
 
Natuurbos 

In het bos rond de Mandel primeert de natuurwaarde. Hier dienen ingrepen beperkt te blijven en een grote 
aandacht besteed te worden aan het inheems karakter en aan het creëren van ecologische meerwaarde. Doch 
enige weloverwogen maar beperkte cultuurelementen dienen de structuur van het park door te trekken in dit deel 
om opnieuw een aaneensluitend geheel te bekomen. Hier worden enkel inheemse soorten aangeplant, met 
uitzondering van de als bosrand met parkkarakter aangeduide stroken langsheen de vista’s, waar solitaire of 
groepsgewijze aanplant van bomen met parkkarakter wel gewenst is. Waar mogelijk wordt de voorkeur aan 
natuurlijke bosverjonging gegeven. Het kapbeheer staat in functie van het vergroten van de soortenrijkdom, door 
het toepassen van dunning of hakhoutbeheer. Uitheemse soorten zoals paardenkastanje en valse acacia worden 
hier niet langer aangeplant, doch oudere reeds aanwezige exemplaren kunnen behouden blijven.. De tred- en 
mountainbike-paden in de bestanden ten zuiden van de Mandel doen afbreuk aan het geheel en horen niet thuis 
in een dergelijk park. Beter is dit deel opnieuw op te nemen in het eigenlijke park en een locatie buiten het domein 
aan te duiden als speelbos.  
 
Schermfunctie 

Zowel binnen parkbos als natuurbos kan bijkomend een schermfunctie gerealiseerd worden. Dit geldt voor de 
bestanden die in de periferie van het park liggen en bijgevolg aangewend kunnen worden om storende invloeden 
van buitenaf, zowel visueel als op vlak van geluidshinder, te filteren. In het parkgedeelte kan dit met sierheesters, 
in de natuurlijker bosbestanden door middel van inheemse houtachtigen die door regelmatig terugzetten tot 
struiken gedwongen worden, waardoor een dicht scherm bereikt wordt. 
 
Cultuurpopulieren 

De aanwezige cultuurpopulieren die in het verleden aangeplant werden, zullen niet meer vervangen worden. Door 
hun snelle groei overschaduwen ze de bestaande duurzame parkbomen en bovendien verhinderen ze door hun 
grote opname van water en voedingsstoffen de ontwikkeling van een ondergroei. Ten slotte zijn ze weinig 
duurzaam. 
 
Esdoornzaailingen 

Over het hele park zijn enorm veel zaailingen van esdoorn aanwezig. In de parkbestanden die van een nieuwe 
sierheesterlaag voorzien worden, dienen deze volledig verwijderd te worden. In de overige bestanden kunnen 
deze als hakhout beheerd worden. 
 

3.1.7 Graslanden 
 
Een belangrijke doelstelling is het opnieuw open maken van de dichtgegroeide en/of verloren gegane vista’s die 
de ruimtelijke en visuele structuur van het park dienen te zijn. Hiervoor dienen de graslanden in ere te worden 
hersteld, en diverse afsluitingen voor het houden van dieren weggenomen worden die momenteel het 
ruimtegevoel verstoren. De westelijke vista dient opnieuw opengemaakt te worden. Om dit te verzoenen met de  
geplande nieuwe brug in de Stationsstraat, kan hier met een haha gewerkt worden. 
Voor de graslanden wordt gestreefd naar een zo extensief mogelijk beheer. Een bijkomende doelstelling is om de 
soortenrijkdom in het grasland te vergroten. Ook ontwerpkundig kunnen de graslanden interessanter gemaakt 
worden door verschillende beheerregimes toe te passen op de verschillende delen. Zo kunnen delen van de 
gazons als bloemenrijk hooiland ingericht worden en kunnen delen van het meer open bos als bomengrasland 
beheerd worden. 
Daarenboven dient er een evenwicht gevonden te worden tussen het verder ontwikkelen van natuurwaarde 
binnen de graslanden en het voldoende toegankelijk maken van de graslanden, zodat circulatie en zachte 
recreatie mogelijk blijft.  

 

3.2 Nevendoelstellingen 

3.2.1 Educatieve functie 
 
Het park heeft als historisch gegeven en mits (gedeeltelijke) renovatie zeker heel wat te bieden als voorbeeld in 
zijn stijl. De kleinveeweide en het neerhofpark kan aangegrepen worden om een cultuurhistorisch element te zijn 
door het exposeren van levend erfgoed in de vorm van oude rassen. Maar ook op vlak van natuurelementen kan 
het park onderwerp zijn van een uiteenzetting. Zo kunnen plaatselijke scholen de verschillende 



 43 

leefgemeenschappen van bos en hooiland bekijken, en de diverse planten- en diersoorten bestuderen. Ook het 
documenteren en inventariseren van gegevens en publicaties over het domein, om hiermee het publiek kennis te 
laten maken met de bouwkundige, historische en ecologische eigenschappen van een dergelijk domein, kan 
nuttig zijn.  
 

3.2.2 Verbindende functie 
 
Historisch gezien is het domein met zijn kasteel steeds gericht geweest op zowel de St-Amanduskerk als op de 
Mandel. Ook vandaag kan het domein deze verbindende functie vervullen, door een mogelijkheid te bieden aan 
de zachte weggebruiken om zijn verplaatsing tussen marktplein en kanaal doorheen het domein te maken.  
Ten slotte vervult het domein een verbindende functie langsheen het kanaal, door samen met natuurreservaat de 
Mandelhoek en kasteel Blauwhuis een groene corridor te vormen langsheen Mandel en kanaal.  

 

3.2.3 Schermfunctie 

 
Tegelijkertijd vervult het domein een schermende functie, door als overgangsgebied te fungeren tussen natuur en 
stadskern. Het domein is immers een gradiënt van cultuur naar natuur; van kasteel met parktuin over parkbos 
naar meer natuurlijk bos.  

 

3.2.4 Ecologische functie 

 
Delen van het park zijn door de jaren heen geëvolueerd naar een meer natuurlijk bos, deels door gebrekkig 
onderhoud en deels door het natuurlijke proces dat met het verouderen van parken gepaard gaat. Ondanks de 
wens om enkele cultuurelementen op te waarderen, en ondanks de wens om het parkkarakter van het centrale 
deel te versterken, blijft er voldoende ruimte om aan natuurontwikkeling en –behoud te doen. Vooral de periferie 
van het park komt hiervoor in aanmerking, maar ook de centrale graslanden kunnen een natuurlijker beheer 
krijgen. Op die manier kan de ecologische functie van het park zelfs versterkt worden. 

 

3.2.5 Economische functie 

 
De economische functie van het domein wordt vooral gerealiseerd binnen het kasteel zelf, waar de aanwezige 
feestzaal voor de nodige inkomsten kan zorgen. Gezien het kasteel zelf hier niet uitgebreid behandeld wordt, 
wordt hier niet verder op ingegaan. Wel kan een gerenoveerd park bijdragen aan het opwaarderen van de 
feestzaal en zo onrechtstreeks inkomsten genereren.  
Houtkap kan in zeer beperkte mate voor een neveninkomst zorgen. Vooral in de bestanden die als natuurlijk bos 
aangeduid en beheerd worden kunnen voor een zekere houtopbrengst zorgen, hoofdzakelijk door de 
houtopbrengst afkomstig van het afzetten van het hakhout. Eenmalig kan het kappen van de aanwezige 
populieren voor een kleine opbrengst zorgen. Opbrengsten uit de kap van massieve stammen wordt niet 
verwacht.  

 

3.2.4 Publieke functie 

 
Het is de wens van de opdrachtgever om het park – gezien zijn unieke centrale ligging binnen de gemeente 
Ingelmunster - publiek te maken op termijn. Indien nodig kan hier naartoe gewerkt worden via stappen, waarbij 
een gedeeltelijke openstelling beperkt in tijd en/of ruimte een begin kan zijn. 
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4 BEHEERMAATREGELEN 
 
De nummers voor de beheermaatregelen corresponderen met de nummering op kaart 4.3. Voor de 
beheermaatregelen m.b.t. bosbestanden onder 4.6 en de graslandbestanden onder 4.7 wordt enkel naar het 
betreffende bestand verwezen. 

 

4.1 Beheermaatregelen gebouwenpatrimonium 
  

Kasteel  

4.1.1 Het beheer van het eigenlijke kasteel (31/1 op kaart 1.9) valt buiten de opzet van dit beheersplan. De 
onmiddellijke omgeving van het kasteel bestaande uit binnenkoer, onderbouw van de oorspronkelijke 
hoektoren, brug, hekpijlers, hekkens en alle andere elementen ingesloten binnen de kasteelgracht 
dienen driejaarlijks nagezien te worden op gebreken en slijtage, en onverwijld hersteld en/of 
onderhouden te worden volgens het deskundig advies van een adviseur bouwkundig erfgoed. 
 
Conciërgewoning 

4.1.2 De conciërgewoning (61/2 op kaart 1.7) dient in functie van de verdere bewoning als dusdanig 
driejaarlijks nagezien te worden op gebreken en slijtage, en onverwijld hersteld en/of onderhouden te 
worden volgens het deskundig advies van een adviseur bouwkundig erfgoed. 
 

 
Fatimakapel 

4.1.3 De kapel (61/16 op kaart 1.7) dient driejaarlijks nagezien te worden op gebreken en slijtage, en 
onverwijld hersteld en/of onderhouden te worden volgens het deskundig advies van een adviseur 
bouwkundig erfgoed. 
 
Onderhoudsloods 

4.1.4 Inplanten van een loods voor onderhoud ter hoogte van bestand CC of DD, en in ieder geval buiten de 
bescherming als landschap. Er dient nagegaan te worden of de afgebroken en te Bokrijk opgeslagen 
oorspronkelijk schuur van het park hiervoor in aanmerking komt. Zoniet dient het een eenvoudig en 
functioneel gebouw te worden in de geest van een landschapspark. Het oprichten van deze loods vereist 
een stedenbouwkundige vergunning. Na de bouw dient de loods door de beheerder van het domein 
driejaarlijks nagezien te worden op gebreken en slijtage, en onverwijld hersteld en/of onderhouden te 
worden. 

 
 

4.2 Beheermaatregelen parkconstructies 

 
 Bruggen 

4.2.1 Het opnieuw plaatsen van de historische bruggen over de Mandel (61/18 en 61/19 op kaart 1.7) naar 
historisch model, zodat circulatie ten zuiden van de Mandel opnieuw mogelijk wordt, is prioritair. De 
bruggen dienen in de geest van het oorspronkelijk ontwerp vormgegeven te worden. Het voorhanden 
zijnde beeldmateriaal dient hiervoor als basis gebruikt te worden, aangevuld met de algemene kennis 
van de stijlkenmerken uit die periode. De brughoofden die nog aanwezig zijn dienen gerenoveerd te 
worden. De bruggen dienen voldoende draagkracht te hebben om de nodige voertuigen voor het 
dagelijks onderhoud van het park ook in het deel ten zuiden van de Mandel zo efficiënt mogelijk te 
maken. Het opnieuw inplanten van de bruggen vereist een stedenbouwkundige vergunning en het  
advies van VMM.  

4.2.2 Het is aangewezen een derde brug te construeren over de Mandel, meer naar het Oosten toe dan de 
twee historische overgangen. Daar waar het park vroeger vooral in de noord-zuid richting ontworpen 
was, is het huidige park het meest uitgebreid in oost-west richting. Dit betekent dat een optimale 
circulatie binnen het park een derde overgang vereist om een secundaire rondgang mogelijk te maken. 
Gezien deze brug in het natuurlijke gedeelte van het park gepland wordt, dient het om een eenvoudige, 
bij voorkeur houten en in omvang beperkte brug te gaan, die in tegenstelling tot de twee oorspronkelijke 
bruggen eerder als functioneel element dient bekeken te worden dan als uitgewerkt sierelement. (Zie 
kaart 4.1) Het construeren van deze brug vereist een stedenbouwkundige vergunning. Na de bouw dient 
de brug door de beheerder van het domein driejaarlijks nagezien te worden op gebreken en slijtage, en 
onverwijld hersteld en/of onderhouden te worden. 
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 Muren 

4.2.3 De muur langs de Stationsstraat (55/1 op kaart 1.8), dient samen met de hoofdingangspoort (61/1 op 
kaart 1.7) driejaarlijks nagezien te worden op gebreken en slijtage, en onverwijld hersteld en/of 
onderhouden te worden volgens het deskundig advies van een adviseur bouwkundig erfgoed. Hierbij 
dient gelet te worden op de noodzaak aan reinigen, hydrofuge, bekalken en eventueel  heraanbrengen of 
herstellen kalei. Jaarlijks dient gecontroleerd te worden op mogelijks bedreigende beplanting zoals 
zaailingen van bomen, overhangende takken en klimop en onverwijld verwijderen. Alvorens de werken 
uit te voeren dient een bestek ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het agentschap erfgoed. 

4.2.4 De muur langs het Marktplein (55/2 op kaart 1.8) dient samen met het hek naar het Marktplein, het 
middelste voetgangershek en het voetgangerspoortje met rondtrap in de oostelijke hoek, vakkundig en 
volgens de regels van de kunst heropgebouwd en gerestaureerd te worden volgens de oorspronkelijke 
typologie. Waar mogelijk dienen de nog aanwezige delen geïncorporeerd te worden en gerestaureerd. 
Vooral het westelijke deel dient volledig heropgebouwd met authentieke  of evenwaardige en 
gelijkaardige materialen die echter niet meer ter plekke aanwezig zijn. Na het heropbouwen dient het 
geheel driejaarlijks nagezien te worden op gebreken en slijtage, en onverwijld hersteld en/of 
onderhouden te worden volgens het deskundig advies van een adviseur bouwkundig erfgoed. Hierbij 
dient gelet te worden op de noodzaak aan reinigen, hydrofuge, bekalken en eventueel  heraanbrengen of 
herstellen kalei. Jaarlijks dient gecontroleerd te worden op mogelijks bedreigende beplanting zoals 
zaailingen van bomen, overhangende takken en klimop en onverwijld ingegrepen indien nodig. Het 
herbouwen van de muren en poorten vereist een stedenbouwkundige vergunning. Alvorens de werken 
uit te voeren dient een bestek ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het agentschap erfgoed. 

4.2.5 De muur tussen park en gemeentehuis (55/3 op kaart 1.8) is momenteel afgewerkt als halfhoge 
keermuur met traliewerk. Op langere termijn kan deze muur opnieuw vakkundig en volgens de regels 
van de kunst opgebouwd worden. De ingestorte poort met ellipsboog die muur 55/3 met muur 55/2 
verbond, dient opnieuw vakkundig en volgens de regels van de kunst opgebouwd te worden met 
authentieke materialen en volgens de voorhanden zijnde documentatie en fotomateriaal. Na het 
heropbouwen dient het geheel driejaarlijks nagezien te worden op gebreken en slijtage, en onverwijld 
hersteld en/of onderhouden te worden volgens het deskundig advies van een adviseur bouwkundig 
erfgoed. Hierbij dient gelet te worden op de noodzaak aan reinigen, hydrofuge, bekalken en eventueel  
heraanbrengen of herstellen kalei. Jaarlijks dient gecontroleerd te worden op mogelijks bedreigende 
beplanting zoals zaailingen van bomen, overhangende takken en klimop en onverwijld ingegrepen indien 
nodig. Het herbouwen van de muren en poorten vereist een stedenbouwkundige vergunning. Alvorens 
de werken uit te voeren dient een bestek ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het agentschap 
erfgoed. 

4.2.6 De muur ter hoogte van de volière (55/4 op kaart 1.8) dient vakkundig en volgens de regels van de kunst 
gerestaureerd te worden. Het zuidelijke stuk is in betrekkelijk goede staat en dient plaatselijk hervoegd te 
worden, terwijl bij het noordelijke deel volledig hervoegen en eventueel stabiliserende maatregelen nodig 
zijn. De poort die uitgeeft op het gemeentehuis dient eveneens gerestaureerd te worden, en afgewerkt 
daar waar de vroegere moestuinmuur verder aansloot. Na de renovatie dient het geheel driejaarlijks 
nagezien te worden op gebreken en slijtage, en onverwijld hersteld en/of onderhouden te worden 
volgens het deskundig advies van een adviseur bouwkundig erfgoed. Hierbij dient gelet te worden op de 
noodzaak aan reinigen, hydrofuge, bekalken en eventueel  heraanbrengen of herstellen kalei. Jaarlijks 
dient gecontroleerd te worden op mogelijks bedreigende beplanting zoals zaailingen van bomen, 
overhangende takken en klimop en onverwijld ingegrepen indien nodig.  Alvorens de werken uit te 
voeren dient een bestek ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het agentschap erfgoed. 

4.2.7 De oostelijke muur (55/5 op kaart 1.8) dient plaatselijk vakkundig en volgens de regels van de kunst 
hersteld te worden, en dan vooral hervoegd. Na de renovatie dient het geheel driejaarlijks nagezien te 
worden op gebreken en slijtage, en onverwijld hersteld en/of onderhouden te worden volgens het 
deskundig advies van een adviseur bouwkundig erfgoed. Hierbij dient gelet te worden op de noodzaak 
aan reinigen, hydrofuge, bekalken en eventueel  heraanbrengen of herstellen kalei. Jaarlijks dient 
gecontroleerd te worden op mogelijks bedreigende beplanting zoals zaailingen van bomen, 
overhangende takken en klimop en onverwijld ingegrepen indien nodig. Alvorens de werken uit te voeren 
dient een bestek ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het agentschap erfgoed. 

 
 Parkelementen 

 Aanbrengen van zitbanken op diverse plaatsen langs de rondwandeling doorheen het park 
4.2.8 - aan de Fatimakapel  
4.2.9 - ter hoogte van de neerhofperken  
4.2.10 - in de boomgaard  
4.2.11 - langsheen het wandelweg ten zuiden van de Mandel, terugkijkend op het kasteel  
4.2.12 - in het bomengrasland langs het knuppelpad ten zuiden van de Mandel  
4.2.13 - aan de zuil langs de trakelweg  
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Typevoorbeeld zitbank: eenvoudige bank in Engelse landschapsstijl  

  
Benadrukken arduinen zuil (61/20 op kaart 1.7)  

4.2.14 - door het snoeien van de overhangende kruinen in de onmiddellijke omgeving van de zuil 
4.2.15 - creëren van een grindpleintje in gebroken zandsteen als rustplek en toegang tot het park. Hiervoor 

dient een kleine ingreep in het reliëf te gebeuren, zodat een vlakke zone ontstaat rond de zuil, op niveau 
van de kanaaldijk. Een pad kan dan geleidelijk afdalen (zie 4.5.4). De gracht aan de voet van de 
kanaaldijk dient iets te worden omgeleid hiervoor (zie 4.3.5) 
Het herintroduceren van beeldende kunst in het park. Aangewezen plaatsen hiervoor zijn: 

4.2.16 - op het gazon ter hoogte van de inkom 
4.2.17 - in de zuidwestelijke hoek van het groot gazon 
4.2.18 - aan de oostkant van het groot gazon 
4.2.19 - aan de neerhofperken 
4.2.20 - op het westelijk gazon 
4.2.21 Vijfjaarlijks nakijken van de geplaatste beeldende kunstwerken, met controle op eventuele schade en 

onverwijld uitvoeren van gepast onderhoud en eventueel noodzakelijk herstel.  
4.2.22 Bij de openstelling voor publiek dienen infoborden en een plattegrond van het domein geplaatst te 

worden. De aangewezen plek hiervoor is ter hoogte van de hoofdinkompoort. 

4.3 Beheermaatregelen waterlopen en waterpartijen 

 
 Kasteelgracht 

4.3.1 Het metselwerk en trappen van de kasteelgracht (29/1 op kaart 1.9) dienen geconserveerd en waar 
nodig gerestaureerd te worden. Het metselwerk dient driejaarlijks nagezien te worden op gebreken en 
slijtage, en onverwijld hersteld en/of onderhouden te worden volgens het deskundig advies van een 
adviseur bouwkundig erfgoed. Er dient 5-jaarlijks nagegaan te worden of de waterkwaliteit naar behoren 
is en of er verlanding door bladval en slib dient te worden geruimd. De kasteelgracht dient in ieder geval 
om de 20 jaar grondig geruimd te worden. De aanwezige afsluitingen rond de kasteelgracht dienen 
verwijderd te worden. 

4.3.2 Het eilandje onderhouden door middel van begrazing door ganzen. Er dient jaarlijks gecontroleerd te 
worden op verruiging en eventueel ingegrepen door een eenmalige maaibeurt. Het aanwezige schuilhok 
dient verwijderd te worden. 

 
Mandel 

4.3.3 De hier en daar beschadigde beklinkerde bedding van de Mandel dient geconserveerd en gerestaureerd 
te worden. Het metselwerk dient driejaarlijks nagezien te worden op gebreken en slijtage, en onverwijld 
hersteld en/of onderhouden te worden volgens het deskundig advies van een adviseur bouwkundig 
erfgoed. Voor herstellingswerken dient een machtiging aangevraagd te worden bij de waterbeheerder. 

4.3.4 Een strook van 5m langsheen de zuidoever van de Mandel dient occasioneel berijdbaar te zijn voor het 
ruimen van de Mandel. Er dienen geen verhardingen aangebracht te worden. Bestaande bomen kunnen 
blijven bestaan, doch nieuwe aanplanten zijn niet toegelaten in deze strook. Het ruimen van slib gebeurt 
op initiatief van de waterbeheerder, die voor de uitvoering en  afvoer van slib en andere materialen zorgt. 
 
Greppels 

4.3.5 De greppels aan de voet van het talud van de kanaaldijk en van de brug in de Stationsstraat (45/2 t.e.m. 
6 op kaart 1.8) dienen uitgediept en opnieuw verbonden te worden, zodat een geleidelijke afwatering van 
deze zone mogelijk wordt. Het nieuwe tracé dient reeds rekening te houden met de geplande 
onteigening ifv de verbreding van het kanaal. De greppels dienen om de 7 jaar geruimd te worden. 
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4.4 Beheermaatregelen tuinruimten 
 

boomgaard/’moestuin’ (bestand DD): 

4.4.1 Introduceren van een gemaaid gazon/extensief grasland patroon zodat een structuur van ‘paden’ en 
‘perken’  ontstaat als verwijzing naar de vroegere invulling als moestuin op deze plek. Zie 4.7 voor de 
respectieve maairegimes. 

4.4.2 Herintroduceren van leifruit in oude streekeigen rassen tegen de ommuringen. Jaarlijks toepassen van 
een onderhoudsbeurt met snoeien en aanbinden, zodat het leifruit verder gevormd kan worden. 

4.4.3 Als aanvulling op het leifruit kan door het aanleggen van een strook beplanting langs de randen van de 
tuin, zoveel mogelijk het karakter van een ‘potager fleuri’ benaderd worden zonder overmatig veel 
onderhoudswerk te veroorzaken. Dit kan door voor ‘ouderwetse’ maar bodembedekkende bloeiende 
planten en kruiden te kiezen. Soorten die hiervoor in aanmerking komen zijn Margriet, Iris, Lupine, 
Lavendel, Monnikskap, Aster, Daglelie, Geranium (niet limitatief). Deze stroken dienen jaarlijks 
gecontroleerd en aangevuld te worden. Het onderhoud gebeurt door wieden, 10 beurten per jaar. 

4.4.4 Introduceren van voor verwildering geschikte bolgewassen in het hooiland, met soorten zoals Galanthus 
nivalis, Narcissus pseudonarcissus, Camassia quamash, Tulipa turkestanica, Allium spaerocephalon, 
Allium multibulbosum, Frittilaria meleagris (niet limitatief). 

4.4.5 Op lange termijn en bij voldoende financiële draagkracht voor het onderhoud kan het gemaaid patroon 
verdwijnen en de ruimte effectief ingericht worden als potager fleuri naar historisch model en volgens 
eenzelfde patroon. 

 
kleinveeweide en neerhofperken (bestand CC en W): 

4.4.6 Integreren van de kleinveeweide in het park door vorm en materiaalgebruik. Dit dient een visueel 
aangenaam deel van het park te zijn. Aangewezen dieren voor begrazing zijn ezels, schapen, geiten, 
ganzen, eenden en kippen, met een nadruk op de grotere dieren. De keuze van de dieren dient 
afgewogen te worden in functie van de intensiteit en kostprijs van het onderhoud. Om de hoogte van de 
afsluiting te kunnen beperken tot 1m25 – hogere afsluitingen ogen zwaar en zijn om visuele redenen te 
mijden - dienen springende dieren vermeden te worden. Als omheining is een afsluiting met hoogte 
1m25 in gespannen ursusdraad aan kastanjehouten palen aanbevolen, daar dit geschikt is voor het 
houden van zowel kleine als grotere dieren, opgaat in de omgeving en esthetisch te verantwoorden is. 
Bovendien is dit inlands hout en kent deze afsluiting een grote duurzaamheid.  

4.4.7 Afbraak van de bestaande volière en verwijderen restanten sierbeplanting. Als verwijzing naar de 
vroegere volière en als minder arbeidsintensief en educatiever alternatief kunnen een aantal 
neerhofperken ingericht worden op dezelfde plek. Begrazing door het evoceren van enkele kleinere 
neerhofdieren in streekeigen rassen. Kippen, eenden of konijnen zijn hier het meest aangewezen. Als 
omheining kan voor een afsluiting met hoogte 1m25 in gekliefd kastanjehout gekozen worden. Hier is het 
belangrijk de spijlenafstand klein genoeg te kiezen om te verwijzen dat de kleinere dieren ontsnappen, bij 
voorkeur zo’n 4cm. 

4.4.8 Het verdient aanbeveling de behuizing van de dieren zo beperkt en eenvoudig mogelijk te houden, 
waarbij een zeker uniform beeld beoogd wordt. Zware permanente constructies dienen vermeden te 
worden, bij voorkeur wordt voor al dan niet mobiele houten constructies gekozen. Voor de neerhofperken 
volstaan het om per perk een laag hok te voorzien met een volume van circa 1m³. Voor de kleinveeweide 
kan een stal van 3m x 3m volstaan, waarbij de nok niet hoger dan 2.80m is. 

 
Tuin conciërgewoning (bestand EE): 

4.4.9 Door het scheppen van een structurerend kader rondom de tuin in een materialisatie die ook op andere 
plaatsen binnen het park terugkomt, kan de tuin geïntegreerd worden in het park. Concreet is een losse 
structuur van geschoren hulst het meest aangewezen. 

4.4.10 De tuin dient ingevuld te worden als terras met mixed border en/of gazon. Voor het terras wordt de 
voorkeur gegeven aan blauwsteen of gebakken klinkers. Voor de invulling van de mixed border zijn enkel 
vaste planten, bolgewassen, en heesters met een hoogte tot 3m toegelaten. Er kan eventueel 1 
hoogstammige boom ingeplant worden. Deze dient dan gekozen te worden uit de lijst in bijlage 4.2 . 
Daarenboven dient de keuze van de boomsoort afgewogen te worden aan zijn verhouding ten opzichte 
van de conciërgewoning.  

 

4.5 Beheermaatregelen dreven, wegen en paden 

 
4.5.1 Opnieuw aanleggen van een verbinding tussen de historische bruggen over de Mandel in het deel ten 

zuiden van daarvan, zodat de rondgang opnieuw mogelijk is doorheen het hele park. Gezien dit pad ook 
historisch voorzien was in grind, gezien de noodzaak hiertoe wegens de vochtigheid van de bodem, en 
gezien het feit dat deze weg deel uitmaakt van de hoofdrondgang doorheen het park, is het aangewezen 
deze weg opnieuw aan te leggen als grindweg. Hiervoor is een siergrind in gebroken zandsteen 
aangewezen. 
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4.5.2 Een secundair pad kan een verbinding vormen doorheen het natuurbos in het zuidoosten van het park, 
zodat ook dit niet-oorspronkelijk deel betrokken wordt bij het park. Gezien het vochtig karakter van de 
zone, is het aangewezen dit pad aan te leggen onder de vorm van knuppelpad. Hiervoor kan inlands 
kastanjehout gebruikt worden. Een breedte van 1m50 volstaat gezien het secundaire karakter van dit 
pad. Het dek dient het reliëf van de bosbodem zo veel mogelijk te volgen en kan er zich maximum 50cm 
boven bevinden. 

4.5.3 Verbinden van de geplande voetgangerstrap vanaf de geplande nieuwe dorpsbrug met het wandelcircuit 
ten zuiden van de Mandel. Hiervoor is het gebruik van een knuppelpad in inlands kastanjehout met 
breedte 1m50 aangewezen. 

4.5.4 Ter hoogte van de arduinen zuil kan een secundaire toegang tot het park gecreëerd worden, die aansluit 
op de nieuwe rondgang ten zuiden van de Mandel, zodra dit deel van het park opengesteld is voor het 
publiek. 

4.5.5 De beide bestaande lussen in het oostelijke deel van het park kunnen verbonden worden door een 
bijkomend verbindingspad over de voormalige voedingsgracht. Een aarden bospad met een breedte van 
1m50 en een eenvoudige vlakke houten brug met eenzelfde breedte kan hier volstaan. Door toevoeging 
van dit betrekkelijk korte pad verhogen de circulatiemogelijkheden aanzienlijk. 

4.5.6 De paden in het oostelijke deel van het park (49/13, 49/14 en 49/15 op kaart 1.8)  en het westelijke pad 
(19/16 op kaart 1.8) dienen niet verder als grindpad te worden onderhouden, maar kunnen naar aarden 
pad evolueren, waarbij de bestaande grindlaag als onderlaag aanwezig kan blijven. 

4.5.7 Naar de toekomst toe, bijvoorbeeld bij de noodzaak tot herstellen van de grindwegen, kunnen de 
bestaande wegen die niet vermeld zijn in 4.5.6 verder als grindweg blijven bestaan, maar dan met 
gebruik van het siergrind ‘Vittel’ (gebroken zandsteen), dat hetzelfde parkkarakter uitstraalt, maar in 
tegenstelling tot dolomiet niet oplost.   

4.5.8 De weg die tot stand kwam als kortsluiting van de rondwandeling nadat de bruggen over de Mandel in 
onbruik raakten (49/17 op kaart 1.8), dient terug te verdwijnen. Een dergelijke weg, dwars op de 
hoofdvista vanuit het kasteel, is in strijd met de principes van het historisch ontwerp. 

4.5.9 De beukendreef  (35/1 op kaart 1.8) dient 5-jaarlijks nagekeken te worden door een erkend 
boomverzorger en onverwijld van de nodige verzorging te worden voorzien. 

4.6 Beheersrichtlijnen bosbestanden 
 
De bestanden die in de tabel hieronder in het grijs aangeduid zijn, worden omgevormd naar grasland en worden 
dus ontbost. Deze behoren na de initiële ingreep niet meer tot de bosbestanden, en worden voor hun verdere 
beheer hernomen bij de graslanden onder 4.7. 
 

A 1. Jaarlijkse controle met individuele beoordeling van de parkbomen met toepassing van 
eventuele boomverzorging met het oog op zo veel mogelijk behouden. Een lijst van de op te 
volgen bomen bevindt zich in bijlage 4.2 . 

2. Driejaarlijks verwijderen van esdoornzaailingen.  
3. Heraanplant van een onderlaag met parkkarakter met sierheesters uit de tijdslaag 1840-1860 

zoals Aucuba, Symphoricarpos, Ilex, Philadelphus, Taxus, Hydrangea, Syringa, Mespilus, 
Corylus en Ruscus (niet limitatief).  

4. Verwijderen van de bomen langs de te herbouwen kasteelmuur.  
5. Verjongen van het parkbomenbestand met historische soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 
6. Beheer van de ondergroei met parkkarakter door wieden en snoeien; 5 beurten per jaar. 

C 1. Jaarlijkse controle met individuele beoordeling van de parkbomen met toepassing van 
eventuele boomverzorging met het oog op zo veel mogelijk behouden. Een lijst van de op te 
volgen bomen bevindt zich in bijlage 4.2 . 

2. Driejaarlijks verwijderen van esdoornzaailingen.  
3. Heraanplant van een onderlaag met parkkarakter met sierheesters uit de tijdslaag 1840-1860 

zoals Aucuba, Symphoricarpos, Ilex, Philadelphus, Taxus, Hydrangea, Syringa, Mespilus, 
Corylus en Ruscus (niet limitatief).  

4. Verjongen van het parkbomenbestand met historische soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 
5. Beheer van de ondergroei met parkkarakter door wieden en snoeien; 5 beurten per jaar. 

D 1. Opnieuw open maken van de vista vanuit het kasteel. Verwijderen van alle ondergroei en 
zaailingen ten voordele van het gazon. Bewaren van enkele weloverwogen parkbomen als 
solitair.  

E 1. Verwijderen van esdoornzaailingen en opslag van valse acaciaa, stimuleren van de 
ontwikkeling van een natuurlijke kruid- en heesterlaag. 

2. Verjongen van het parkbomenbestand in de bosrandstrook met parkkarakter met historische 
soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 

3. Verjongen bosbomenbestand volgens fiche bosbeheer 

F 1. Kappen van de populieren en omvormen tot hooiland zodat vista vanuit kasteel opnieuw tot 
over de Mandel reikt. 

G 1. Kappen van de aanwezige esdoornopslag en omvormen naar hooiland met solitaire bomen.  
2. Een zone met breedte 5m langsheen de Mandel dient gevrijwaard te worden voor het 
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occasioneel ruimen van de Mandel. Hier kunnen geen aanplantingen gebeuren. 

H 1. Handhaven van de oorspronkelijke inheemse parkbomen.  
2. Op termijn liquideren van de aanwezige paardenkastanjes ten voordele van inheemse bomen 

door zieke bomen te verwijderen. Gezonde veterane bomen kunnen behouden worden. 
3. Beheren van de esdoornzaailingen als hakhout.  
4. Stimuleren van de natuurlijke ondergroei.  
5. Een zone met breedte 5m langsheen de Mandel dient gevrijwaard te worden voor het 

occasioneel ruimen van de Mandel. Hier kunnen geen aanplantingen gebeuren. 
6. Verjongen van het parkbomenbestand in de bosrandstrook met parkkarakter met historische 

soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 
7. Verjongen van het bosbomenbestand volgens fiche bosbeheer 

I 1. Door aanplant versterken van de aanwezige schermaanplant met Veldesdoorn, Hazelaar, 
Liguster, Spork en Gelderse Roos.  

2. Periodiek gedeeltelijk afzetten opdat een dicht scherm gevormd wordt. 

J 1. Kappen van cultuurpopulieren.  
2. Aanplanten van zwarte els als hoofdsoort, met een ondergroei van spork, hazelaar en 

meidoorn.  
3. Controleren op en bestrijden van reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) door jaarlijks 

uittrekken van de planten voor de eerste bloei. Het plantenafval dient afgevoerd en verbrand te 
worden. 

4. Een zone met breedte 5m langsheen de Mandel dient gevrijwaard te worden voor het 
occasioneel ruimen van de Mandel. Hier kunnen geen aanplantingen gebeuren. 

5. Toepassen van hakhoutbeheer met behoud van enkele overstaanders. 

K 1. Kappen van cultuurpopulieren.  
2. Omvormen naar bomengrasland met zwarte els als hoofdsoort met een dekking van 50%, en 

hooiland met vochtminnende soorten als ondergroei. Toepassen van regelmatig extensief 
hooibeheer om verruiging tegen te gaan.  

3. Controleren op en bestrijden van reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) door jaarlijks 
uittrekken van de planten voor de eerste bloei. Het plantenafval dient gecomposteerd te 
worden.  

4. Een zone met breedte 5m langsheen de Mandel dient gevrijwaard te worden voor het 
occasioneel ruimen van de Mandel. Hier kunnen geen aanplantingen gebeuren. 

5. Toepassen van dunningskap volgens fiche bosbeheer. 
6. Beheer van de kruidenlaag door toepassing van extensief maaibeheer met 2 maaibeurten per 

jaar, namelijk een eerste maal half juni en een tweede maal half september. 

L 1. Sparen van enkele welgekozen overstaanders.  
2. Toepassen van hakhoutbeheer op de rest van het bestand.  
3. Versterken van de schermende functie door aanplant van hulst, liguster, hazelaar, spork en 

meidoorn.  

M 1. Kappen van de populieren.  
2. Omvormen van het bestand naar bomengrasland, met wijdmazige groepsgewijze aanplant van 

haagbeuk en zomereik met een dekking van 50%. 
3. Toepassen van dunningskap volgens fiche bosbeheer. 
4. Beheer van de kruidenlaag door toepassing van extensief maaibeheer met 2 maaibeurten per 

jaar, namelijk een eerste maal half juni en een tweede maal half september. 

N 1. Verrijken van het beukenbestand door lichte dunning ter stimulering van de kruidlaag.  
2. Pleksgewijs aanplanten van een heesterlaag als ondergroei op 20% van de oppervlakte met 

soorten als hazelaar, gele kornoelje en hulst, om een afwisselend bos te verkrijgen. 

O 1. Terugzetten van alle esdoornopslag en gedeeltes van het groenscherm.  
2. Aanplanten van schermgroen met soorten als hazelaar, meidoorn, liguster, spork en hulst.  
3. Beheren als houtkant door jaarlijkse scheerbeurt aan de kant van de perceelsgrens. 

P 1. Kappen van de populieren  
2. Terugzetten van de esdoorn zaailingen.  
3. Aanplanten van een nieuwe boomlaag van haagbeuk en zomereik. 
4. Toepassing van dunningskap volgens fiche bosbeheer. 

Q 1. Sparen van de solitaire parkbomen. Verwijderen van alle ondergroei en zaailingen en 
omvormen tot hooiland met solitaire bomen, zodat vista op de Mandel opnieuw open is. 

R 1. Behouden van parkbomen en ondergroei van o.a. taxus en hulst.  
2. Terugzetten van esdoorn opslag.  
3. Aanplanten van nieuwe struiklaag met soorten als hazelaar, meidoorn, zwarte els en spork. 
4. Verjongen van het parkbomenbestand in de bosrandstrook met parkkarakter met historische 

soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 

S 1. Behoud van solitaire parkbomen en ondergroei van taxus en hulst.  
2. Terugzetten van esdoorn ten voordele van beuk.  
3. Pleksgewijs aanplanten van een heesterlaag als ondergroei op 20% van de oppervlakte met 

soorten als hazelaar, gele kornoelje en hulst, om een afwisselend bos te verkrijgen. 
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4. Verjongen van het parkbomenbestand in de bosrandstrook met parkkarakter met historische 
soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 

T 1. Kappen van de cultuurpopulieren.  
2. Behouden van solitaire zomereiken en lindes.  
3. Aanplanten van heesterlaag met soorten als gele kornoelje, kardinaalsmuts, gelderse roos, 

haagbeuk, veldesdoorn. 
4. Verjongen van het parkbomenbestand in de bosrandstrook met parkkarakter met historische 

soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 

U 1. Omvormen naar bomengrasland met 50% kroonbedekking met behoud van de bestaande 
lindes .  

2. Kappen van valse acacia en esdoorn. Veterane bomen kunnen gespaard worden. 
3. Behoud van jonge beuken mits lichte dunning.  
4. Beheer van de kruidenlaag door toepassing van extensief maaibeheer met 2 maaibeurten per 

jaar, namelijk een eerste maal half juni en een tweede maal half september. 

V 1. Rooien van cultuurpopulieren.  
2. Behoud van beuken en ondergroei van taxus en hulst.  
3. Versterken ondergroei met aanplant van hazelaar, meidoorn.  
4. Versterken boomlaag met haagbeuk en zomereik. 
5. Hakhoutbeheer volgens fiche bosbeheer 

W 1. Verwijderen van alle sierheesters en ondergroei. Behoud van enkele weloverwogen essen en 
beuken als solitair. Omvormen naar gazon met neerhofperken. 

X 1. Behoud van 5-tal nog aanwezige grotere esdoorns.  
2. Aanplant van onderlaag van hazelaar  in driehoeksverband met plantafstand 2m.  
3. Uitvoeren van dunning na 5jaar. 
4. Verjongen van het parkbomenbestand met historische soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 

Y 1. Jaarlijkse controle met individuele beoordeling van de parkbomen met toepassing van 
eventuele boomverzorging met het oog op zo veel mogelijk behouden. Een lijst van de op te 
volgen bomen bevindt zich in bijlage 4.2 . 

2. Behouden van grote haagbeuken, lindes en beuken en ondergroei hulst en taxus  
3. Op termijn eventueel verwijderen van zieke paardenkastanjes.  
4. Aanplanten van ondergroei met parkkarakter met sierheesters uit de tijdslaag 1840-1860 zoals 

Aucuba, Symphoricarpos, Ilex, Philadelphus, Taxus, Hydrangea, Syringa, Mespilus, Corylus en 
Ruscus (niet limitatief). 

5. Verjongen van het parkbomenbestand met historische soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 
6. Beheer van de ondergroei met parkkarakter door wieden en snoeien; 5 beurten per jaar. 

Z 1. Eenmalig terugzetten van de bestaande hakhoutstoven.  
2. Aanplant van houtkant met de soorten haagbeuk, gele kornoeje, kardinaalsmuts, liguster, 

kleinbladige linde, veldesdoorn, spork, zoete kers en meidoorn.  
3. Toepassen van cyclisch hakhoutbeheer. 

GG 1. Omvormen naar bosrandstrook bestaande uit een kruidlaag die gemaaid wordt voor 
occasionele betreding. Toegangsstrook voor het ruimen van de Mandel en bufferstrook voor 
het vermijden van overhangende takken ter hoogte van de brug. 

 

 

4.7 Beheersrichtlijnen graslanden 
 
De bestanden die in de tabel hieronder in het grijs aangeduid zijn, worden omgevormd van bos naar grasland en 
worden dus ontbost. Het hier omschreven beheer neemt pas een aanvang na de initiële ontbossing beschreven 
bij de bosbestanden in 4.6. 
 

B 1. Beheer van het grasland als intensief gemaaid gazon, met 26 maaibeurten per jaar. Er 
dient met licht materiaal gemaaid te worden, waarbij het maaisel gemulcht wordt. 

2. Jaarlijkse controle met individuele beoordeling van de parkbomen met toepassing van 
eventuele boomverzorging met het oog op zo veel mogelijk behouden. Een lijst van de op 
te volgen bomen bevindt zich in bijlage 4.2 . 

3. Verjongen van het parkbomenbestand met historische soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 

D 1. Naar de nieuw in te planten dorpsbrug toe aanleggen van een haha-effect door middel 
van schansvormige reliëfwijziging uitlopend op een keerwand op de grens met bestand C 
langsheen de stationsstraat. (zie schets hieronder) 

2. Beheer van het grasland als intensief gemaaid gazon, met 26 maaibeurten per jaar. Er 
dient met licht materiaal gemaaid te worden, waarbij het maaisel gemulcht wordt  

3. Jaarlijkse controle met individuele beoordeling van de parkbomen met toepassing van 
eventuele boomverzorging met het oog op zo veel mogelijk behouden. Een lijst van de op 
te volgen bomen bevindt zich in bijlage 4.2 . 

4. Verjongen van het parkbomenbestand met historische soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 
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F 1. Initieel beheer als hooiland door toepassing van extensief maaibeheer met 4 maaibeurten 
per jaar, begrepen tussen half juni en half september. De inzet van zwaar materieel kan 
niet toegelaten worden. Het maaisel dient onmiddellijk afgevoerd te worden. 

2. Vanaf het derde jaar beheer als hooiland door toepassing van extensief maaibeheer met 2 
maaibeurten per jaar, namelijk een eerste maal half juni en een tweede maal half 
september. De inzet van zwaar materieel kan niet toegelaten worden. Het maaisel dient 
na de hooibeurt 2 weken ter plekke te drogen zodat zaden verpreid kunnen worden, 
nadien dient het afgevoerd te worden. 

3. Verjongen van het parkbomenbestand met historische soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 

G 4. Initieel beheer als hooiland door toepassing van extensief maaibeheer met 4 maaibeurten 
per jaar, begrepen tussen half juni en half september. De inzet van zwaar materieel kan 
niet toegelaten worden. Het maaisel dient onmiddellijk afgevoerd te worden. 

5. Vanaf het derde jaar beheer als hooiland door toepassing van extensief maaibeheer met 2 
maaibeurten per jaar, namelijk een eerste maal half juni en een tweede maal half 
september. De inzet van zwaar materieel kan niet toegelaten worden. Het maaisel dient 
na de hooibeurt 2 weken ter plekke te drogen zodat zaden verpreid kunnen worden, 
nadien dient het afgevoerd te worden. 

1. Verjongen van het parkbomenbestand met historische soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 

K Bomengrasland  zie 4.6 

M Bomengrasland  zie 4.6 

U Bomengrasland  zie 4.6 

Q 1. Initieel beheer als hooiland door toepassing van extensief maaibeheer met 4 maaibeurten 
per jaar, begrepen tussen half juni en half september. De inzet van zwaar materieel kan 
niet toegelaten worden. Het maaisel dient onmiddellijk afgevoerd te worden. 

2. Vanaf het derde jaar beheer als hooiland door toepassing van extensief maaibeheer met 2 
maaibeurten per jaar, namelijk een eerste maal half juni en een tweede maal half 
september. De inzet van zwaar materieel kan niet toegelaten worden. Het maaisel dient 
na de hooibeurt 2 weken ter plekke te drogen zodat zaden verpreid kunnen worden, 
nadien dient het afgevoerd te worden. 

3. Jaarlijkse controle met individuele beoordeling van de parkbomen met toepassing van 
eventuele boomverzorging met het oog op zo veel mogelijk behouden. Een lijst van de op 
te volgen bomen bevindt zich in bijlage 4.2 . 

4. Verjongen van het parkbomenbestand met historische soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 

W 1. Beheer van de neerhofperken door begrazing. 
2. Beheer van het grasland buiten de neerhofperken als intensief gemaaid gazon, met 26 

maaibeurten per jaar. 
3. Jaarlijkse controle met individuele beoordeling van de parkbomen met toepassing van 

eventuele boomverzorging met het oog op zo veel mogelijk behouden. Een lijst van de op 
te volgen bomen bevindt zich in bijlage 4.2 . 

4. Verjongen van het parkbomenbestand met eigentijdse soorten uit de lijst in bijlage 4.1.2 

 BB 1. Verwijderen van de recent geïntroduceerde damherten en de daarbij horende 
infrastructuur. 

2. Gedeelte naar het kasteel toe te beheren als intensief gemaaid gazon, met 26 
maaibeurten per jaar. Er dient met licht materiaal gemaaid te worden, waarbij het maaisel 
gemulcht  wordt. 

3. Gedeelte naar de Mandel toe initieel te beheren als hooiland door toepassing van 
extensief maaibeheer met 4 maaibeurten per jaar, begrepen tussen half juni en half 
september. De inzet van zwaar materieel kan niet toegelaten worden. Het maaisel dient 
onmiddellijk afgevoerd te worden. 

4. Gedeelte naar de Mandel toe vanaf get derde jaar te beheren als extensief gemaaid 
hooiland met 2 maaibeurten per jaar, namelijk een eerste maal half juni en een tweede 
maal half september. De inzet van zwaar materieel kan niet toegelaten worden. Het 
maaisel dient na de hooibeurt 2 weken ter plekke te drogen zodat zaden verpreid kunnen 
worden, nadien dient het afgevoerd te worden. 

5. Jaarlijkse controle met individuele beoordeling van de parkbomen met toepassing van 
eventuele boomverzorging met het oog op zo veel mogelijk behouden. Een lijst van de op 
te volgen bomen bevindt zich in bijlage 4.2 . 

6. Verjongen van het parkbomenbestand met historische soorten uit de lijst in bijlage 4.1.1 

CC 1. Weide – toepassen van begrazing door kleinvee.  
2. Regelmatig terugzetten van de hakhoutstoven langs de noordelijke en oostelijke 

bestandsgrens, omloopcyclus 7 jaar. 
3. Verjongen van het parkbomenbestand met eigentijdse soorten uit de lijst in bijlage 4.1.2 
4. De bestaande en nieuw aangeplante bomen dienen beschermd te worden tegen veevraat 

door het aanbrengen van een zwartgelakte metalen boomkorf of een afspanning van 
ursusdraad aan kastanjehouten palen. 

DD 1. Toepassen van een intensief maaibeheer met 26 maaibeurten per jaar voor de 
padenstructuur. Er dient met licht materiaal gemaaid te worden, waarbij het maaisel 
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gemulcht wordt. 
2. Initieel beheer van de perken als extensief hooibeheer met 4 maaibeurten per jaar, 

begrepen tussen half juni en half september. De inzet van zwaar materieel kan niet 
toegelaten worden. Het maaisel dient onmiddellijk afgevoerd te worden. 

3. Vanaf het derde jaar toepassen van een extensief hooibeheer met 2 maaibeurten per jaar, 
namelijk een eerste maal half juni en een tweede maal half september voor de perken. De 
inzet van zwaar materieel kan niet toegelaten worden. Het maaisel dient na de hooibeurt 2 
weken ter plekke te drogen zodat zaden verpreid kunnen worden, nadien dient het 
afgevoerd te worden. (zie ook 4.4 ivm aanleg patroon en introductie bolgewassen) 

GG 1. Initieel beheer als hooiland door toepassing van extensief maaibeheer met 4 maaibeurten 
per jaar, begrepen tussen half juni en half september. De inzet van zwaar materieel kan 
niet toegelaten worden. Het maaisel dient onmiddellijk afgevoerd te worden. 

2. Vanaf het derde jaar beheer als hooiland door toepassing van extensief maaibeheer met 2 
maaibeurten per jaar, namelijk een eerste maal half juni en een tweede maal half 
september. De inzet van zwaar materieel kan niet toegelaten worden. Het maaisel dient 
na de hooibeurt 2 weken ter plekke te drogen zodat zaden verpreid kunnen worden, 
nadien dient het afgevoerd te worden. 

 

 
Schets 1 principe van haha in bestand D 

 

4.8 Aangeven prioriteiten beheerrichtlijnen 

 
Beheerrichtlijnen met de hoogste prioriteit (wenselijk om binnen de 5 jaar te realiseren) zijn: 

 Verwijderen van de damherten en daarbij horende infrastructuur. 

 Opnieuw open maken van de vista’s door kappen en dunnen van de bosbestanden, vooral 
cultuurpopulieren en esdoorn. 

 Uitvoeren bosbeheer door kappen zaailingen en stimuleren/aanplanten onderlaag en nieuwe soorten. 

 Restaureren van de kasteelmuren en poorten. 

 De aanwezige reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) dient bestreden te worden. 

 Ruimen van de greppel aan de voet van de kanaaldijk. 
 

Beheerrichtlijnen met een matige prioriteit (wenselijk om binnen de 10 jaar te realiseren) zijn: 

 Herstellen van de circulatie door inplanten bruggen over Mandel. 

 Herinrichten en/of inplanten rustplaatsen en  

 Realiseren toegang en rustplaats aan arduinen zuil. 

 Herintroductie van de parkondergroei in het parkbos. 

 Herintroductie en verrijking van de bosbestanden. 

 Omvormen van delen van de gazons naar hooiland. 

 Inplanten loods voor onderhoud. 

 Verrijken bomenbestand door aanplant nieuwe solitairen. 

 Weren mountainbike-activiteiten en aanleggen knuppelpad. 
 
Beheerrichtlijnen met een eerder lage prioriteit (wenselijk om binnen de 20 jaar te realiseren) zijn: 

 Omvormen van volière en huidige kleinveeweides naar neerhofperken, moestuin/boomgaard en 
kleinveeweide. 

 
Beheerrichtlijnen waarvan de timing der uitvoering dient afgestemd te worden op externe factoren zijn:  

 Aanleggen van de haha ter hoogte van bestand D – te koppelen aan aanleg dorpsbrug 

 Verbindingspad met dorpsbrug in bestand H – te koppelen aan aanleg dorpsbrug 
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 Slibruiming en herstel beklinkering Mandelbedding – dient in overeenstemming met of door VMM te 
gebeuren. 

 Openstelling kasteelpark voor publiek en de daarbij horende maatregelen – bij akkoord kasteelheer. 

  
Een gedetailleerde planningstabel bevindt zich als bijlage 4.4 bij dit beheersplan.  
Dit is een ideaalbeeld van de planning, waarbij uitgegaan wordt van een voldoende aanwezigheid van financiële 
middelen, een snelle openstelling van het domein, en een ideale wisselwerking met de in de onmiddellijke 
omgeving van het domein geplande infrastructuurwerken zoals de kanaalverbreding en de aanleg van de nieuwe 
brug in de Stationsstraat. De uitvoering van sommige beheermaatregelen hangt hier zodanig sterk mee samen 
dat hiervoor weinig kan voorspeld worden.  
Op het bosbeheer hebben deze ingrepen minder invloed. Gezien het hier om levende materie gaat – die zolang 
er niet ingegrepen wordt nog steeds achteruit blijft gaan – dienen zo veel mogelijk beheermaatregelen met 
betrekking hierop zo snel als mogelijk uitgevoerd te worden. Daarom worden al deze maatregelen aangegeven 
als reeds aan te vatten in het jaar 2015. In de praktijk kan het echter nodig zijn dit over enkele jaren te spreiden in 
functie van voorhanden zijnde budgetten en manschappen. Kapregimes e.d. dienen in dat geval dan ook 
evenredig mee op te schuiven. 
 
 



 54 

5 LITERATUURLIJST 

 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2004), Afdeling Natuur & Bos, Vademecum Harmonisch Park- en 
Groenbeheer.  
 
A. De Waele (2012). Landschap en Macht. Kroniek van het kasteelpark van Ingelmunster. p.43-57 

 
Databank van het beschermd erfgoed: http://www.erfgoed.be/beschermingen 
 
Inventaris van het bouwkundig erfgoed: http//inventaris.vioe.be 
 
Divers kaartmateriaal: geo-vlaanderen.agiv.be/ 
 
http://denhert.wordpress.com/het-kanaal-roeselare-leie/ 



 55 

6 BIJLAGEN 
 

6.1 bijlagen 

 
De bijlagen bij dit rapport zijn inbegrepen en volgend hierna. 
 

6.2 kaarten 

 
Het kaartmateriaal horend bij dit rapport is op A4-formaat en op kleinere schaal inbegrepen in dit rapport en 
hierna volgend, alsook digitaal verkrijgbaar. 

 
 





240 tf74 KONINKRIJK BELGIE 

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 19.31 'op .hetbehoUd van 
monumenten en landschappen, gewij ziigd bij decreet van 13 'juli 19.7~·;'. 

Gelet "Op het advies. van de Koninklijke.Commissie vo"Or 
Monumenten en LandsChappen, gegeven op 7 "december 19.71';' 

Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse CUltuur 
en Vlaamse Aangelegenheden, 

HEBBEN WIJ BESLOTEN. ENBESLUITBNWIJ. 

Art'i'k'e':!:: '1';- Als monument wordt .:gerangschikt;. overeenkomsti:g de.' 
bepalingen van het 'artikeT1der we.t van' 7 :augustu:s 1931; op het· 
behoUd vim monumenten en landschappen, heit. kaste:élte.Tnge lmuns ter, 
bekend ten kadaster.: Ingelmuns ter', deel van ·het artikel. 2224,
secti'e B, het perceelnummer 896[B(21a: 40ca) ,eigendom .van Mevr"Ouw 
DE MEAUX Gravin Mathïlde, Elisabeth, Marthe, wonende te: Tngelmunster, 
St a:.t i"Ons straat. 03.' . 

Ar·ti'keT .2,.'.-. Onze Minister van Nederlandse CUltuur en Vlaamse 
Aangel.egenheden is beTast met de 'uitvoering van dit ·beslui,t. 

Gegeven te g;::,~e-~ :?L/ +t j'5~~ 

'l 

.~ . 7 
. / 

VAN KONINGSWEGE : 
De Minister van Nederlandse CUltuur 
en: Vlaams e Aange le:genheden, 
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nr. naam stamomtrek opmerkingen

1 Betula pendula 110 ondertussen reeds gerooid

2 Aesculus hippocastanum 355 ondertussen reeds gerooid

3 Aesculus hippocastanum 320 ondertussen reeds gerooid

4 Platanus x acerifolia 405

5 Platanus x acerifolia 420

6 Platanus x acerifolia 510

7 Fagus sylvatica 290

8 Fagus sylvatica 205 top uitgebroken, restant van meerstammige

9 Fagus sylvatica 305

10 Platanus x acerifolia 470

11 Tilia x europaea 305 opslag aanwezig

12 Quercus robur 340

13 Aesculus hippocastanum 225

14 Tilia tomentosa 'Pendula' 220 opslag aanwezig

15 Tilia x europaea 290

16 Tilia x europaea 325 opslag aanwezig

17 Tilia cordata 240

18 Tilia x europaea ca250 opslag aanwezig

19 Tilia x europaea ca250 opslag aanwezig

20 Fagus sylvatica 245

21 Tilia x europaea ca250 opslag aanwezig

22 Tilia x europaea ca250 opslag aanwezig

23 Juglans nigra 265

24 Juglans nigra 290

25 Juglans nigra 265

26 Fagus sylvatica 295

27 Quercus robur 305 lagere gesteltakken dood

28 Quercus robur 265 lagere gesteltakken dood

29 Fagus sylvatica 235

30 Fagus sylvatica 285

31 Fagus sylvatica 185 dubbele top

32 Fagus sylvatica 260

33 Fagus sylvatica 265

34 Quercus robur 220

35 Quercus robur 210

36 Castanea sativa 250

37 Tilia x europaea 220 opslag aanwezig

38 Platanus x acerifolia 320

39 Platanus x acerifolia 370 scheefgegroeid

40 Platanus x acerifolia 345 scheefgegroeid

41 Platanus x acerifolia 405

42 Taxus baccata 145 vertakt in 2 hoofdstammen

43 Fagus sylvatica 145

44 Quercus robur 275

45 Quercus robur 250

46 Quercus robur 320

47 Quercus robur 285

48 Tilia x europaea 300 opslag aanwezig

49 Tilia x europaea 300 opslag aanwezig

50 Populus euramericana 'Serotina' 520

51 Fraxinus excelsior 290 nevenstam uit opslag aanwezig

52 Fraxinus excelsior 275

53 Platanus x acerifolia 470

Bijlage 2.1 - Bomeninventaris



54 Quercus robur 340 vertakt in 2 hoofdstammen

55 Quercus robur 295

56 Quercus robur 370

57 Fagus sylvatica 270

58 Fagus sylvatica 170

59 Tilia x europaea 180

60 Populus euramericana 350

61 Populus euramericana 320

62 Robinia pseudoacacia 210

63 Robinia pseudoacacia 265

64 Fagus sylvatica 250

65 Acer pseudoplatanus 145 tegen muur

66 Prunus onderstam St-Julien --- onderstam vroegere fruitboom

67 Acer pseudoplatanus 120

68 Acer pseudoplatanus 190

69 Pyrus communis 100

70 Fagus sylvatica 180

71 Fagus sylvatica 305

72 Tilia x europaea 190 opslag aanwezig

73 Tilia x europaea 250 opslag aanwezig



 



 

 

Bijlage 4.1 Boomsoorten aangewezen voor aanplant als solitair en/of 

parkboom binnen het parkgedeelte 

  

 

4.1.1 Lijst met bijzondere boomsoorten, bekend uit de tijdslaag 1840-1860 en aangewezen 

voor individuele of groepsgewijze aanplant in de bestanden A, C, X en Y, in de bosrandstrook 

met parkkarakter binnen de bestanden E, H, R en T en binnen de graslanden B, D, BB, F, G 

en Q. 

 

Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ 

Aesculus indica  

Carpinus betulus ‘Pendula’ 

Carya ovata 

Cladrastis kentukea 

Fagus sylvatica ‘Pendula’ 

Fagus sylvatica ‘Aspleniifolia’ 

Gymnocladus dioica 

Juglans nigra 

Liquidambar styraciflua 

Liriodendron tulipifera 

Pterocarya fraxinifolia 

Nyssa sylvatica 

Ostrya carpinifolia 

Quercus cerris 

Quercus bicolor 

Quercus coccinea 

Quercus dentata 

Quercus frainetto 

Quercus imbricaria 

Quercus phellos 

Sophora japonica 

Tilia tomentosa ‘Pendula’ 

Zelkova carpinifolia 

Zelkova serrata 

Calocedrus decurrens 

Ginkgo biloba 

Sequoia sempervirens 

Sequoiadendron giganteum 

Taxodium ascendens  

Thuja plicata 

Tsuga canadensis 

 

4.1.2 Lijst met boomsoorten, bekend uit tijdslagen na 1860 en aangewezen voor individuele 

of groepsgewijze aanplant in de graslanden W en CC. 

 

Acer griseum 

Alnus x spaethii 

Betula nigra 



 

Catalpa bignonioides 

Celtis occidentalis 

Celtis australis 

Cercidiphyllum japonicum 

Cercis canadensis 

Cercis siliquastrum 

Cornus kousa 

Corylus colurna 

Davidia involucrata 

Halesia carolina 

Halesia monticola 

Koelreuteria paniculata 

Maackia amurensis 

Maclura pomifera 

Malus baccata 

Malus sieboldii 

Parrotia persica 

Phellodendron amurense 

Stewartia pseudocamelia 

Toona sinensis 

Ulmus hybridus ‘New Horizon’ 

Abies koreana 

Araucaria araucana 

Cedrus libani 

Pseudolarix amabilis 

Pinus bungeana 
 



nr. naam stamomtrek opmerkingen

4 Platanus x acerifolia 405

5 Platanus x acerifolia 420

6 Platanus x acerifolia 510

7 Fagus sylvatica 290

8 Fagus sylvatica 205 top uitgebroken, restant van meerstammige

9 Fagus sylvatica 305

10 Platanus x acerifolia 470

11 Tilia x europaea 305 opslag aanwezig

12 Quercus robur 340

13 Aesculus hippocastanum 225

14 Tilia tomentosa 'Pendula' 220 opslag aanwezig

15 Tilia x europaea 290

16 Tilia x europaea 325 opslag aanwezig

17 Tilia cordata 240

18 Tilia x europaea ca250 opslag aanwezig

19 Tilia x europaea ca250 opslag aanwezig

20 Fagus sylvatica 245

21 Tilia x europaea ca250 opslag aanwezig

22 Tilia x europaea ca250 opslag aanwezig

23 Juglans nigra 265

24 Juglans nigra 290

25 Juglans nigra 265

26 Fagus sylvatica 295

27 Quercus robur 305 lagere gesteltakken dood

28 Quercus robur 265 lagere gesteltakken dood

29 Fagus sylvatica 235

30 Fagus sylvatica 285

31 Fagus sylvatica 185 dubbele top

32 Fagus sylvatica 260

33 Fagus sylvatica 265

34 Quercus robur 220

35 Quercus robur 210

36 Castanea sativa 250

37 Tilia x europaea 220 opslag aanwezig

38 Platanus x acerifolia 320

39 Platanus x acerifolia 370 scheefgegroeid

40 Platanus x acerifolia 345 scheefgegroeid

41 Platanus x acerifolia 405

42 Taxus baccata 145 vertakt in 2 hoofdstammen

43 Fagus sylvatica 145

44 Quercus robur 275

45 Quercus robur 250

46 Quercus robur 320

47 Quercus robur 285

48 Tilia x europaea 300 opslag aanwezig

49 Tilia x europaea 300 opslag aanwezig

50 Populus euramericana 'Serotina' 520

51 Fraxinus excelsior 290 nevenstam uit opslag aanwezig

52 Fraxinus excelsior 275

53 Platanus x acerifolia 470

54 Quercus robur 340 vertakt in 2 hoofdstammen

55 Quercus robur 295

56 Quercus robur 370

Bijlage 4.2 - Lijst op te volgen bomen



57 Fagus sylvatica 270

58 Fagus sylvatica 170

59 Tilia x europaea 180

60 Populus euramericana 350

61 Populus euramericana 320

62 Robinia pseudoacacia 210

63 Robinia pseudoacacia 265

64 Fagus sylvatica 250

65 Acer pseudoplatanus 145 tegen muur

67 Acer pseudoplatanus 120

68 Acer pseudoplatanus 190

69 Pyrus communis 100

70 Fagus sylvatica 180

71 Fagus sylvatica 305

72 Tilia x europaea 190 opslag aanwezig

73 Tilia x europaea 250 opslag aanwezig

74 Tilia x europaea ? opslag aanwezig

75 Tilia x europaea ? opslag aanwezig

76 Tilia x europaea ? opslag aanwezig

77 Tilia x europaea ? opslag aanwezig
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AA 4.1.1 nazicht deskundige en evt. herstel/onderhoud kasteelomgeving x x x x x x x x x x

EE 4.1.2 nazicht deskundige en evt. herstel/onderhoud conciërgewoning x x x x x x x x x x

L 4.1.3 nazicht deskundige en evt. herstel/onderhoud Fatimakapel x x x x x x x x x x

X 4.1.4 oprichten onderhoudsloods x

X 4.1.4 nazicht beheerder en evt. herstel/onderhoud loods x x x x x x x x

FF 4.2.1 opnieuw plaatsen historische bruggen over de Mandel x

FF 4.2.1 nazicht beheerder en evt. herstel/onderhoud bruggen x x x x x x x x

FF 4.2.2 construeren derde brug over de Mandel x

FF 4.2.2 nazicht beheerder en evt. herstel/onderhoud brug x x x x x x x x

E 4.2.3 nazicht deskundige en evt. herstel/onderhoud muur 55/1 x x x x x x x x x x

E 4.2.3 controle en verwijderen klimop/zaailingen muur 55/1 beheerder x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

A 4.2.4 restauratie/heropbouw muur 55/2 x

A 4.2.4 nazicht deskundige en evt. herstel/onderhoud muur 55/2 x x x x x x x x x

A 4.2.4 controle en verwijderen klimop/zaailingen muur 55/2 beheerder x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

X 4.2.5 herbouwen ingestorte poort tussen muur 55/2 en 55/3 x

X 4.2.5 herbouwen muur 55/3

X 4.2.5 nazicht deskundige en evt. herstel/onderhoud muur 55/3 x x x x x x x x x

X 4.2.5 controle en verwijderen klimop/zaailingen muur 55/3 beheerder x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

W 4.2.6 restauratie muur 55/4 x

W 4.2.6 nazicht deskundige en evt. herstel/onderhoud muur 55/4 x x x x x x x x

W 4.2.6 controle en verwijderen klimop/zaailingen muur 55/4 beheerder x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

DD 4.2.7 restauratie muur 55/5 x

DD 4.2.7 nazicht deskundige en evt. herstel/onderhoud muur 55/5 x x x x x x x x

DD 4.2.7 controle en verwijderen klimop/zaailingen muur 55/5 beheerder x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

L 4.2.8 plaatsen banken Fatimakapel x

W 4.2.9 plaatsen banken neerhofperken x

DD 4.2.10 plaatsen banken boomgaard x

G 4.2.11 plaatsen banken langs parkweg ten zuiden van de Mandel x

K 4.2.12 plaatsen banken langs knuppelpad ten zuiden van de Mandel x

Planningstabel uitvoering beheermaatregelen

Gebouwenpatrimonium

Parkconstructies

op lange termijn



4.2.13 plaatsen banken aan zuil

H/I 4.2.14 snoeien overhangende takken rond zuil

4.2.15 creëren van grindpleintje aan zuil

B 4.2.16 introduceren beeldende kunst thv gazon inkom x

BB 4.2.17 introduceren beeldende kunst ZW hoek hoofdgazon x

BB 4.2.18 introduceren beeldende kunst oostkant hoofdgazon x

W 4.2.19 introduceren beeldende kunst in as beukendreef x

D 4.2.20 introduceren beeldende kunst op westelijk gazon x

B/BB/D/W 4.2.21 nazicht en onderhoud beeldende kunst x x x x

B 4.2.22 plaatsen infoborden en plattegrond

AA 4.3.1 nazicht deskundige en evt. herstel metselwerk kasteelgracht x x x x x x x x x x

AA 4.3.1 controle waterkwaliteit en verlanding + evt. ingrijpen x x x x x x

AA 4.3.1 wegnemen afsluitingen rond kasteelgracht x

AA 4.3.2 begrazing eilandje door watervogels en controle op verruiging x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

AA 4.3.2 wegnemen schuilhok op eilandje x

FF 4.3.3 nazicht deskundige en evt. herstel/onderhoud beklinkering Mandel x x x x x x x x x x

G/H/J/K 4.3.4 Bomenvrij houden van de onderhoudsstrook langs de Mandel

G/H/J/K 4.3.4 Ruimen van de Mandel

H/J 4.3.5 Herstellen greppel aan voet kanaaldijk x

H/J 4.3.5 Ruimen greppel aan voet kanaaldijk x x x x

DD 4.4.1 Introduceren patroon gemaaid gazon/extensief hooiland x

DD 4.4.2 Aanplanten leifruit x (na renovatie desbetreffende muren)

DD 4.4.2 Snoeien en aanbinden leifruit x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

DD 4.4.3 Aanbrengen borderstroken langs muren met leifruit x

DD 4.4.3 Nazicht en onderhoud borderstroken langs muren met leifruit x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

DD 4.4.4 Introduceren van bolgewassen in grasland boomgaard x

DD 4.4.5 Aanleggen moestuin naar historisch model

CC 4.4.6 Aanleggen kleinveeweide x

CC 4.4.7 afbraak bestaande volière en verwijderen sierbeplanting x

W 4.4.7 Aanleggen neerhofperken x

W/CC 4.4.8 Aanbrengen dierenhokken x x

EE 4.4.9 Omkaderende structuur conciërgetuin x

EE 4.4.10 Inrichten tuin conciërgewoning volgens principes

op lange termijn

Waterlopen en waterpartijen

nvt

bij noodzaak - gebeurt door de waterbeheerder

Tuinruimten

nvt

na openstelling domein

na openstelling domein

naargelang noodzaak

na openstelling domein



G/H 4.5.1 Aanleggen grindweg als verbinding bruggen over de Mandel x

H/J/K 4.5.2 Aanleggen knuppelpad naar derde brug x (na constructie 3e brug)

H 4.5.3 Aanleggen knuppelpad als verbinding met voetgangerstrap brug

H 4.5.4 Aanleggen grindweg als verbinding met Trakelweg

M/P/S 4.5.5 Aanleggen bospad als extra verbinding x

E/L/M/P/U/S 4.5.6 Laten evolueren van bestaande paden naar aarden paden

alg. 4.5.7 Geleidelijk vervangen van dolomiet door gebroken zandsteengrind

F/R/BB 4.5.8 Wegnemen kortsluitweg tussen bruggen x (na constructie bruggen over de Mandel)

O/V/CC/DD 4.5.9 nazicht en eventueel onderhoud beukendreef door boomverzorger x x x x x x

A A1 Controle en eventuele boomverzorging historische parkbomen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

A A2 Verwijderen van esdoornzaailingen x x x x x x x x x x

A A3 Aanplant onderlaag met parkkarakter x

A A4 Verwijderen van de bomen langs de muren x

A A5 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

A A6 Beheer ondergroei met parkkarakter x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C C1 Controle en eventuele boomverzorging historische parkbomen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C C2 Verwijderen van esdoornzaailingen x x x x x x x x x

C C3 Aanplant onderlaag met parkkarakter x

C C4 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

C C5 Beheer ondergroei met parkkarakter x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

D D1 Ontbossen ifv open maken vista

E E1 Verwijderen van esdoornzaailingen en valse acacia

E E2 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

E E3 Verjongen bosbomenbestand volgens fiche bosbeheer

F F1 Ontbossen ifv open maken vista x

G G1 Ontbossen ifv open maken vista x

G G2 Vrijhouden ruimingsstrook Mandel

H H1 Behouden inheemse parkbomen

H H2 Rooien zieke paardenkastanjes

H H3 Hakhoutbeheer esdoornzaailingen x x x x x

H H4 Stimuleren van de natuurlijke verjonging

H H5 Vrijhouden ruimingsstrook Mandel

H H6 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

Bosbestanden

Dreven, wegen en paden

naargelang noodzaak - telkens te evalueren na iedere kapping

naargelang noodzaak

nvt

nvt

naargelang noodzaak

nvt

nvt

naargelang noodzaak

nvt

(na constructie nieuwe brug Stationsstraat)

naargelang noodzaak

(na constructie nieuwe brug Stationsstraat)

naargelang noodzaak

nvt



H H7 Verjongen bosbomenbestand volgens fiche bosbeheer

I I1 Versterken scherm door aanplant volgens fiche bosbeheer x

I I2 Hakhoutbeheer groenscherm x x x x x

J J1 Kappen cultuurpopulieren x

J J2 Aanplant met zwarte els als hoofdsoort volgens fiche bosbeheer x

J J3 Bestrijden reuzenbalsemien x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

J J4 Vrijhouden ruimingsstrook Mandel

J J5 Hakhoutbeheer x x x x

K K1 Kappen cultuurpopulieren x

K K2 Aanplant bomengrasland volgens fiche bosbeheer x

K K3 Bestrijden reuzenbalsemien x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

K K4 Vrijhouden ruimingsstrook Mandel

K K5 Dunningskap volgens fiche bosbeheer x x x

K K6 Beheer van grasland als extensief gemaaid hooiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

L L1 Aanduiden overstaanders x

L L2 Toepassen hakhoutbeheer volgens fiche bosbeheer x x x x x

L L3 Versterken scherm door aanplant volgens fiche bosbeheer x

M M1 Kappen cultuurpopulieren x

M M2 Aanplant bomengrasland volgens fiche bosbeheer x

M M3 Dunningskap volgens fiche bosbeheer x x x

M M4 Beheer van grasland als extensief gemaaid hooiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

N N1 Dunningskap volgens fiche bosbeheer x x x x x

N N2 Aanplant heesterlaag volgens fiche bosbeheer x

O O1 Hakhoutbeheer esdoornzaailingen en schermgroen x x x x x

O O2 Aanplant schermgroen volgens fiche bosbeheer x

O O3 Beheer als houtkant door scheren x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P P1 Kappen cultuurpopulieren x

P P2 Hakhoutbeheer esdoornzaailingen x x x x x

P P3 Aanplant van bos volgens fiche bosbeheer x

P P4 Dunningskap volgens fiche bosbeheer x x x

Q Q1 Ontbossen ifv open maken vista x

R R1 Behouden parkbomen en ondergroei van taxus en hulst

R R2 Hakhoutbeheer esdoornzaailingen x x x x x

R R3 Aanplant heesterlaag volgens fiche bosbeheer x

R R4 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

S S1 Behouden parkbomen en ondergroei van taxus en hulst

naargelang noodzaak - telkens te evalueren na iedere kapping

nvt

nvt

nvt

naargelang noodzaak

nvt



S S2 Hakhoutbeheer esdoornzaailingen x x x x x

S S3 Aanplant heesterlaag volgens fiche bosbeheer x

S S4 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

T T1 Kappen cultuurpopulieren x

T T2 Behoud solitaire zomereiken en lindes

T T3 Aanplant heesterlaag volgens fiche bosbeheer x

T T4 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

T T5 Hakhoutbeheer heesterlaag x x x x

U U1 Omvormen naar bomengrasland met behoud lindes

U U2 Kappen van Robinia en esdoorn x

U U3 Behoud van beuken met lichte dunning x x x x

U U4 Beheer van grasland als extensief gemaaid hooiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

V V1 Kappen cultuurpopulieren x

V V2 Behoud beuken en ondergroei van taxus en hulst

V V3 versterken ondergroei door aanplant volgens fiche bosbeheer x

V V4 versterken boomlaag met haagbeuk en zomereik x

V V5 Hakhoutbeheer esdoornzaailingen en ondergroei x x x x x

W W1 Ontbossen ifv realiseren neerhofperken x (net voor realiseren neerhofperken)

X X1 Behoud aanwezige esdoorns

X X2 Aanplant ondergroei volgens fiche bosbeheer x

X X3 Uitvoeren hakhoutkap als dunning hazelaar x x x x x

X X4 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1 x

Y Y1 Controle en eventuele boomverzorging historische parkbomen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Y Y2 Behoud haagbeuken, lindes en beuken

Y Y3 Eventueel verwijderen van zieke paardekastanjes

Y Y4 Aanplant onderlaag met parkkarakter x

Y Y5 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

Y Y6 Beheer ondergroei met parkkarakter x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Z Z1 Eenmalig terugzetten bestaande hakhoutstoven x

Z Z2 Aanplant houtkant volgens fiche bosbeheer x

Z Z3 Hakhoutbeheer groenscherm x x x x

GG GG1 Ontbossen ifv toegangsstrook tot Mandel

B B1 Beheer van grasland als intensief gemaaid gazon x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

B B2 Controle en eventuele boomverzorging historische parkbomen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

naargelang noodzaak

tijdens of net na realisatie nieuwe brug Stationsstraat

Graslanden

naargelang noodzaak

nvt

nvt

nvt

naargelang noodzaak

nvt

nvt

naargelang noodzaak

nvt



B B3 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

D D1 construeren aha

D D2 Beheer van grasland als intensief gemaaid gazon x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

D D3 Controle en eventuele boomverzorging historische parkbomen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

D D4 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

F F1 Beheer van grasland als extensief gemaaid hooiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

F F2 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

G G1 Beheer van grasland als extensief gemaaid hooiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

G G2 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

Q Q1 Beheer van grasland als extensief gemaaid hooiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Q Q2 Controle en eventuele boomverzorging historische parkbomen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Q Q3 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

W W1 Beheer door neerhofperken door begrazing x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

W W2 Beheer van grasland als intensief gemaaid gazon x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

W W3 Controle en eventuele boomverzorging historische parkbomen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

W W4 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.2

BB BB1 Verwijderen van de damherten en bijhorende infrastructuur x

BB BB2 Beheer van grasland als intensief gemaaid gazon x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

BB BB3 Beheer van grasland als extensief gemaaid hooiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

BB BB4 Controle en eventuele boomverzorging historische parkbomen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

BB BB5 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

CC CC1 Beheer van grasland door begrazing x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CC CC2 Terugzetten bestaande hakhoutstoven x x x x

CC CC3 Verjongen parkbomenbestand volgens lijst in bijlage 4.1.1

DD DD1 Beheer van grasland als intensief gemaaid gazon x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

DD DD2 Beheer van grasland als extensief gemaaid hooiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
GG GG1 Beheer van grasland als extensief gemaaid hooiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

naargelang noodzaak

naargelang noodzaak

naargelang noodzaak

naargelang noodzaak

naargelang noodzaak

naargelang noodzaak

naargelang noodzaak

naargelang noodzaak

aansluitend op voltooiing nieuwe brug Stationsstraat



 

 

Beperkt bosbeheerplan 

ANB-16-20110117 

  
Agentschap voor Natuur en Bos 
Tel. 02 553 81 02 – Fax 02 553 81 05 
E-mail: anb@vlaanderen.be 

In te vullen door de  
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

registratiedatum 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 

Op dit formulier vult u alle vereiste gegevens in voor een beperkt bosbeheerplan. Voor elk privébos van ten minste 5 ha 
moet de bosbeheerder een bosbeheerplan opstellen (artikel 43 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, Belgisch Staatsblad 28 
september 1990). Voor privébossen die niet in het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) liggen, hoeft de bosbeheerder maar 
een beperkt bosbeheerplan in te dienen, aan de hand van dit formulier (besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003). 

Wie vult dit formulier in? 

Normaal gezien stelt de bosbeheerder het beheerplan op. De bosbeheerder is de eigenaar van de grond of de houder van 
een zakelijk of persoonlijk recht, die belast is met het beheer van het bos. 

Op verzoek van de bosbeheerder kan ook een andere persoon het bosbeheerplan opstellen. In dat geval moeten ook de 
gegevens van de bosbeheerder worden ingevuld en moet de bosbeheerder het beheerplan mee ondertekenen. 

Het originele, goedgekeurde bosbeheerplan wordt aan de bosbeheerder bezorgd. Andere indieners krijgen een kopie van 
het bosbeheerplan toegestuurd.  

Waar vindt u meer informatie? 

Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos: www.natuurenbos.be. Klik achtereenvolgens 
op Thema's > Bos > Bosbeheerplanning > Beperkt of uitgebreid bosbeheerplan? 

 

 Gegevens van de bosbeheerder of bosbeheerders 

 
1 Dient u met dit formulier een gezamenlijk bosbeheerplan in voor verschillende boseigendommen? 

  ja. Vul de gegevens van elk deelnemend boseigendom in op het subformuier Gezamenlijk bosbeheerplan: gegevens 
van de bosbeheerders. U vindt dat formulier op  www.natuurenbos.be. Per subformulier kunt u twee bosbeheerders 
invullen. Als er meer dan twee bosbeheerders zijn, vult u verschillende subformulieren in. 

Ga daarna naar vraag 7. 

  nee. Ga naar vraag 2. 

 
2 Kruis het type bosbeheerder aan. 

De bosbeheerder is de eigenaar van de grond of de houder van een zakelijk recht (bijvoorbeeld vruchtgebruik, erfpacht) of 
van een persoonlijk recht (bijvoorbeeld huur, pacht), die belast is met het beheer van het bos. 

 
 

de enige boseigenaar 

  mede-eigenaar of eigenaar in onverdeeldheid 

  houder van een zakelijk of persoonlijk recht. Specificeer hieronder om welk type bosbeheerder het gaat. 

       

 
3 Is de bosbeheerder een natuurlijk persoon of een rechtspersoon? 

Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een firma of vereniging. 

  natuurlijk persoon. Ga naar vraag 5. 

 
 

rechtspersoon. Ga naar vraag 4. 

 
4 Vul hieronder de gegevens van de afgevaardigde van de rechtspersoon in. 

 voor- en achternaam       

 functie in de rechtspersoon       
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5 Vul hieronder de gegevens van de bosbeheerder in. 

Bij mede-eigendom of eigendom in onverdeeldheid, of als de bosbeheerder houder is van een zakelijk of persoonlijk recht, 
voegt u op een apart blad de namen en adressen van alle eigenaars toe. 

Bij 'naam' vult u de voor- en achternaam van de natuurlijke persoon of de naam van de rechtspersoon in. 

 naam       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       faxnummer       

 e-mailadres       

 

 Gegevens van de indiener van het bosbeheerplan 

 
6 Bent u zelf de bosbeheerder of vult u dit formulier in opdracht van de bosbeheerder in? 

  Ik ben zelf de bosbeheerder. Ga naar vraag 9. 

 
 

Ik vul dit formulier in opdracht van de bosbeheerder in. Als u het bosbeheerplan als volmachthouder opstelt en de 
bosbeheerder het beheerplan niet mee ondertekent, voeg dan een schriftelijke volmacht van de volmachtgever bij dit 
bosbeheerplan. 

Ga naar vraag 7. 

 
7 Kruis hieronder aan in welke hoedanigheid u het bosbeheerplan opstelt. 

  vertegenwoordiger van de mede-eigenaars 

  gevolmachtigde 

 

 
expert 

  vertegenwoordiger van de bosgroep 

  andere hoedanigheid:       

 
8 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens of de gegevens van de rechtspersoon in. 

Bij 'naam' vult u de voor- en achternaam van de natuurlijke persoon of de naam van de rechtspersoon in. 

 naam Tuin- & Landschapsarchitect Erik De Waele bvba 

 straat en nummer Ingoooigemstraat 42a 

 postnummer en gemeente 8553 Otegem 

 telefoonnummer 056/ 77 53 51 – 0475/ 77 43 08 faxnummer 056/ 77 47 44 

 e-mailadres erik.de.waele2@telenet.be 

 

 Identificatie van het bos 

 
9 Vul hieronder de ligging van het bos in. 

Voeg bij deze aanvraag een duidelijk liggingsplan (kopie van een stratenplan of topografische kaart), waarop voldoende 
merkpunten aangegeven staan om de percelen op het terrein terug te vinden. 

 naam van het bos Kasteelpark van Ingelmunster 

 gemeente  Ingelmunster 

 deelgemeente of wijk  - 

 (nabije) straat of herkenningspunt Stationsstraat 1-3 

 totale oppervlakte 6ha 96a 63ca 
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10 Vul hieronder de kadastrale gegevens van de bosbestanden in. 

Voeg bij dit formulier een kopie van het kadastraal plan, met aanduiding van de bosbestanden, eventueel met schriftelijke 
aanpassing voor zeer recent gewijzigde situaties. Bij een gezamenlijk bosbeheerplan voor verschillende boseigendommen 
duidt u op het plan ook aan wie de bosbeheerder van elk bestand is. 

 
 gemeente  afdeling  sectie  nummer(s)  oppervlakte  nr. bestand 

 1 Ingelmunster  1e   B  836T2  0,4066 ha  V-Z 

 2 Ingelmunster  1e  B  863X2 (deel)  1,1573 ha  V-Z 

 3 Ingelmunster  1e   B  899M  4,8583 ha  A-C-E-R-S-T-
U-X-Y 

 4 Ingelmunster  1e   B  901A  0,2590 ha  M-P-U 

 5 Ingelmunster  1e   B  902B  0,3410 ha  L-M 

 6 Ingelmunster  1e   B  903C  0,7135 ha  L-N-O-U 

 7 Ingelmunster  1e   C  769E (deel)  0,5375 ha  H-I-J 

 8 Ingelmunster  1e   C  776H  1,1181 ha  H-J-K 

 9 Ingelmunster  1e   C  794L  0,7367 ha  G-H 

 10                         ha        

 
11 Vul hieronder de ruimtelijke bestemming in die het bos heeft volgens het geldende plan van aanleg of het 

ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 Parkgebied 

 
12 Liggen de percelen in een speciale beschermingszone (SBZ)? 

Meer informatie vindt u op www.agiv.be. Klik achtereenvolgens op Diensten > Geo-Vlaanderen > Milieu > Natura 2000. 

  ja. Voor u dit formulier verder invult, kunt u het best contact opnemen met het ANB. 

In welk gebied liggen de percelen? 

  in een vogelrichtlijngebied  in een habitatrichtlijngebied  

 
 

nee 

 
13 Kruis hieronder aan welke bijzondere bescherming de percelen krijgen in het kader van het onroerend 

erfgoed. 

Meer informatie vindt u op www.agiv.be. Klik achtereenvolgens op > Diensten > Geo-Vlaanderen > Cultureel Erfgoed > 
Beschermd Erfgoed 1/10.000 en Landschapsatlas. 

  geen bijzondere bescherming 
 

beschermd landschap  ankerplaats 

  erfgoedlandschap   beschermd stads- of dorpsgezicht  beschermde archeologische zone of 
beschermd monument 

 
14 Voor u dit formulier verder invult, moet u eerst voor elk bestand deel 1 van het formulier Individuele bestandsfiche 

(Bestandsbeschrijving) invullen en bij dit bosbeheerplan voegen. 

 

 
Beheerdoelstellingen van het bos 

 
 

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische functie van het bos 

 
15 Kruis hieronder aan in welke mate houtproductie een streefdoel is bij het beheer van het bos.  

  Houtoogst is een deelaspect van een multifunctioneel bosbeheer. Ga naar vraag 16. 

 

 
Houtoogst is geen doel op zich, maar is een nevenproduct van beheerwerken bij de omvorming naar een meer natuurlijk 
bostype of bij het behoud van het bos in de huidige bedrijfsvorm (bijvoorbeeld hakhoutbeheer). Ga naar vraag 16. 

  Er is geen houtoogst gepland tijdens de looptijd van het beheerplan (20 jaar), maar wel op lange termijn, als de 
bestanden kaprijp zijn. Ga naar vraag 16. 
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  Er is geen houtoogst gepland. Ga naar vraag 17. 

 
16 Kruis in de onderstaande tabel aan welke houtsortimenten u verwacht te kunnen oogsten in het bos 

gedurende de komende 20 jaar en vul de nummers van de bestanden in. 

De nummers van de bestanden zijn de nummers die u in de laatste kolom van vraag 10 hebt ingevuld. 

 
 houtsortiment  bestanden waarin u de houtsortimenten zult oogsten 

 

 
brandhout  alle bestanden (hetzij van terugzetten hakhout, hetzij van dunning) 

  industriehout        

  zaaghout of fineerhout        

 
17 Worden er behalve hout ook andere producten in het bos geoogst? 

  ja. Preciseer hieronder welke andere producten er worden geoogst. 

       

 
 

nee  

 
18 Wordt het jachtrecht in het bos uitgeoefend? 

  ja  
 

nee  

 
 

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de ecologische functie van het bos 

 
19 Kruis hieronder aan op welke wijze u de ecologische functie van het bos wilt versterken 

 

 
vermeerdering van het aandeel inheemse boomsoorten 

 

 
vermeerdering van de structuurrijkdom, bijvoorbeeld door de aanleg van een onderetage 

 

 
aanleg en beheer van bosranden 

  beheer met het oog op natuurbehoud van bestaande open plekken in het bos 

 

 
aanleg van nieuwe open plekken met het oog op natuurbehoud. Dat kan alleen als het opgenomen is in een 
goedgekeurd natuurrichtplan, een goedgekeurd natuurinrichtingsproject of een goedgekeurde beheervisie. 

  beheer, bescherming of aanleg van een poel of moeras 

  andere wijze:       

 
20 Welke zeldzame of te beschermen soorten zijn aanwezig of krijgen extra aandacht bij het beheer? 

 Extra aandacht voor de historische bomen in het parkbos, deze zullen opgevolgd worden door een deskundige 

 
 

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de sociale en educatieve functie van het bos 

 
21 Kruis hieronder aan op welke manier het bos toegankelijk is voor het publiek 

In principe is elk bos toegankelijk op de boswegen, tenzij de bosbeheerder het wettelijk vereiste bord V14 heeft geplaatst, 
waarop hij bekendmaakt dat het bos niet toegankelijk is. Andere vormen van toegankelijkheid (fietsen, ruiters, spelen,…) 
moeten geregeld worden via de opmaak van een aparte toegankelijkheidsregeling. Buurtwegen en wegen die voor het 
normale verkeer opengesteld zijn, kunnen niet afgesloten worden. Meer informatie daarover vindt u op 
www.natuurenbos.be/toegankelijkheid. 

  niet toegankelijk. Ga naar vraag 24. 

 

 
alleen toegankelijk onder begeleiding en na toestemming van de bosbeheerder. Ga naar vraag 24. 

  principiële toegankelijkheid: alleen toegankelijk voor voetgangers op de boswegen. Ga naar vraag 23. 

  regeling van de toegankelijkheid via een toegankelijkheidsreglement. Ga naar vraag 22. 

 
22 Kruis hieronder aan welke toegankelijkheidsregeling van toepassing is. 
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De toegankelijkheidsregeling is een apart document dat volgens dezelfde procedure als het bosbeheerplan goedgekeurd 
wordt. 

Voeg de toegankelijkheidsregeling bij dit formulier. Meer informatie daarover vindt u op www.natuurenbos.be. 

  De toegankelijkheidsregeling is al opgesteld en goedgekeurd. Vul hieronder de goedkeuringsdatum in. 

 
 dag     maand     jaar          

 
  De toegankelijkheidsregeling wordt bij dit bosbeheerplan gevoegd en ter goedkeuring aan het ANB voorgelegd. 

 
23 Vul hieronder de gegevens in van de opengestelde boswegen en de eventuele speelzone. 

 toegankelijke oppervlakte       ha 

 lengte van de opengestelde boswegen       m 

 bestands- of perceelnummer van de speelzone         

 oppervlakte van de speelzone       m² 

 
 

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de milieubeschermende functie van het bos 

 
24 Vervult het bos een schermfunctie? 

 

 
ja. Kruis hieronder aan welke schermfunctie het bos vervult. 

  geluidswering  erosiebestrijding  waterbeheersing  visuele buffer 

  nee  

 
 

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de wetenschappelijke functie van het bos 

 
25 Worden er in het bos wetenschappelijke proeven of metingen uitgevoerd? 

  ja. Preciseer hieronder welke wetenschappelijke proeven of metingen er worden uitgevoerd. 

       

 

 
nee 

 

 Beheermaatregelen in het bos 

 
 Bosbouwkundige beheermaatregelen 

 
26 Voor u dit formulier verder invult, moet u eerst voor elk bestand deel 2 van het formulier Individuele bestandsfiche 

(Bosbouwkundige maatregelen) invullen en bij dit bosbeheerplan voegen. 

Per bestand moet u in de individuele bestandsfiche de geplande kappingen voor de komende 20 jaar invullen. Als het 
beheerplan verschillende bestanden omvat, kunt u overwegen om een overzichtstabel met de geplande kappingen 
(bijvoorbeeld een kapregeling) op te stellen. Dat overzicht kan een handig planningsinstrument vormen voor het verdere 
beheer van het bos.  

De maximale aaneengesloten oppervlakte voor kaalkap bedraagt 1 ha, tenzij in specifieke gevallen, onder meer bij de 
omvorming naar inheems loofhout. 

Dunning is een bosbouwkundige maatregel die tot doel heeft, de kwaliteit van het overblijvende bosbestand te verbeteren. 
Als daarbij ook voor een omvorming van het huidige bosbestand gezorgd wordt, moet u dat specificeren bij de ecologische 
maatregelen. 

Natuurlijke bosverjonging (NV) is de natuurlijke, spontane ontkieming of heropgroei van de bomen. Scheutopslag op 
stronken van gekapte populieren valt daar niet onder. Als de natuurlijke verjonging na vijf jaar uitblijft of onvoldoende is, 
moet het volgende plantseizoen overgegaan worden tot kunstmatige herbebossing. Vermeld de aan te planten soorten voor 
het geval de NV niet lukt. 

Kunstmatige bosverjonging wordt verkregen door manuele heraanplanting. Uiterlijk drie jaar na de eindkap moet 
overgegaan worden tot een kunstmatige herbebossing. Voor inheems loofhout is het plantverband maximaal 2,5 x 2,5 m; 
voor cultuurpopulieren is het plantverband minimaal 8 x 8 m en maximaal 10 x 10 m. 

 
 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de ecologische functie 
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27 Voor u dit formulier verder invult, moet u eerst voor elk bestand deel 3 van het formulier Individuele bestandsfiche 
(Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie) invullen en bij dit bosbeheerplan voegen. 

 
28 Als het bos in een speciale beschermingszone (SBZ) ligt, preciseer dan hieronder welke maatregelen u 

zult nemen om te voorkomen dat de geplande beheerwerken een betekenisvolle aantasting veroorzaken 
van de natuurlijke kenmerken van die SBZ? 

Als u in vraag 12 hebt aangekruist dat het bos niet in een SBZ ligt, mag u deze vraag overslaan. 

Als u in vraag 12 hebt aangekruist dat het bos in een SBZ ligt, geldt wat u hier invult als ‘passende beoordeling’ met 
toepassing van artikel 36ter van het Natuurdecreet. Voor u het beheerplan indient, kunt u het best contact opnemen met het 
ANB. 

       

 
 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de sociale en educatieve functie 

 
29 Geef aan welke recreatieve infrastructuur al aanwezig is en welke u wilt installeren. 

De goedkeuring van het bosbeheerplan door het ANB ontslaat u van de eventuele stedenbouwkundige vergunningsplicht 
voor het plaatsen van bepaalde recreatieve infrastructuur voor zover er geen constructies geplaatst worden groter dan 40m² 
en er geen ontbossing voor nodig is. Eventuele andere wettelijke verplichtingen blijven gelden. Vraag daarover meer 
informatie bij de gemeente. 

 
 infrastructuur  aanwezig  wordt geplaatst  niet aanwezig 

 toegankelijkheidsbordjes       

 infobord met bosplan       

 banken       

 speeltuigen       

 andere infrastructuur:             

            

            

 
 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de milieubeschermende functie 

 
30 Op welke manier en in welke bestanden wilt u concreet de beheerdoelstellingen realiseren voor de 

milieubeschermende functie? 
Als u in vraag 24 hebt aangekruist dat het bos geen schermfunctie vervult, mag u deze vraag overslaan. 

 Versterken van de bosrand door aanplanting en eventueel dunning van de kruinlaag in bestand A, B, C, I, L, O, X, Z 

 
 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de wetenschappelijke functie 

 
31 Op welke manier en in welke bestanden wilt u concreet de beheerdoelstellingen realiseren voor de 

wetenschappelijke functie? 
Als u in vraag 25 hebt aangekruist dat er in het bos geen wetenschappelijke proeven of metingen worden uitgevoerd, mag u 
deze vraag overslaan. 

 - 

 
 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot brandpreventie 

 
32 Welke beheermaatregelen plant u ter preventie van bosbrand? 

 Gezien het bos weinig uitgestrekt is, bestaat uit meerdere niet aaneengesloten delen gescheiden door open plekken, 
doorsneden wordt door de rivier de Mandel en langsheen het kanaal Roeselare-Leie ligt, zijn geen specifieke maatregelen 
nodig 

 
 Ingrepen en activiteiten waarvoor een machtiging nodig is 

 
33 Kruis hieronder aan welke werkzaamheden of activiteiten u plant waarvoor een machtiging nodig is, en 

preciseer op de stippellijn ernaast. 
Het gaat om werkzaamheden en activiteiten waarvoor krachtens artikel 90, 96 en 97 van het Bosdecreet een machtiging 
vereist is, tenzij deze opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan. De goedkeuring van het bosbeheerplan door het 
ANB ontslaat u  van de eventuele stedenbouwkundige vergunningsplicht voor zover er geen constructies geplaatst worden 
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groter dan 40m² en er geen ontbossing voor nodig is. Eventueel andere wettelijke verplichtingen blijven gelden. Vraag 
daarover meer informatie bij de gemeente. 

Voeg bij dit formulier een bosplan waarop u de plaatsen aanduidt waar de hieronder aangegeven werkzaamheden of 
activiteiten worden uitgevoerd. Motiveer en omschrijf die werkzaamheden en activiteiten op een apart blad en voeg het bij 
dit formulier. 

  geen werkzaamheden of activiteiten 

  reliëfwijziging:       

 

 
aanleg van wegen: bestand  H, Q, P, M, S (grindweg) en bestand H, J, K (knuppelpad) 

  onderhoud van wegen:        

 

 
onderhoud van grachten of drainage: bestand H, J (herstellen en ruimen ringgracht aan voet kanaaldijk)  

  wegnemen van strooisellaag:        

in de volgende bestanden:        

 

 
wijziging van de kruidlaag (maaien van 
bramen, brandnetels ...): 

bestand K, M, U (extensief hooibeheer in bomengrasland)  

  gebruik van prikkeldraad:        

in de volgende bestanden:        

  houden van dieren in een omheining:        

in de volgende bestanden:        

  andere werkzaamheden of activiteiten:        

 
 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische elementen 

 
34 Vul in welke werkzaamheden u plant voor het onderhoud of herstel van cultuurhistorische elementen in 

het bos. 

Als het bos niet in beschermd landschap ligt (zie vraag 13), hoeft u deze vraag niet te beantwoorden. Voor bossen in 
beschermd landschap kan het bosbeheerplan ook als landschapsbeheerplan gelden (artikel 32, §4, van het Landschaps-
decreet), na goedkeuring van dit gedeelte van het beheerplan door de bevoegde minister . Dat is onder meer vereist voor 
het verkrijgen van subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de werkzaamheden die u uitvoert voor het 
onderhoud of herstel van cultuurhistorische elementen in het bos. 

 Hiervoor wordt verwezen naar het beheerplan waarvan dit bosbeheerplan deel uitmaakt. 

 

 Bij te voegen bewijsstukken en bijlagen 

 
35 Verzamel alle bewijsstukken en bijlagen die u voor de beantwoording van vragen 1, 5, 6, 9, 10, 14, 22, 26, 27 en 33 bij dit 

formulier moet voegen. 

 
36 Kruis alle bewijsstukken en bijlagen aan die u bij dit formulier voegt. 

 
 

het subformulier Gezamenlijk bosbeheerplan: gegevens van de bosbeheerders 

  een lijst met de naam en het adres van alle eigenaars bij mede-eigendom of eigendom in onverdeeldheid 

  een schriftelijke volmacht als de bosbeheerder het aanvraagformulier niet (mee) ondertekent 

 
 

een duidelijk liggingsplan (kopie van een stratenplan of topografische kaart) 

 
 

een kopie van het kadastraal plan met aanduiding van de bosbestanden en - bij een gezamenlijk beheerplan - met 
aanduiding van de bosbeheerder van elk bestand 

 
 

voor elke bestand een exemplaar van het subformulier Individuele bestandsfiche 

  de toegankelijkheidsregeling 

 
 

een bosplan waarop de plaatsen zijn aangeduid waar de werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden die u in vraag 33 
hebt aangekruist 

 
 

een motivering en omschrijving van de werkzaamheden of activiteiten die u in vraag 33 hebt aangekruist 
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 Ondertekening 

 
37 Vul de onderstaande verklaring in. 

Als u dit bosbeheerplan niet als bosbeheerder indient, moet u een geschreven volmacht van de bosbeheerder bij deze 
aanvraag voegen of de aanvraag ook door de bosbeheerder mee laten ondertekenen. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

Ik verklaar op erewoord dat ik gevolmachtigd ben dit beheerplan ter goedkeuring in te dienen. 

De bosbeheerders van het bos waarvan de kadastrale gegevens vermeld worden in vraag 9 en 10, verklaren dat 
deze bosoppervlakte gedurende een periode van 20 jaar, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring door het ANB, 
beheerd zal worden volgens de voorschriften van het goedgekeurde bosbeheerplan, inclusief eventueel 
bijkomende voorwaarden die worden opgelegd in het goedkeuringsbesluit. 

Het beheerplan bindt de opeenvolgende bosbeheerders zolang geen gewijzigd beheerplan werd ingediend en goed-
gekeurd (Bosdecreet artikel 43, §5). 

Bij overdacht van zakelijke rechten en bij verdeling van een onroerend goed moet dit bosbeheerplan samen met het 
bijbehorende goedkeuringsbesluit aan de notaris bezorgd worden, voor het opstellen van de akte. 

 
 datum dag     maand     jaar          dag     maand     jaar          

 
 handtekening 

 

  

             

 voor- en 
achternaam 

             

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
38 Stuur dit formulier, samen met de nodige bijlagen, naar de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos 

(ANB) van de provincie waarin het bos gelegen is. De adressen vindt u hieronder. 

 ANB – Antwerpen 
Anna Bijnsgebouw 
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 
2018 ANTWERPEN 
Tel. 03 224 62 62 - Fax 03 224 60 90 
E-mail: ant.anb@vlaanderen.be  

ANB – Limburg 
Koningin Astridlaan 50 bus 5 
3500 HASSELT 
Tel. 011 74 24 50 - Fax 011 74 24 99 
E-mail: lim.anb@vlaanderen.be  

ANB – Oost-Vlaanderen 
Gebroeders Van Eyckstraat 2-6 
9000 GENT 
Tel. 09 265 46 40 - Fax 09 265 45 88 
E-mail: ovl.anb@vlaanderen.be  

ANB – Vlaams-Brabant 
Dirk Boutsgebouw 
Diestsepoort 6 bus 75  
3000 LEUVEN 
Tel. 016 66 63 00 - Fax 016 66 63 05 
E-mail: vbr.anb@vlaanderen.be  

ANB – West-Vlaanderen 
Jacob van Maerlantgebouw 
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 
8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 
Tel. 050 24 77 40 - Fax 050 24 77 45 

E-mail: wvl.anb@vlaanderen.be  

 

 

 Hoe gaat het verder met uw beheerplan? 

 
39 Binnen één maand nadat u dit formulier hebt opgestuurd, krijgt u van het ANB een ontvangstmelding. Als het ontwerp-

beheerplan volledig is en voor verdere behandeling aanvaard wordt, deelt het ANB in de ontvangstmelding ook het 
registratienummer mee.  

Als uw ontwerpbeheerplan niet volledig is, krijgt u een brief waarin vermeld wordt welke gegevens precies ontbreken. Het 
registratienummer wordt in dat geval pas toegekend nadat u de ontbrekende gegevens hebt bezorgd en het ontwerp-
beheerplan volledig is.  

Het ANB zal contact met u opnemen voor een terreinbezoek. Binnen zes maanden na de toekenning van het registratie-
nummer keurt het ANB het beheerplan goed of bezorgt het u een lijst van aan te brengen wijzigingen. In dat geval hebt u 
opnieuw zes maanden de tijd om het bosbeheerplan aan te passen. Na ontvangst van dat aangepaste beheerplan zal het 
ANB het nieuwe beheerplan definitief goedkeuren of afkeuren.  

 



 

 Gezamenlijk bosbeheerplan: gegevens 
van de bosbeheerders 

ANB-16a-20110113 

  
Agentschap voor Natuur en Bos 
Tel. 02 553 81 02 – Fax 02 553 81 05 
E-mail: anb@vlaanderen.be  

Website: www.natuurenbos.be  

 
 Waarvoor dient dit formulier? 

Dit gezamenlijk bosbeheerplan is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. U vult dit subformulier in als u 
een gezamenlijk bosbeheerplan indient voor verschillende boseigendommen. Voeg dit subformulier bij uw beperkt 
bosbeheerplan. 

Hoe vult u dit formulier in? 

Geef de bosbeheerders een nummer (1, 2, 3 enzovoort) en voeg dat nummer toe in de rubriekstitel Gegevens van 
bosbeheerder ... 

Als er meer dan twee bosbeheerders zijn, vult u dit formulier verschillende keren in en voegt u alle subformulieren bij uw 
beperkt bosbeheerplan. 

 

 Gegevens van bosbeheerder    

 
1 Kruis het type bosbeheerder aan. 

De bosbeheerder is de eigenaar van de grond of de houder van een zakelijk recht (bijvoorbeeld vruchtgebruik, erfpacht) of 
een persoonlijk recht (bijvoorbeeld huur, pacht), die belast is met het beheer van het bos. 

  de enige boseigenaar 

  mede-eigenaar of eigenaar in onverdeeldheid 

  houder van een zakelijk of persoonlijk recht. Specificeer hieronder om welk type bosbeheerder het gaat. 

       

 
2 Is de bosbeheerder een natuurlijk persoon of een rechtspersoon? 

Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een firma of vereniging. 

  natuurlijk persoon. Ga naar vraag 4. 

  rechtspersoon. Ga naar vraag 3. 

 
3 Vul hieronder de gegevens van de afgevaardigde van de rechtspersoon in. 

 voor- en achternaam Marc Van Honsebrouck 

 functie in de rechtspersoon Gedelegeerd bestuurder 

 
4 Vul hieronder de gegevens van de bosbeheerder in. 

Bij mede-eigendom of eigendom in onverdeeldheid, of als de bosbeheerder houder is van een zakelijk of persoonlijk recht, 
voegt u op een apart blad de namen en adressen van alle eigenaars toe. 

Bij 'naam' vult u de voor- en achternaam van de natuurlijke persoon of de naam van de rechtspersoon in. 

 naam  Vennootschap Kasteel Ingelmunster 

 straat en nummer  Stationsstraat 3 

 postnummer en gemeente  8770 Ingelmunster 

 telefoonnummer        faxnummer        

 e-mailadres        
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 Gegevens van bosbeheerder    

 
5 Kruis het type bosbeheerder aan. 

De bosbeheerder is de eigenaar van de grond of de houder van een zakelijk recht (bijvoorbeeld vruchtgebruik, erfpacht) of 
een persoonlijk recht (bijvoorbeeld huur, pacht), die belast is met het beheer van het bos. 

  de enige boseigenaar 

  mede-eigenaar of eigenaar in onverdeeldheid 

  houder van een zakelijk of persoonlijk recht. Specificeer hieronder om welk type bosbeheerder het gaat. 

       

 
6 Is de bosbeheerder een natuurlijk persoon of een rechtspersoon? 

Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een firma of vereniging. 

  natuurlijk persoon. Ga naar vraag 8. 

  rechtspersoon. Ga naar vraag 7. 

 
7 Vul hieronder de gegevens van de afgevaardigde van de rechtspersoon in. 

 voor- en achternaam       

 functie in de rechtspersoon       

 
8 Vul hieronder de gegevens van de bosbeheerder in. 

Bij mede-eigendom of eigendom in onverdeeldheid, of als de bosbeheerder houder is van een zakelijk of persoonlijk recht, 
voegt u op een apart blad de namen en adressen van alle eigenaars toe. 

Bij 'naam' vult u de voor- en achternaam van de natuurlijke persoon of de naam van de rechtspersoon in. 

 naam  Vlaams Gewest - Waterwegen en Zeekanaal 

 straat en nummer  Oostdijk 110 

 postnummer en gemeente  2830 Willebroek 

 telefoonnummer        faxnummer        

 e-mailadres        

 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer A oppervlakte 46are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk 

 opmerkingen / beschrijving  parkbos 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Beuk, Plataan, Gewone Esdoorn, Es , Linde 

 struik- en boomsoorten nevenetage Aucuba, Laurierkers, Sneeuwbes, Buxus 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
Stinzenbollen zoals sneeuwklokjes aanwezig 

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar: 2015  

 soorten  Esdoornzaailingen + zieke bomen 
(Paardekastanje, Es) 

 te behouden boomsoorten  alle overige 

   hakhoutkap vanaf het jaar:       

 aantal houwen        

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw)       

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten 50% beuk, zomereik, 
haagbeuk - 50% parkbomen  

oppervlakte       

 plantverband individueel 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld 50% inheems gepland beheer Bij nieuwe aanplant 50% inheemse boomsoorten 

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld gesloten naar marktplein gepland beheer aanplant hulst en hazelaar 

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
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Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer C oppervlakte 65are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk 

 opmerkingen / beschrijving  parkbos 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Beuk, Paardekastenje, Plataan, Gewone Esdoorn, Robinia , 
Linde 

 struik- en boomsoorten nevenetage Aucuba, Laurierkers, Sneeuwbes 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       
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 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       

  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar: 2015  

 soorten  Esdoornzaailingen + zieke bomen 
(Paardekastanje, Es) 

 te behouden boomsoorten  alle overige 

   hakhoutkap vanaf het jaar:       

 aantal houwen        

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw)       

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten 50% beuk, zomereik, 
haagbeuk, linde - 50% 
parkbomen  

oppervlakte       

 plantverband individueel 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld 50% inheems gepland beheer Bij nieuwe aanplant 50% inheemse boomsoorten 

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld gesloten naar Stationsstr. gepland beheer aanplant Rhododendron 'Cunningham's White' 

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
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 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer E oppervlakte 18are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk 

 opmerkingen / beschrijving  verwilderd parkbos langs Mandel 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Linde, Taxus, Beuk, Zomereik, Robinia, Es 

 struik- en boomsoorten nevenetage Esdoorn 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar: 2015  

 soorten  Esdoornzaailingen, Robinia + zieke bomen 
(Paardekastanje, Es) 

 te behouden boomsoorten  alle overige 

   hakhoutkap vanaf het jaar:       

 aantal houwen        

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw)       

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten beuk, zomereik, zwarte els, 
haagbeuk + parkbomen in 
bosrand met parkkarakter 

oppervlakte       

 plantverband individueel 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld 100% inheems 
uitgezonderd in bosrand 
met parkkarakter 

gepland beheer laten uitdoven uitheems parkkarakter buiten bosrand met 
parkkarakter 

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
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 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer H oppervlakte 85are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk / wz - kpk 

 opmerkingen / beschrijving  verwilderd parkbos langs Mandel - ruimingsstrook 5m langs Mandel 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Beuk, Paardekastanje, Gewone Esdoorn, Zomereik, Es 
Linde, Haagbeuk 

 struik- en boomsoorten nevenetage Esdoorn, vlier  

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       
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 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       

  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar: 2015  

 soorten  Paardekastanje 

 te behouden boomsoorten  alle overige 

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2015  

 aantal houwen  1 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 7 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten esdoorn, eik, beuk oppervlakte 70% 

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten esdoorn, zomereik, beuk 

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten haagbeuk, zomereik, zwarte 
els + parkbomen in bosrand 
met parkkarakter 

oppervlakte   30% 

 plantverband 1m x 1m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld 100% inheems 
uitgezonderd in bosrand 
met parkkarakter 

gepland beheer laten uitdoven uitheems parkkarakter buiten bosrand met 
parkkarakter 

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld ringgracht onderhouden gepland beheer ruimen om de 7 jaar 

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       
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  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer I oppervlakte 24are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk / wz - kpk 

 opmerkingen / beschrijving  bosrand op dijklichaam 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Veldesdoorn, Tamme kastanje, Haagbeuk, Linde, Boswilg, 
Gewone Esdoorn 

 struik- en boomsoorten nevenetage - 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       
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 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       

  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2015  

 aantal houwen  2 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 7 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten Veldesdoorn, Hazelaar, 
Liguster, Spork, Gelderse 
Roos 

oppervlakte waar nodig 

 plantverband 1m x 1m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer J oppervlakte 89are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk / wz - kpk 

 opmerkingen / beschrijving        

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Populier, wilg 

 struik- en boomsoorten nevenetage vlier, braam 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
aanwezigheid van reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) 

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       
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  kaalkap vanaf het jaar: 2015  

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2022  

 aantal houwen  3 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 7 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten Zwarte  Els, spork, hazelaar, 
meidoorn 

oppervlakte 100% 

 plantverband 1m x 1m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld elzenbos gepland beheer aanplant 

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld onderhoud ringgracht gepland beheer ruimen om de 7 jaar 

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer K oppervlakte 33are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk / wz - kpk 

 opmerkingen / beschrijving        

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Populier, wilg 

 struik- en boomsoorten nevenetage vlier, braam 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
aanwezigheid van reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) 

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar: 2025  

 maximum aantal dunningen in planningsperiode 3 

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen 7 

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal 20% 
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  kaalkap vanaf het jaar: 2015  

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar:       

 aantal houwen        

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw)       

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten Zwarte  Els oppervlakte 50% 

 plantverband groepsgewijs; 4m x 4m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld bomengrasland met elzen gepland beheer aanplant + extensief hooibeheer 

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld bomengrasland gepland beheer extensief hooibeheer 

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld onderhoud ringgracht gepland beheer ruimen om de 7 jaar 

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer L oppervlakte 35are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk  

 opmerkingen / beschrijving        

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Tamme kastanje, Gewone Esdoorn 

 struik- en boomsoorten nevenetage Tamme kastanje, Gewone Esdoorn 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2015  

 aantal houwen  2 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 7 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten hulst, liguster, hazelaar, 
spork 

oppervlakte 50% 

 plantverband 1m x 1m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld gemengde bosrand gepland beheer aanplant inheemse soorten 

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer M oppervlakte 15are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk 

 opmerkingen / beschrijving  wordt doorkruist door laagte vroegere toevoergracht slotgracht 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Populier 

 struik- en boomsoorten nevenetage - 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar: 2025  

 maximum aantal dunningen in planningsperiode 3 

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen 7 

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal 20% 
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  kaalkap vanaf het jaar: 2015  

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar:       

 aantal houwen        

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw)       

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten haagbeuk, zomereik oppervlakte 50% 

 plantverband groepsgewijs; 4m x 4m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld gemengd bomengrasland gepland beheer aanplant + extensief hooibeheer 

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld bomengrasland gepland beheer extensief hooibeheer 

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer N oppervlakte 44are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk  

 opmerkingen / beschrijving        

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Beuk 

 struik- en boomsoorten nevenetage - 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
aanwezigheid beukendreef 

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar: 2015  

 maximum aantal dunningen in planningsperiode 3 

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen 7 

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal 20% per beurt 
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar:       

 aantal houwen        

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw)       

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten hazelaar, hulst, gele 
kornoelje 

oppervlakte 20% 

 plantverband groepsgewijs: 1m x 1m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld introduceren struiklaag gepland beheer aanplant  

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer O oppervlakte 17are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk  

 opmerkingen / beschrijving        

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Gewone esdoorn 

 struik- en boomsoorten nevenetage Gewone esdoorn, vlier 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
aanwezigheid beukendreef 

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2015  

 aantal houwen  1 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 7 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten hazelaar, meidoorn, liguster, 
spork, hulst 

oppervlakte 100% 

 plantverband groepsgewijs: 1m x 1m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld introduceren struiklaag gepland beheer aanplant  

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld gesloten bosrand gepland beheer hakhoutbeheer / scheren 

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer P oppervlakte 18are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk  

 opmerkingen / beschrijving  langs rivier de Mandel 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Populier 

 struik- en boomsoorten nevenetage Gewone esdoorn 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar: 2025  

 maximum aantal dunningen in planningsperiode 3 

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen 7 

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal 30% 
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  kaalkap vanaf het jaar: 2015  

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2015  

 aantal houwen  1 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 7 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten haagbeuk, zomereik oppervlakte 100% 

 plantverband 2m x 2,5m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld 100% inheems  gepland beheer aanplant  

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer R oppervlakte 43are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk  

 opmerkingen / beschrijving  parkbos langs rivier de Mandel 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Zomereik, Plataan, Taxus 

 struik- en boomsoorten nevenetage Gewone esdoorn 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2015  

 aantal houwen  1 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 7 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten hazelaar, meidoorn, zwarte 
els, spork + parkbomen in 
bosrand met parkkarakter 

oppervlakte 75% 

 plantverband 1m x 1m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld 95% inheems met relicten, 
uitgezonderd in bosrand 
met parkkarakter 

gepland beheer aanplant  

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 
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Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer S oppervlakte 45are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk  

 opmerkingen / beschrijving  parkbos 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Paardekastanje, beuk, Gewone esdoorn 

 struik- en boomsoorten nevenetage Gewone esdoorn 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2015  

 aantal houwen  1 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 7 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten hazelaar, gele kornoelje, 
hulst + parkbomen in 
bosrand met parkkarakter 

oppervlakte 20% 

 plantverband groepsgewijs 1m x 1m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld inheems uitgezonderd in 
bosrand met parkkarakter 

gepland beheer aanplant  

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer T oppervlakte 13are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk  

 opmerkingen / beschrijving        

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Populier, linde 

 struik- en boomsoorten nevenetage - 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar: 2015  

 soorten  populier 

 te behouden boomsoorten  linde 

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2022  

 aantal houwen  1 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 7 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten gele kornoelje, 
kardinaalsmuts, gelderse 
roos, haagbeuk, 
veldesdoorn + parkbomen in 
bosrand met parkkarakter 

oppervlakte 100% 

 plantverband groepsgewijs 1m x 1m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld 100% inheems 
uitgezonderd in bosrand 
met parkkarakter 

gepland beheer aanplant  

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       
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  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer U oppervlakte 30are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk  

 opmerkingen / beschrijving  wordt doorkruist door laagte van vroegere toevoergracht slotgracht 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Beuk, Gewone esdoorn, Robinia, Linde 

 struik- en boomsoorten nevenetage Gewone esdoorn 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar: 2015  

 maximum aantal dunningen in planningsperiode 3 

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen 7 

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal 30% per beurt 
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar:       

 aantal houwen        

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw)       

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten beuk, Gewone esdoorn oppervlakte 100% 

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland) dunning voor lichtingval 

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt haagbeuk, zomereik 

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten       oppervlakte       

 plantverband       

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld 95% inheems met relicten gepland beheer rooien Robinia 

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld inheems bomengrasland gepland beheer extensief hooibeheer 

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer V oppervlakte 12are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk  

 opmerkingen / beschrijving  parkbos 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Beuk, Paardekastanje, Populier 

 struik- en boomsoorten nevenetage Hulst, Taxus, Gewone Esdoorn 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar: 2015  

 soorten  Populier +  Paardekastanje indien ziek 

 te behouden boomsoorten  Overige 

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2015  

 aantal houwen  1 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 7 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten haagbeuk, zomereik, 
hazelaar, hulst 

oppervlakte waar mogelijk 

 plantverband 1m x 1m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld 95% inheems met relicten gepland beheer rooien populieren 

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer X oppervlakte 12are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk  

 opmerkingen / beschrijving  reeds gerooid 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Gewone esdoorn 

 struik- en boomsoorten nevenetage - 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2020  

 aantal houwen  2 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 5 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten hazelaar oppervlakte 100% 

 plantverband 2m x 2m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld 100% inheems gepland beheer aanplant 

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld gesloten bosrand gepland beheer hakhoutbeheer 

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer Y oppervlakte 20are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk  

 opmerkingen / beschrijving  parkbos 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Linde, Beuk, Paardekastanje, Haagbeuk, Zomereik 

 struik- en boomsoorten nevenetage Taxus, Gewone Esdoorn, Hulst 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar: 2015  

 soorten  paardekastanje indien ziek 

 te behouden boomsoorten  overige 

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2022  

 aantal houwen  1 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 7 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten 50% zomereik, beuk, linde - 
50% parkbomen 

oppervlakte       

 plantverband individueel 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
 



 

 Individuele bestandsfiche bij het beperkt 
bosbeheerplan 

 ANB-16b-20110113 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Deze individuele bestandsfiche is een subformulier bij het formulier Beperkt bosbeheerplan. 
Voeg voor elk bestand één  subformulier bij uw beperkt bosbeheerplan. 

  

 Deel 1: bestandsbeschrijving 

  Bestandsgegevens 

  Controleer of de gegevens in het formulier Beperkt bosbeheerplan over de identificatie van het bos (vraag 9 en 10) goed 
zijn ingevuld en of een bestandenkaart werd toegevoegd, zodat het bestandsnummer duidelijk gelokaliseerd is. 

 bestandsnummer Z oppervlakte 11are 

  Standplaats 

  reliëf  vlak  hellend, golvend, geaccidenteerd  depressie 

 bodemtype  zand  zandleem  leem  klei 

 waterhuishouding  (tijdelijk) overstromend  nat  vochtig  droog 

 greppelsysteem  (natuurlijke) beken 

 code biologische waarderingskaart  w - kpk  

 opmerkingen / beschrijving  nu weide met enkele hakhoutstoven, wordt bebost 

  Bestandstype 

   LH (>80%)  L + N (20%<N<50%)  N + L  N  niet van toepassing 

 
 Leeftijd hoofdetage 

  plantjaar (voor zover bekend)       Kruis hieronder ongelijkjarig aan bij meer dan twee klassen. 

 leeftijdsklasse  1-20 jaar  21-40  41-60  61-80  81-100 

 101-120  121-140  >140  ongelijkjarig  n.v.t. 

 
 Sluitingsgraad 

   <25%  25 – 50%  50 – 75%   >75%  n.v.t. 

 
 Bedrijfsvorm 

   hooghout  hakhout (<20 jaar)  middelhout  n.v.t. 

 
 Mengingsvorm 

   stamsgewijs (≠ soorten op oppervlakte <0,5 are)  groepsgewijs  homogeen  n.v.t. 

 
 Soorten 

  boomsoorten hoofdetage Gewone esdoorn 

 struik- en boomsoorten nevenetage - 

 opmerkingen (Geef soorten kruidlaag, bijzondere fauna, mar-

kante bomen, dood hout, het bodemgebruik, constructies.) 
      

  Deel 2: Bosbouwkundige maatregelen 

  Kappingen 

   dunningen vanaf het jaar:       

 maximum aantal dunningen in planningsperiode       

 minimum aantal jaren tussen twee dunningen       

 maximale dunningspercentage op basis van grondvlak of stamtal       
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  kaalkap vanaf het jaar:       

   groeps- of zoomsgewijze kap vanaf het jaar:       

 maximum aantal groeps- of zoomsgewijze kap in planningsperiode        

   individuele eindkap vanaf het jaar:       

 soorten        

 te behouden boomsoorten        

   hakhoutkap vanaf het jaar: 2015  

 aantal houwen  2 

 minimale hakhoutcyclus (bij ≠ houwen = cyclus per houw) 5 

   brandhoutkap vanaf het jaar:       

 maximum aantal bomen of volume per jaar        

  Herbebossing 

   nastreven van natuurlijke verjonging (NV) 

 verwachte boomsoorten       oppervlakte       

 natuurlijk verjonging aanwezig  ja  nee aanwezige soorten       

 acties om de NV te bevorderen (genomen of gepland)       

 boomsoorten die worden aangeplant als NV niet lukt       

  toepassing van kunstmatige bebossing 

 boomsoorten haagbeuk, gele kornoelje, 
kardinaalsmuts, liguster, 
kleinbladige linde, 
veldesdoorn, spork, zoete 
kers, meidoorn 

oppervlakte 100% 

 plantverband individueel; 2m x 2,5m 

  Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden 

   vrijstelling  vormsnoei  bestrijding agressieve exoten  zuivering  andere:       

  Deel 3: Maatregelen met betrekking tot de ecologische functie 

  Bosomvorming 

   verhoging aandeel inheemse boomsoorten 

 streefbeeld 100% inheems gepland beheer aanplant 

  Beheermaatregelen 

   aanleg en beheer van bestaande open plekken 

 streefbeeld       gepland beheer       

  aanleg en beheer van bosranden 

 streefbeeld gesloten scherm gepland beheer hakhoutbeheer/scheren 

  aanleg, beheer en bescherming van poel / moeras 

 streefbeeld       gepland beheer       

  andere beheermaatregelen 

 streefbeeld       gepland beheer       

  Voorwaarden voor de exploitatie 

   toepassing van schoontijd (periode waarin kappen en ruimen verboden is) 

  standaardperiode (1 april tot en met 30 juni) 

  andere periode:       reden om standaardperiode niet te gebruiken:       

  andere:       
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Nota bij het beperkt bosbeheerplan 

 

Dit beperkt bosbeheerplan wordt opgemaakt in het kader van een algemeen beheerplan voor het 

kasteelpark van Ingelmunster. Het beperkt bosbeheerplan wordt opgevat als bijlage bij dit algemeen 

beheerplan. Voor uitgebreide informatie over de visie op het park in het algemeen, en voor info over 

de niet beboste delen, wordt naar het algemeen plan verwezen. 

 

Het is ook in die context dat de keuze van de bestandsindeling voor het beperkt bosbeheerplan 

gekozen werd. De bestandsindeling van het algemeen beheerplan wordt aangehouden, waarbij echter 

enkel de bestanden worden behandeld die bebost zijn.  

 

Concreet worden de bestanden A, C, E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y en Z 

behandeld binnen het beperkt bosbeheerplan. 

 

De bestanden B, D, AA, BB, CC, DD, EE en FF zijn en niet bebost. 

 

De bestanden D, F, G, Q, W en GG zijn op heden bebost, doch worden in het algemeen beheerplan als 

te ontbossen aangeduid. Deze bestanden zijn dan ook niet opgenomen in het beperkt bosbeheerplan, 

net als de zone die binnen afzienbare tijd aangewend zal worden voor de verbreding van het kanaal 

Roeselare-Leie.  

 

Duiding bij vraag 33 van het beperkt bosbeheerplan 

 

Een aantal beheermaatregelen uit het algemeen beheerplan voor het kasteelpark van Ingelmunster 

hebben invloed op een of meerdere bosbestanden, en worden hier aangehaald en verduidelijkt. Zie 

hiervoor ook de betreffende kaart bij het beperkt bosbeheerplan 

 

Aanleg van wegen: 

- Het herstellen van de historische parkrondgang – die ook het gedeelte van het park ten zuiden 

van de Mandel doorkruiste – vindt gedeeltelijk plaats in bestand H. Het betreft de aanleg van 

een grindweg in siergrind ‘Vittel’ met een breedte van 2m50, die de beide (momenteel 

verdwenen) historische bruggen over de Mandel opnieuw verbindt. 

- Het verbinden van de voetgangerstrap die voorzien is in de nieuw te bouwen dorpsbrug door 

middel van een knuppelpad in inlands hout met breedte 1m50. Dit pad doorkruist bestand H. 

- Het aanleggen van een knuppelpad in inlands hout met breedte 1m50 doorheen het nat 

bosgedeelte in het zuidoostelijke deel van het park. Dit pad doorkruist de bestanden H, J en K, 

en sluit via een nieuw te plaatsen vlakke houten brug over de Mandel aan op het bestaande 

parkcircuit. 

- Een bijkomende onverharde bosweg als short-cut en ter uitbreiding van de 

circulatiemogelijkheden in het park. Een eenvoudige vlakke houten brug over de laagte van de 

vroegere toevoergracht  zorgt voor een verbinding die doorheen de bestanden M, P en S gaat. 

 

Onderhoud van grachten of drainage: 
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- Het herstellen en ruimen van de bestaande maar deels verlande ringgracht aan de voet van de 

kanaaldijk, en het reeds aanpassen van het tracé van die gracht aan de geplande 

kanaalverbreding, gebeurt in de bestanden H en J. 

 

Wijzigen van de kruidlaag: 

- De bestaande bosbestanden K, M en U worden omgevormd naar bomengrasland. Binnen deze 

bestanden wordt gestreefd naar een kroonbedekking van 50%, te bekomen door dunning en of 

wijdmazige heraanplant. De kruidlaag wordt beheerd als (vochtig) hooiland, waarop een extensief 

maaibeheer toegepast wordt, namelijk 2 maaibeurten per jaar. Op die manier wordt naar een grotere 

diversiteit binnen het beboste gedeelte van het domein gestreefd, en kunnen gradiënten ontstaan van 

open plek naar dicht bos. 






































