Help, er is gehamerd in het Lappersfortbos.
Op 10 februari 2015 waren de boswachters van het Agentschap voor Natuur en Bos
aan het werk in het Lappersfortbos. In uitvoering van het goedgekeurde beheerplan
bereiden zij zo een kap in het bos voor. Hun hamertekens zijn nu zichtbaar.
Dit om de in het beheerplan vooropgestelde beheerdoelstellingen met betrekking tot
de ecologische functie van dit bos te kunnen halen.

Bestand 1b: gebleste bomen leiden de bosomvorming naar inheems loofhout in.

Meer concreet kunnen de ecologische doelstellingen voor dit boshabitat als volgt samengevat
worden:
1. Verder verhogen van het aandeel inheemse, secundaire boomsoorten en structuurrijke
bosbestanden via dunning en omvorming
2. Behoud en ontwikkeling van het aandeel dood hout in alle diameterklassen, boomsoorten en
ontwikkelingsstadia
In het populierenbestand 1b (in de hoek BEP met nieuw bedrijventerrein: foto hierboven) is daarom
een directe bosomvorming via kaalkap voorzien.
Die populieren werden vermoedelijk geplant in de oude moestuin van het vroegere directeursgebouw.
Met als bedoeling gekapt te worden op veel jongere leeftijd en als lucifers te eindigen. Net zoals de
populieren in het huidige moerasbos (die zijn op weilanden geplant.) .
De populieren zijn er ongeveer 60 jaar oud en - met een gemiddelde stamomtrek van 160 cm –
kaprijp. Omdat ze na de aanplant nooit meer werden gedund, zijn de kronen ijl en kunnen ze nu niet
meer verder groeien.
Na de kap zal men niet wachten op natuurlijke verbossing maar zelf zo snel als mogelijk (voorjaar
2016) aanplanten. Het populierenbos wordt dan zo omgevormd naar gemengd inheems loofhout, met
Zomereik en Zomerlinde als hoofdboomsoorten, en Boskers en Fladderiep als nevenboomsoorten. Dit

in groepjes. Ertussen komen struiksoorten. Er wordt ook een bosrand voorzien van ca 10 m. Dit
laatste moet het zicht op de omstaande gebouwen en muren wegnemen.
Om het aandeel dood hout te bevorderen in de toekomst, zijn er een aantal populieren gespaard door
de boswachters. Die bomen werden niet gehamerd en moeten blijven staan. Ze zullen nooit meer
gekapt worden en mogen zo oud worden als fysisch mogelijk – daarna gaan ze als dood hout op in de
ecologische kringloop van het bos.
Omdat de bomen zwaar zijn, zal met zware machines (rupskraan) gewerkt moeten worden. Nadien
moet de zone opgeruimd worden om plaats te maken voor de nieuwe bomen.
In bestand 1a Aansluitend worden de populieren ter hoogte van de ingang langs Ten Briele (meest
noordelijke punt van het bestand) gekapt. De populieren hebben momenteel reeds omtrekken van 270
à 320 cm. Kap is bijgevolg ook aangeraden om veiligheidsredenen. Deze zone wordt omgevormd
naar inheems loofhout met een brede struikengordel.
In de jonge bomen van dit bestand (meer in het parkbos) is een selectie gemaakt uit de wat de
boswachters zien ontwikkelen als de mooiste bomen. De te sparen bomen die het parkbos van de
toekomst gaan vullen, zijn gemerkt met een blauwe verfbol. De concurrenten die de toekomstbomen
verhinderen om groot en sterk uit te groeien, worden gekapt. Bedoeling is dat dit door een particulier
geveld wordt. Zodat de impact op de bodem minimaal blijft.
Omdat deze beheermaatregelen zelf uitvoeren veel geld en middelen kost, beslist het Agentschap
voor Natuur en Bos om het te laten uitvoeren. Doordat de vraag naar hout in België nog steeds
geschat wordt op 50x hoger dan het aanbod, zal er voor het hout betaald worden. De bomen worden
dan ook via een Openbare verkoop aangeboden aan Erkende houtexploitanten. Dit geld kan dan weer
mee het bosbehoud verantwoorden én de heraanleg van het bosdeel betalen.
De eigenlijke bosexploitatie loopt volgens strikte voorwaarden die door de boswachters opgevolgd
worden.
ANB Boswachter K. Maertens.

www.natuurenbos.be/lappersfortbos
http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/BeheerLappersfortbos.aspx
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars
Welkom op onze volgende seizoenswandelingen in het Lappersfortbos
{ hoofdingangANB-bord www.natuurenbos.be/lappersfortbos }
‘ Er is een stad waarin ik zing als een gebed voor liefde. Lies Van Gasse ‘
zaterdag 29 augustus 2015 ( L-bos nacht van de Lappersfortvleermuis 20u30 ) * zondag 18 oktober
2015 ( L-bos 14u30 ) * zondag 31 januari 2016 ( L -bos 14u30 ) Info www.poeziebos.be

