ADVIES
WANDELBOS DEURLE
ERFGOED DEURLE

Wandelbos Deurle – Een uitzonderlijk waardevol landschappelijk, historisch en bouwkundig erfgoed
INLEIDING
Erfgoed Deurle heeft op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen (cfr. vergadering E.D. d.d. 29/06/2017) deze site onder de loep
genomen en kwam tot de eindconclusie dat deze zovele elementen bevat dat zij in aanmerking komt voor een bijzondere bescherming. Een
samenvatting van de argumenten volgt hierna.




Het wandelbos maakt deel uit van het uitzonderlijk authentiek duinen erfgoedlandschap (relictzone).
Het bevat bouwkundig erfgoed en historische artefacten, die teruggaan naar de kasteeldomeinen Roodhuyze en della Faille.
Het oorspronkelijk wandeltracé is een relict van de inrichting zoals gewild door de adellijke familie della Faille bij de verwerving van dit
‘aengenaem Speelgoed’ en heeft als dusdanig een erfgoedwaarde.1
 Bepaalde aanplantingen (zoals een drevenrij) zijn relicten van vroegere landschapsarchitectuur en hebben dus een erfgoedwaarde verkregen,
 De vegetatie bevat waardevolle elementen;
 Het domein zelf, en zeker de toegang (in het verlengde van de Oude Vierschaarstraat), zijn onderdeel van een historische site namelijk de
kruising van een aantal wegen die in het verleden een belangrijke functie hadden.
 De verwerving door de gemeenschap had een historische betekenis (de recuperatie van een fragment van een domein door de gemeenschap
dat voorheen aan de adellijke families van Deurle toebehoorde die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven), maar
brengt ook de morele plicht van de instandhouding mee.
 De actuele invulling van de functie van dit bos moet gebeuren met respect voor de historische waarde van het domein.
Deze argumenten worden hierna toegelicht. Wij willen deze inleiding besluiten met een dringende aanbeveling om de nodige instandhoudingswerken
te doen uitvoeren, maar ook een procedure op te starten voor een bijzondere bescherming van dit gebied.
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F. Bijn, Het bos en zijn geschiedenis, Deurle, 1980
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A. Geografische situering van het wandelbos Deurle
Het bos situeert zich ongeveer ter hoogte van de kruising van de Pontstraat met de Oude Vierschaarstraat, ten Westen van de Leie.

Model duinengebied : Wandelbos Deurle is de onderste gele
omkadering

Recente luchtfoto (winteropname uit periode 2013-2015)

Situatieplan van het dorp Deurle met de kastelen ter Laecke en
Roodhuyze, uit het renteboek Nevele1644 (R.A.G. Nevele nr
1163) Boven Ter Laecke – onder: Roodhuyze

B. Gemeentelijke beleidsplannen
1. Grondgebonden plannen
Erfgoed Deurle verwijst naar de volgend documenten die de officiële gemeentelijke visie verduidelijken, vastleggen en tot op heden bindend zijn.
- Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan (GNOP)
- Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2009-2013
- Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
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2. Gemeentelijk milieubeleidsplan 2009-2013
Ook de historiek van het landschap van Sint-Martens-Latem (waaronder wandelbos Deurle) en de doelstellingen voor het behoud en/of de
ontwikkeling staan er in beschreven. Hierna worden enkele relevante uittreksels uit het Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2009-2013 gegeven.
Traditionele landschappen2
In de gemeente Sint-Martens-Latem liggen twee traditionele landschappen (Antrop et al.):
Leievallei
[...]
Zandig Leie-Schelde-interfluvium
De structuurdragende matrix binnen het zandig Leie-Schelde-interfluvium is opgebouwd uit een vlak interfluvium met langs de valleiranden een
uitgesproken microreliëf (rivierduinen).
[...]
De identiteitsbepalende elementen van zandig Leie-Schelde-interfluvium zijn een overwegend vlak landschap met een kenmerkend microreliëf gevormd
door Holocene landduinen;
[...]"
Park en bos3
In de gemeente Sint-Martens-Latem zijn naast de Leiemeersen ook de drogere bossen op de stuifzandkoppen belangrijke waarden. Het woonbos van
Deurle bevindt zich in een voormalige eiken-berkenbos. Door de verkaveling van dat bosgebied heeft het bos een groot deel van zijn ecologische waarde
verloren. Het bos Van Schoote (deel van het Warandebos), het wandelbos van Deurle en de Molenberg zijn de laatste bosrestanten. Het wandelbos
van Deurle is toegankelijk. [...]"
Het wandelbos is moeilijk toegankelijk omwille van de slechte oversteekbaarheid van de Pontstraat"
Bebossing4
Tussen het recyclagepark en het overstromingsgebied Hooglatem en aan de inkom van Deurle (Pontstraat) zal nieuw bos worden aangeplant. Beide
locaties kunnen geheel of gedeeltelijk dienst doen als speelbos. Dit moet een alternatief vormen voor het moeilijk toegankelijke wandelbos dat
bovendien sterk onderhevig is aan erosie. [...]"
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p. 48-49: "3.4.2.3 Landschap
p. 49: “3.4.2.4
4
p. 51: "NAT-2.2/5
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3. Gemeentelijk Cultuurbeleidsplan 2007
Hierin vinden we de omschrijving van een monument. Onder monument wordt bij decreet (3 maart 1976) verstaan:
“een onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of van beide samen, dat van algemeen belang is omwille van zijn artistieke,
wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde, inbegrepen de zich erin bevindende
zaken, onroerend door bestemming”.
Het wandelbos beantwoordt perfect aan deze beschrijving.

C. Landschappelijke motivatie
“Het “Wandelbos Deurle”” is een prachtig voorbeeld van landduinen die gevormd werden tijdens de eindfase van de ijstijden (Pleistoceen) en het begin
van de huidige periode (Holoceen).
Het is gelegen in de gemeente Sint-Martens-Latem en maakt deel uit van een zeer mooi voorbeeld van een degelijk “land-duinen gebied”, zij het dan
in een licht gewijzigde vorm, vooral de vegetatie – landduinen in een nagenoeg ongestoorde situatie zijn uiterst zeldzaam in Vlaanderen. Dit is o.a.
het geval met het “Het Wandelbos”.
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Tijdens de laatste glaciale periode (Weichsel) hebben de rivieren (waaronder de Leie) grote hoeveelheden sedimenten, voornamelijk met zandige
samenstelling, uit de bovenstroomse bekkens aangevoerd en in de riviervlakte afgezet. Tijdens het klimatologisch dieptepunt dat op het einde van het
glaciaal kan worden gesitueerd, heersten zeer koude en droge omstandigheden. Het landschap kan men op dat ogenblik het best vergelijken met een
Arctische steppe met een lage vegetatie van mossen, cypergrassen en kruiden.
De schaarse vegetatie, gepaard gaande met een relatief lage grondwaterstand liet toe dat de riviersedimenten door de wind werden opgewaaid en
herwerkt (Verbruggen 1971 - De Moor 1981). Deze “dekzanden” overdekten in veel gevallen de volledige riviervlakte. Dit was eveneens het geval voor
de Leievlakte.

De Leie veranderde voortdurend van loop: een vlechtende rivier (braided River). Grote zandige platen kwamen bloot te liggen die zeer gevoelig waren
voor de windwerkingen.
Deze “verstuivingen” waren mogelijk door het verdwijnen van de permanent bevroren bodem; de permafrost.
Deze mobiele zanden werden opgewaaid tot landduinen. Aldus kwamen de duinengebieden tot stand.
“Het Wandelbos” is aldus een bijna ongeschonden getuigenis van deze zeer belangrijke landschapsontwikkeling.
De “Wandelbos” vormt een ankerplaats, een gebied met een zeer hoge erfgoedwaarde, maar dan wel erfgoed dat ruim 10 000 jaar oud is.
Een dergelijk “landschappelijk fossiel” is eveneens zeer belangrijk voor verdere studie van de landschapsgenese, van bodemkundige studies en
archeologisch onderzoek.
De ongeschonden landduinen zijn zeer zeldzaam omdat ze door hun hogere, en dus drogere situatie, reeds zéér vroeg in aanmerking kwamen voor
woningbouw.5
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Teksten van Professor Luc Daels, geograaf R.U.G. opgemaakt in het kader van het dossier bescherming van de landduinrelicten in 2009.
Studie van de landschappen
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D. Cultuur – historische motivatie
Het Wandelbos en het kasteel della Faille situeren zich in de onmiddellijke omgeving van het vroegere, afgebroken kasteel Roodhuyze.

Foto’s: Familie Bernard della Faille, Lozer, Kruishoutem

- landmerk van cultuurhistorische waarde –
Meer dan honderden jaren nu vormt dit bos een markant punt van landschappelijke erkenning, zowel voor recreanten, passanten als voor
inwoners.
We belichten even de geschiedenis van het kasteel van Deurle 6.
Op 25 juni 1848 koopt baron Gustave-Jean-Baptiste-Auguste-Henri-Ghislain della Faille d’Huysse (geboren te Gent 26 januari 1802) het domein. Het
werd beschreven als:
“Een schoon aengenaem Speelgoed, bestaende in Huys, Hoveniershuys, Serren, Remissen en Stallingen, Groenselhof, Boschdreven en
Wandelingen beplant met welwassende Boomen en Houtgewas, gestaen en gelegen binnen de gemeente Deurle, omtrent het dorp, komende met
een dreef op de groote roete van Gend naer Kortrijk …aldaer t’samen groot 9 hectaren 68 aren 50 centiaren …”
Hij kwam zich in 1855 vestigen te Deurle in een nieuw gebouwd kasteel aan de Leie naar plan van de Gentse architect Louis Minard. Het wandelbos is
dus niet alleen geomorfologisch met een duinlandschap verbonden, maar blijft ook in cultuur-historisch opzicht boeiend.
6

“Geschiedenis van Deurle” Urbain Van den Heede 1992
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Rechtover Deurle Bos

Zicht vanuit wandelbos Deurle

Bewerken van het land aan domein Kasteel
Deurle

Plannetje getekend door de familie della Faille – datum niet gekend – Archief van de familie
Rechts onder: Wandelbos “Parc du Chateau”
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E. Vegetatie 7
Het wandelbos van Deurle maakt deel uit van een schatkamer van bomen, groen en natuur-erfgoed waarop onze gemeente trots kan zijn. Daarom
halen wij graag de tekst aan van de werkgroep Gemeentelijk Bomenbeleid, die ook op dit wandelbos van toepassing is.
“Omwille van hun diversiteit en schoonheid zijn bomen in onze gemeente een niet weg te denken vaste waarde. Ze zijn een belangrijke
aantrekkingspool waar menig kunstenaar zijn inspiratie uithaalde en waardoor velen zich hier graag komen nestelen. Het mooie landelijke groen
waarbij die bomen een zeer belangrijke rol spelen was en is nog steeds het succes en de aantrekkingspool van de gemeente Sint-Martens-Latem, wat
we de naam geven van “bijzondere bomengemeente”. Door hun vorm en grootte zorgen ze voor waardevolle en unieke accenten in parken, bossen,
straten, pleinen en verkavelingen. Ze vormen de vaste waarde binnen het Latemse Leielandschap; de belangrijkste troef, herkenbaarheid van het
landschap.
De geschiedenis leert ons dat het alluviale gebied samen met de beboste heuvels meer en meer een verblijfplaats voor de huidige bevolking werd.
Zodoende kreeg de gemeente meer en meer een residentieel karakter waar autochtone bevolking, kunstenaars en bourgeoisie genieten van de
kwaliteiten van dit mooie landschap.
Bomen zijn zeer belangrijk binnen onze gemeente en maken deel uit van het cultureel natuurerfgoed. Dit historisch erfgoed en haar site en haar
belang voor de bewoners van deze bijzondere bomengemeente weegt hier zwaar door (zowel het emotioneel en sociaal aspect).
Ook de geschiedenis van het zicht, de uitstraling van dit landschap zijn een grote troef, hiermee straalt het rust en sereniteit uit naar de buitenwereld
Het is op deze troef dat men als overheid en als goede huisvader de plicht heeft verder te werken, dit onderhouden en op een duurzame manier
verder uitbouwen. Het landelijke, historisch vertrouwde en herkenbare karakter zorgt ervoor dat de inwoners van Deurle en Latem zich goed voelen in
hun gemeente en zich blijven nestelen in deze karaktervolle omgeving.
Het behouden van deze waardevolle elementen is dan ook fundamenteel en verder bouwen is een belangrijk engagement. Zo kan de gemeente verder
groeien en bloeien onder de gunstige invloed van deze groene waarde. De eigenheid van de aanwezigheid van bomen binnenin onze gemeente
mag men niet kwijtspelen maar moet men koesteren en haar natuurlijke verdere ontwikkeling en evolutie garanderen. Onze bomengemeente met
haar prachtige boomexemplaren, waardevolle dreven en land-duinenlandschap is als het ware een unieke parel in Vlaanderen.
Het is een plicht dit bomen en landschap erfgoed verder te beschermen en erover te waken dat dit gebeurt, dat het alle kansen krijgt in haar
eigenheid verder te blijven evolueren op een natuurlijke manier.
Om deze troef verder te kunnen koesteren en te beschermen zijn regelingen en richtlijnen nodig voor een efficiënt en doelgericht bomen- en
landschapsbeheer. Een verantwoordelijk beleid is dus onmisbaar.”
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Tekst: Werkgroep Gemeentelijk bomenbeleid 2009
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Volledigheidshalve kunnen we nog meegeven dat het bos:
- als "biologisch zeer waardevol" wordt beschreven op de Biologische Waarderingskaart (versie 1): gecatalogiseerd als "zuur beukenbos";
- als "complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen" wordt beschreven op de Biologische Waarderingskaart (versie 2 - juli 2005):
gecatalogiseerd als "kasteelpark" en "zuur beukenbos";
- als "Atlantisch zuurminnende beukenbossen met Ilex (hulst) en soms ook Taxus in de ondergroei" wordt beschreven
op de Natura 2000 Habitatkaart 8.

Biologische waarderingskaart

8

Biologische waarderingskaart

(bron: www.geopunt.be)
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F. ADVIES VAN DE WERKGROEP
1. Restanten van een bouwwerk met wapenschild
Oppervlakte 3,5m op 3,8m.
Een muurtje en restanten van de fundering van 3 overige muurtjes zijn nog aanwezig. Er bevinden zich geen resten van een vloer.
In een muurtje is een wapenschild ingemetseld. Men kan er vaag enkele beeltenissen in ontdekken. Vooreerst de kop van een leeuw die over
de centrale afbeelding hangt. Over de centrale afbeelding zelf heerst de grootste onduidelijkheid. Sommigen beweren dat het 3 negerkoppen
zouden zijn, daarmee verwijzende naar de familie de Loën d'Enschedé, waartoe de echtgenote (Léonie) van Gustaaf della Faille, die het park
liet aanleggen, behoorde. Maar enig opsporingswerk leert ons dat dit wapenschild van de Loën er duidelijk anders uitziet: drie zwarte vogels
boven een zwarte dwarsbalk, en helemaal geen negerkoppen... Anderen zien er de (geërodeerde) resten in van een doodskop met knekels. Dit
symbool werd gebruikt in funeraire omstandigheden, maar niet op een wapenschild. De mysterieuze betekenis en onbekende herkomst van het
ingemetselde wapenschild maakt het tot een intrigerend relict... met zekere toeristische attractieve waarde.

Wij stellen voor:
- De oude structuur opnieuw zichtbaar te maken. Uit te voeren met de nodige zorgzaamheid en respect voor het erfgoed.
- Het schild af te schermen en een infobordje met de nodige historische informatie te plaatsen.
- Op dit hooggelegen punt een rustpunt te creëren voor de recreant in het bos (bijvoorbeeld een houten of stenen picknicktafel, bestendig
tegen vandalisme).
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2. De overbrugging / tunnelgewelf
De overbrugging/tunnelgewelf is grotendeels met aarde volgelopen terwijl de muren partieel verdwenen of afgebrokkeld zijn. De aangebrachte
(niet deskundige) herstelling respecteert de oorspronkelijke toestand niet. Vermoedelijk betreft het hier opnieuw een restant van het oude
kasteel Roodhuyze.
Wij stellen voor:
- De tunnel uit te graven, te herstellen in de oorspronkelijke staat en te verstevigen. De keermuren te verlengen om aardeverschuiving tegen
te gaan zodat bovenaan het wandelpad hersteld wordt en de doorgang er onder opnieuw bewandelbaar is.
- We merken dat sinds de aankoop door de gemeente er reeds veel aarde is verdwenen (erosie) en stellen voor om rekening te houden met
de problematiek van de erosie door de aangepaste beplanting te voorzien.
- Nadien het niveau van de aarde op en rond de tunnel op te hogen en de tunnel met aarde te bedekken (dit zorgt voor de nodige stevigheid
van het Vlaams gewelf).

Vlaams tunnelgewelf
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3. Beukendreef naar het vroegere kasteel Roodhuyze
Ze bestaat uit een 8 à 10 beukenbomen (minstens 150 jaar) en bevindt zich ongeveer parallel met de Pontstraat naast de wandelweg. Het is
slechts een gedeelte van de oorspronkelijke beukendreef en diverse bomen zijn al door ouderdom gesneuveld. Wij verwijzen hiervoor naar de
bomeninventaris opgemaakt door de gemeente.

Wij stellen voor:
- Het resterende gedeelte van de oude beukendreef naar het verdwenen kasteel Roodhuyze te herstellen en vrij te maken van plantengroei
volgens het principe van het Harmonisch Bos- en Parkbeheer. Het bestaande dreefpatroon te verjongen.
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4. Toegang (kant Pêcheur)
Deze toegang is verre van optimaal en door plantengroei overwoekerd.
Het is immers onmogelijk het bos te verlaten zonder de drukke Pontstraat te gebruiken.
Het is niet duidelijk waar de perceelgrens ligt tussen het wandelbos en het perceel van de familie Vermeersch. Deze dient eerst bepaald te
worden en afgebakend.

Links: de oorspronkelijke toegang tot het wandelbos.
Deze toegang is door plantengroei overwoekerd en nog
moeilijk toegankelijk.
Rechts: de nieuw aangelegde toegang met houten
afbakening/doorgang.
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We stellen voor:
De toegang in de Pontstraat te sluiten en te supprimeren en de mogelijkheid te onderzoeken om de toegang aan de kant van de weg
Vermeersch te officialiseren.
De inrichting van een bosvriendelijke stalplaats voor fietsers, naast de toegang Vermeersch.
Een infobord te plaatsen met informatie over de geschiedenis van het bos (foto’s, plannen, informatie). Erfgoed Deurle is bereid hieraan de
passende medewerking te verlenen. Dit past in het kader van de nodige sensibilisering en het aantonen hoe belangrijk dit erfgoed voor onze
gemeente en haar inwoners is.

5. Toegang kant Oude Vierschaarstraat
Natuurlijke hoofdtoegang.
Wij stellen voor:
- Behoud en herstellen van de oorspronkelijke, authentieke toegang. We erkennen het probleem dat deze toegang gevaarlijk is en dat er om
mobiliteits- en veiligheidsredenen actie dient te worden ondernomen (mogelijks verkeersdeskundige raadplegen).
- Het tracé zo inrichten dat voetgangers, fietsers, schoolkinderen (2 scholen in de nabijheid) op een veilige manier het domein kunnen
betreden. Indien mogelijk door snelheidsremmers en een veilige oversteek.
- Restaureren van de twee ronde palen is ondertussen gestart door de gemeente.
- Herplaatsen van een kopie v/h infobord en plaatsen van nieuw bord met info over het bos, zijn relicten, zijn reliëf, etc.
- Creëren van ruimte voor fietsparking.
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6. Afsluiting kant Pontstraat
Wij stellen voor:
- Om de grens van het wandelbos en het domein te doen respecteren maar in hoofdzaak om de oorspronkelijke structuur van de landduinen
te beschermen, op de grens van het domein met de Pontstraat een verhoogde boordsteen (+/- 20 cm.) te plaatsen waarop de kastanje
afsluiting wordt geplaatst (cfr. Franse weginrichting).
- Het aanplanten van inheemse struiken die verdere erosie van de steile helling voorkomt.
- Deskundigen ter zake advies vragen omtrent eventueel herstel van het oorspronkelijke duinenlandschap en een effectieve
erosiebestrijding van de rivierduinen. Gerichte aanplantingen met autochtoon en streekeigen plantgoed kunnen alvast soelaas bieden om
verdere erosie te vermijden of te vertragen

Hedera en meiklokjes, varens e.a. bodem
bedekkende planten kunnen hier aangeplant
worden.
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7. Oplossing voor de huidige onveilige verkeerssituatie aan het bos en de volledige historische site
Dorpsstraat, Pontstraat en Oude Vierschaarstraat.
Waarom is dit een belangrijke site? Omdat in een ver verleden belangrijke wegen van Deurle elkaar hier kruisen en / of er samenkomen met
de bijhorende typische gebouwen, bebouwingen, herbergen en activiteiten. De 2 herbergen, het kruispunt tussen de Leegen Heirweg (heden
Oude Vierschaarstraat), de Pontstraat, de Dorpsstraat.
We stellen voor:
- Mogelijke oplossing creëren voor het wegwerken van de gevaarlijke flessenhals in de Pontstraat (van het Leiepark tot aan de Dorpsstraat)
door prioriteit te geven aan de zwakke weggebruikers (fietsers en wandelaars).
- Veilige doorgang voor fietsers en wandelaars (schoolgaande jeugd) – foto 1 - dit met respect voor het behoud van het waardevolle karakter
van de historische site.
- Het wegtracé zo inrichten dat het een snelheid werend effect heeft.

Foto 1: de woning op de plaats waar
rond 1910 café “In den hert” stond.
De herbergen, een belangrijk
kruispunt
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8. Bosbeheer
8.1. BOMEN
hier volgen we de richtlijnen uitgewerkt door de Werkgroep Gemeentelijk Bomenbeleid Sint-Martens-Latem 2008 goedgekeurd tijdens de
gemeenteraad mei 2009.
“Uitwerking van een groenbeleidsplan als duurzame erfenis voor onze achterkleinkinderen volgens het principe van het harmonisch park- en
groenbeheer.
Eenheid en harmonie in de buitenruimte,
Organiseer “wettelijke” zorgplicht voor beter bomenbeheer, erkende boomverzorgers - profiel SERV
In eerste instantie dient een boom visueel gezond te zijn. De toekomstverwachting, plaats en beheer. Rekening houden met de eisen die bomen
aan hun stand- en groeiplaats stellen.
Kennis van bomen is onontbeerlijk voor een goed bomenbeleid. Boomspecialisten. Beheermaatregelen op korte en op lange termijn zijn
belangrijk voor een goed bomenbeheer. Juiste materiaal, personeel voorzien en de juiste onderhoudsfrequentie afspraken.
- Het bomenbestand constant verjongen door nieuwe aanplant.
- Randvoorwaarden ontwikkelen voor de inrichting en het beheer van bomen in de openbare ruimte
- Verbeter de planologische en juridische bescherming van monumentale en beschermwaardige bomen via verplichting plannenopmaak door een
beëdigd landmeter. Kwaliteitsrichtlijnen, bestekvoorwaarden voor duurzaam boombeheer: In de voorbereidende ontwerpfase van een plan worden
de houtopstanden van bijzondere bomen en kansvolle bomen geïnventariseerd en gewaardeerd. Er wordt afgestemd op het eindbeeld van de
boom reeds in de voorontwerpfase. Knelpunten worden met de gemeentelijke ambtenaar besproken en er wordt gezocht naar passende
oplossingen.
- De uitvoering en het beheer toegankelijker maken, bevoordelen.
- Hinder door bomen structureel voorkomen.
Beschermen van bijzondere beeldbepalende, beschermwaardige en monumentale bomen.
Bijzondere bomen verdienen bijzondere bescherming: onderscheid tussen:
* bestaande monumentale bomen
* herdenkingsbomen (geschiedkundige belangrijke bomen bv. op schilderij)
* dendrologische bomen
Gevaar voor bezoekers aan het wandelbos moet te allen tijde worden vermeden.
Dood hout is echter noodzakelijk voor het ecosysteem van een bos.
doel: het duurzaam handhaven van bijzondere bomen in het wandelbos Deurle. Deze bomen op een bijzondere bomenlijst laten opnemen, deze
genieten uiteraard een speciale beschermingsstatus. Extra bescherming vindt plaats door deze bomen in bestemmingsplannen op te nemen.
Boom Effect Analyse: sluipenderwijs afsterven van bomen door ingrepen in de buurt van de standplaats tegengaan. BEA geeft gestandaardiseerde
richtlijnen bij de beoordeling/evaluatie van ingrepen bij bijzondere bomen.”
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8.2. VEGETATIE

3. VEGETATIE

Dood hout is noodzakelijk

Afsluiting kant Pontstraat (p. 3):
Nieuwe aanplantingen - bij voorbeeld voor
erosiebestrijding - gebeuren bij voorkeur
met autochtoon streekeigen plantgoed.
Bestrijding van exoten - zoals Amerikaanse
vogelkers (Prunus serotina) - is nuttig.
Aanwezigheid van klimop (Hedera helix) is
weliswaar eigen aan het bossysteem in
onze contreien.
Desgewenst kan het college zich verder
laten informeren door interne of externe
deskundigen.
Het exacte plantadvies in deze specifieke
bosomgeving is immers afhankelijk van
diverse
factoren
(bodemvochtigheid,
grondsoort, zuurtegraad, ...).
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8.3. PADEN
Natuurlijke aarden wandelpaden opnieuw vrij laten en alles zo eenvoudig mogelijk zijn gang laten gaan. Het natuurlijk boskarakter respecteren en
behouden.
Herstelling van de oude padenstructuur als referentie naar de historische context van het wandelbos. Bij voorkeur zonder extra verharding
bovenop de paden. Aantasting van het natuurlijke karakter van het wandelbos moet volgens ons zoveel mogelijk worden vermeden. Erosie door
intensieve bewandeling van het bos is een aandachtspunt.
AANBEVELING:
* erosie bestrijden van de steilste landduin gelegen vlakbij de ingang Pontstraat – Oude Vierschaarstraat (zie foto).
* Het wandelpad kan hier op een andere manier worden aangelegd en beplant om erosie verder te bestrijden in de toekomst (zie schets)
Regelmatig de paden netjes houden en bijzondere aandacht aan sluikstorten. Handhaven!
Tot slot zijn absoluut maatregelen en sensibilisering nodig tegen zwerfvuil. Deze problematiek overstijgt uiteraard het wandelbos en is in feite veel
breder van toepassing

Foto steilste landduin

Visualisatie aanplantingen steile hellingen
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9. FUNCTIES VAN HET WANDELBOS
Spelen, wandelen, zachte recreatie, groenpool en long
Wij herhalen even het zinnetje uit het boek “De geschiedenis van Deurle”
“Een schoon aengenaem Speelgoed, bestaende in Huys, Hoveniershuys, Serren, Remissen en Stallingen, Groenselhof, Boschdreven en
Wandelingenbeplant met welwassende Boomen en Houtgewas, gestaen en gelegen binnen de gemeente Deurle, omtrent het dorp, komende
met een dreef op de groote roetevan Gend naer Kortrijk …aldaer t’samen groot 9 hectaren 68 aren 50 centiaren …”
Een belangrijke functie naast wandelen en zachte recreatie is toch dat het wandelbos ook toegankelijk moet zijn als speelbos. Momenteel is er
een groot gebrek aan toegankelijke en veilig bereikbare bossen. Deze intentie werd ook als dusdanig beschreven in het Gemeentelijk
Milieubeleidsplan 2009-2013 (zie p. 51). Toegang voor landschap verstorende activiteiten (intensief mountainbiken, ...) alsook gemotoriseerde
activiteiten (gebruik van brommers, quads, ...) achten wij niet aangewezen. Het lijkt raadzaam om dergelijke zaken te verbieden.

10. BOSREGELEMENT VAN HET WANDELBOS
Wij stellen voor: Herintroductie van een bosregelement:
* zorgen voor het bos;
* geen vuil achterlaten;
* gemotoriseerde voertuigen (quads, motor, bromfietsen), mountainbike niet toegelaten (om erosie te vermijden).

Opgemaakt door Erfgoed Deurle
11 september 2017
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