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Inleiding

Algemene beschrijving van natuurwaarden en bedreigingen binnen het gewestplan
Ieper - Poperinge

Het gewestplan Ieper - Poperinge strekt zich uit over verschillende landschappen / geografische
streken. In het noordwesten vormt de lJzervallei een deel van de Polderstreek. Tussen de
noordelijke heuvelrij van het West-Vlaams Heuvelland (Vidaigneberg, Rode berg, Scherpenberg,
Kemmelberg, Hoogte van Wijtschate, ...) en de IJzervallei strekt zich de zandleemstreek uit. Dit
gebied behoort tot het IJzerbekken. Ten zuiden van de heuvelrug bevindt zich het Leiedal.

Polderstreek
In het uiterste noorden van het gewestplan ligt een (klein) deel van de IJzervallei met aansluitend
de valleien van de Haringse beek, Poperingse Vaart, Kemmelbeek, Martjesvaart en leperlee.

De polders ontstonden na de Duinkerke III transgressie toen de zee begon terug te trekken. Het
vrijgekomen land werd vanaf de I ld" eeuw ontgonnen d.m.v. indijking. Na de bedijking werd het
gebied kunstmatig ontwaterd. Door deze indijking en ontwatering ontstond het huidige
inversiereliëf. Tijdens de verschillende transgressies werd bovenop het bestaande veenpakket
mariene klei en zand afgezet. Door ontwatering krimpt veen in sterke mate in, klei in mindere
mate en zand bijna niet. Afhankelijk van de samenstelling en dikte van de sedimenten en het
veen daalde bijgevolg de oppervlakte in meer of mindere mate. De stroken waar het veen was
weggeslagen en die opgevuld waren met zand, nl. de voormalige kreken klonken bijna niet in.
Deze oorspronkelijk zwakke depressies liggen nu hoger (kreekruggen) dan de gebieden met
venige ondergrond die aanvankelijk het hoogst lagen, maar sterk inklonken (kommen). Door het
latere uitvenen en uitbrikken (klei) ontstond het microreliëf dat nu nog in niet geëgaliseerde of
gescheurde wei- en hooilanden terug te vinden is.

De IJzerbroeken bestaan uit uitgestrekte graslandcomplexen (vnl. hooiweiden) die onderhevig
zijn aan winteroverstromingen. De vegetatie van de graslanden is gedegradeerd, maar plaatselijk
treft men relictvegetaties aan in depressies en sloten. In deze vegetaties komen een aantal eerder
zeldzame moerasplanten voor (o.a. Pijptorkruid, Tweerijige zegge, Egelboterbloem, Holpijp,
Lidsteng, Padderus, Moerasspirea en Weidekerveltorkruid). Op de overgang met de
zandleemstreek bevinden zich uitgegroeide heggen met Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn,
Hondsroos en bramen. De uitgestrekte graslandcomplexen zijn belangrijk als doortrek- en
overwinteringsgebied voor tal van vogels (o.a. Kolgans, Pijlstaart, Kleine en Wilde zwaan,
Grutto, Kemphaan, Watersnip, Slechtvalk, ...). Tijdens het broedseizoen is het gebied belangrijk
voor indicatorsoorten van vochtige slotenrijke graslanden (Zomertaling, Slobeend, Grutto en
Paapje). Het gebied werd dan ook aangeduid als Vogelrichtlijngebied en 'Ramsar'-gebied. De
IJzervallei is tevens een Ecologisch Impulsgebied.

De natuurwaarden van het gebied zijn de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Binnen de grenzen
van dit gewestplan is dit voornamelijk te wijten aan en intensivering van de landbouw en de
daarmee samenhangende ruilverkavelingen en waterbeheersingswerken. Om de resterende
natuurwaarden te beschermen en de teloorgegane te herstellen is een wijziging van de
gewestplanbestemming noodzakelijk. De huidige bestemmingen, landschappelijk waardevol
agrarisch gebied en agrarisch gebied met ecologisch belang, kunnen de natuurwaarden niet
afdoende beschermen. Een herbestemming tot N-gebied en agrarisch gebied met ecologisch
belang kan in de toekomst leiden tot een integrale aanpak gericht op de verbetering van de
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ecologische waarde. In het kader van de uitvoering van het Decreet betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu zou de gehele IJzervallei moeten worden opgenomen in het Vlaams
Ecologisch Netwerk.

Zandleemstreek
In de zandleemstreek bevinden zich boven op de tertiaire lagen (kleiige en zandige mariene
sedimenten van het leperiaan en het Panesiliaan) kwartaire niveo-eoloische afzettingen van
zandige en lemige aard. De dikte van deze laatste afzettingen varieert van enkele decimeters tot
enkele meters. Boven op de kleiïge tertiaire afzettingbevindt zich een permanente
grondwatertafel die aan seizoensschommelingen onderhevig is (tot ca. 1 m). Op plaatsen waar
een ondoordringbare laag op geringe diepte voorkomt, i.e. plaatsen met een dunne kwartaire
deklaag, kan tijdens de winter en het voorjaar een tijdelijk grondwatertafel ontstaan. D.w.z. dat
deze zogenaamde stuwwatergronden in de winter een zeer hoge grondwaterstand kennen, maar in
de zomer zeer droog kunnen zijn. Hierdoor zijn het minder geschikte landbouwgronden.

Het oostelijk deel van de zandleemstreek behoort tot het stroomgebied van de Leie, het westelijke
tot dat van de IJzer.

De zandleemstreek is voor het grootste deel een oud cultuurlandschap ontstaan in de
Middeleeuwen. Het is momenteel een zeer intensief gebruikt landbouwgebied met akkers op de
drogere en meest lernige gronden. De natuurwaarden beperken zich tot de nattere gronden
(beekvalleien, stuwwatergronden) en de relicten van het vroegmiddeleeuws, uitgestrekt
boscomplex.

Op de minder geschikte nattere gronden in beekvalleien en de stuwwatergronden bleef het
landbouwgebruik lange tijd minder intensief. Hier bevindt zich veelal een kleinschalig landschap
met graslanden met poelen en omzoomt door kleine landschapselementen. De graslandvegetaties
zijn door een intensiever landbouwgebruik (ontwatering, beregening, bemesting, overbeweiding,
. . .) de laatste jaren gedegradeerd. Toch blijven de beekvalleien belangrijke ecologische
verbindingen en bezitten de graslanden nog potenties voor natuurherstel, o.m. tengevolge van
relictvegetaties aan de perceelsranden. De waterkwaliteit van de beken is over het algemeen
slecht tot zeer slecht. Dit is voornamelijk te wijten aan verontreiniging door huishoudelijk
afvalwater en landbouw. De structuur van de beken daarentegen is meestal nog waardevol tot
zeer waardevol (niet gekanaliseerd, vrije meandering, oevers met grazige en houtige begroeiing,
...). Een herbestemming tot agrarisch gebied met ecologisch belang of N-gebied is bijgevolg
voor de meeste beekvalleien wenselijk. In de hierna volgende voorstellen werden de aan beken
palende graslandpercelen opgenomen. Daar waar akkers tot aan de oever reiken werden de
perceelsgrenzen niet altijd gevolgd, aangezien de akkerpercelen meestal erg groot zijn (kleine
akkerpercelen werden echter wel mee opgenomen). Hier zou men in principe de oude
perceelsgrenzen (de kadastrale grenzen) moeten volgen, die waarschijnlijk vroeger de scheiding
tussen akker en grasland vormden. Een andere mogelijkheid is het voorzien van een bufferzone
(N-gebied of agrarisch gebied met ecologische waarde) van minimaal l0 m aan weerszijden van
de beek.

Rondorn Poperinge zijn relicten van het uitgestrekte vroegmiddeleeuwse bos terug te vinden. Het
betreft voornamelijk eikenbossen al dan niet met ondergroeivan Wilde hyacint. Er komt over het
algemeen nog een mooie bosflora voor en de bossen vormen het leefgebied van (voor West-
Vlaanderen) zeldzame diersoorten (tal van bosvogels, Ree, Hazelworm, Eikelmuis, ...).

Door de versnipperde toestand van de bossen spelen negatieve randeffecten zoals aanvoer van
voedingsstoffen (mest) en giftstoffen (pesticiden), sluikstorten e.d., een belangrijke rol. Door de

J

rprei ngc



Aanbevelingen voor'grosuc' gewestplall\ïiizigingotl
Gcrveslplan lepcr -Popreinge

I nstirurrt vi,)ol N atuurbehoud

zeer lage bebossingsgraad van de gehele regio lijden openbare bossen onder overrecreatie met als
gevolg een degradatie van de vegetatie en de ecologische waarde.
Om deze negatieve invloeden te beperken is bosuitbreiding ten zeerste gewenst. AMINAL
Afdeling Bos en Croen en Afdeling Natuur trachten gronden te verwerven ten einde
bosuitbreiding te realiseren. Hier wordt voorgesteld om de reeds verworven gronden te
herbestemmen tot N-gebied (dit is doorgaans de bestemming van de bestaande bossen). Daar
waar de administratie de intentie vertoont om in de toekomst bosuitbreiding te realiseren wordt
bosuitbreidingsgebied voorzien. De voorgestelde bosuitbreidingsgebieden zijn momenteel
grotendeels in gebruik als akkers en bezitten bijgevolg slechts een zeer geringe ecologisch
waarde. Er wordt getracht de versnipperde toestand van de bossen op te heffen en zo groot
mogelijke eenheden te creëren. Binnen het bos of bosgebied moet plaats blijven voor meer open
vegetaties (graslanden). Vanuit ecologisch oogpunt dient spontane bosontwikkeling voorrang te
krijgen op aanplanten van bomen en mogen actueel potentievolle graslanden niet bebost worden.
Aan de randen kan de overgang naar het omliggende landbouwlandschap verwezenlijkt worden
door zoomvegetaties erl een halfopen landschap van graslanden en struwelen.

Het West-Vlaams Heuvelland
Het West-Vlaamse Heuvelland kan opgedeeld worden in de Middenwestvlaamse heuvelrug en de
Zuidwestvlaamse getuigenheuvels. Op de Zuidwestvlaamse getuigenheuvels bevinden zich nog
tertiaire afzettingen (Lediaan, Bartoon Diestiaan) die in de zandleemstreek en leemstreek door
erosie geheel verdwenen zijn. Een afdekkende zandleemlaag zoals in de zandleemstreek
voorkomt, is hier zeer dun, vermengd met de plaatselijke tertiaire ondergrond of volledig
verdwenen door afspoeling. Op de Middenwestvlaamse heuvelrug komen de jongere tertiaire
lagen enkel op de hoogste punten voor. Tijdens de laatste ijstijden werd op de bovenste lagen een
grindpakket afgezet, wat het veelvuldig voorkomen van stenige bodems verklaart. In
tegenstelling met de Zuidwestvlaamse getuigenheuvels zljn de niveo-eolisch zand- en
leemafzettingen hier wel duidelijk aanwezig (enkele decimeters tot enkele meters dik). Het Vy'est-

Vlaamse heuvelland vormt de waterscheiding tussen het IJzer- en het Leiebekken. Door de
opeenvolging van kleiïge en zandige (tertiaire) lagen komen op verschillende hoogteniveaus
bronnen voor.

De belangrijkste natuurwaarden bevinden zich rondom de heuveltoppen en de bovenlopen van de
bronbeken. Tot het begin van deze eeuw heeft het kleinschalige, halfopen heuvellandschap
(ontstaan in de rniddeleeuwen) met zijn intacte bosareaal zich kunnen standhouden. Tijdens de
eerste wereldoorlog werd het grootste deel van het bosareaal vernietigd. Nadien werd het
grootste deel van deze gronden door landbouwers in cultuur gebracht. Tijdens en na de tweede
wereldoorlog nam het bosareaal verder af. Sinds 1950 vormen het toerisme en de horeca een
bedreiging voor de resterende bossen (inplanten van horecabedrijven, tuin- en weekendhuisjes,
overrecreatie in de bossen, ...).
De bossen zijn voornamelijk zure eikenbossen die op de hellingen overgaan naar eiken-
haagbeukenbos meestal met ondergroei van Wilde hyacint. Op de natste plaatsen ter hoogte van
de bronnen komen gaandeze bossen over in bronbossen. Op de drogere delen van de
Middenwestvlaamse Heuvelrug komen nog heiderelicten voor. Op de ontboste brongebieden
bevindt zich bijna uitsluitend grasland, meestal onder de vorm van dottergraslanden of natte
rui$es veelal met ecologisch interessante overgangen naar droge graslanden. Op drogere
lrellingen komen naast graslanden ook akkers voor. Gezien de erosiegevoeligheid zijn deze
gronden echter niet erg geschikt voor akkerbouw. Op de zuidelijkste hellingen die de grens
vormen met de Leievallei bevinden zich graslanden met poelen en bomkraters.
De belangrijke ecologische waarde van dit gebied wordt geïllustreerd door het voorstel tot
afbakening van het Habitatrichtlijngebied 'West-Vlaams Heuvelland' . Deze gebieden werden
aangeduid tengevolge het voorkomen van de habitatrypes 'overblijvende relictbossen op alluviale
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grond' (hier meer bepaald bronbossen) en 'voedselrijke ruigten' en van de bijlage Il-soort
Kamsalamander. De Habitatgebieden liggen ter hoogte van de brongebied en zijn bijgevolg
relatief klein en versnipperd. Om de kwaliteit van deze gebieden te beschermen is een
bescherming van hun omgeving en het behoud of de ontwikkeling van onderlinge corridors
noodzakelijk. Het leefgebied van de Kamsalamander is trouwens niet beperkt tot de afgebakende
Hab itatrichtl ij ngebieden.

Met de voorstellen trachten we de actueel versnipperde toestand op te heffen en te komen tot een
min of meer samenhangende structuur van natuur- en bosgebieden. Door bosuitbreiding zou in
de toekomst de recreatiedruk gespreid en/of verplaatst kunnen worden waardoor meest kwetsbare
natuurgebieden kunnen worden ontzien.

Het Leiedal
In het uiterste zuiden van dit gewestplan ligt het Leiedal. De bodem bestaat uit fluviatiele
afzetting van het laatglaciaal, vnl. kleiafzettingen, die een dikke lösslaag afdekken.

De voorstellen

De voorgestelde wijzigingen worden hierna per kaartblad (NGI, l/10.000) besproken. De
voorstellen krijgen elk een genummerde code die op de bijgevoegde kaarten wordt weergegeven.
In het hierna volgende wordt voor elk voorstel een bondige argumentatie en de prioriteit gegeven.
Figuur 1 geeft een overzicht van de bestaande en voorgestelde groengebieden.

De voorstellen kwamen in eerste instantie tot stand door een vergelijking van de Biologische
Waarderingskaart van België(kaartbladen 20 en 28r) met het huidige gewestplan. Verdere
gegevens zijn afkornstig van de Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplannen van de gemeenten
Vleteren, Popering Langemark-Poelkapelle,Ieper, Heuvelland, Mesen en Zonnebeke, de studies
in het kader van de ruilverkavelingen Reningen en Woesten, Onderzoek naar de verspreiding en
de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest2, recente kartering
i.v.m. de B.W.K. uitgevoerd op het Instituut voor Natuurbehoud (1997, 1998), Databank
Libellenwerkgroep "Gomphus". Tevens dienden voorstellen van de Afdeling Natuur en Afdeling
Bos en Groen van AMINAL en van erkende terreinbeherende verenigingen als basis. De

I Biologische Waarderingskaart van België, kaartblad 20,L. Demarest, C. Vanderschaeve, M. Lejeune, P.
Vermandere, J. Heirman, E. Kuijken, H. Stieperaere, M. Hoffman, 1978 - 1985, Instituut voor
Natuurbehoud (niet gepubliceerd), Biologische waarderingskaart van België, kaartblad 28, R. Bosmans, L.
Demarest, P. Vermandere, K. Desmet, J. Heirman, H. De Meyer, E. Kuijken, H. Stieperaere, M. Hoffman,
1978 - 1984, Instituut voor Natuurbehoud (niet gepubliceerd).
2 Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse
Gewest, IJzerbekken, A. Nagels, A. Schneiders, C. Wils, J. Peymen, D. Vanderstichelen, L. Clement, R.
Verheyen, 1992,U[A/AMINAL; Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch
waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest, Leiebekken, A. Nagels, A. Schneiders, L. Weiss, C. Wils,
J. Peymen, L. Clement, R. Verheyen, 1994,UlAlAMINAL
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De belangrijkste natuurwaarden binnen het gewestplan zijn gelegen op en langs de helling van de
West-Vlaamse heuvels (Zwartmolenhoek en Breemeersen) en langs de Leie in Wervik (Laag-
Vlaanderen). Dit laatste graslandgebied is echter door de rechttrekking van de Leie en
intensievere landbouw sterk gedegradeerd. Natuurherstel en natuurontwikkeling moeten hier
uitkomst bieden.
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Lliteindelijk voorstellen werden getoetst aan de kennis en inzichten van streekkenners (karteerders
B.W.K., natuur- en boswachters van Afdelingen van AMINAL, terreinbeherende verenigingen,
..)
De digitalisatie en oppervlakteberekening gebeurde in Maplnfo met behulp van de digitale
topografische kaarten ( I /10.0000) en digitale zwart-wit orthofoto's opnamen 1995 van het N.G.I.

De prioriteitenstelling is gebaseerd op volgende criteria:
. De actuele ecologische waarde. De meest waardevolle, planologisch nog niet beschermde

gebieden krijgen de hoogste prioriteit.
. Gebieden die reeds een groene, VEN-waardige bestemming hebben, maar waarvoor een

andere groene bestemming geschikter zou zijn, krijgen een lagere prioriteit. Indien een
verdere verfrjning van de bestemming nodig is, kan dit gebeuren in een volgende fase van
gewestplanherzieningen. Bvb. N-gebied naar R-gebied of bosgebied naar N-gebied.

. Gebieden die binnen een grotere natuurlijke structuur passen en die in aanmerking komen om
opgenomen te worden in het Vlaams Ecologisch Netwerk (bvb. IJzervallei, West-Vlaams
Heuvelland, bosgordel rond PoperitrB€, . . . ) krijgen een hogere prioriteit dan geïsoleerde
gebieden.

. Wettelrjke en beleidsmatige beschermingen zoals Vogelrichtlijngebied,
Habitatrichtlijngebied, beschermd landschap, erkend natuurreservaat bepalen een hogere
prioriteit.

. Aauwezigepotentiesvoornatuurontwikkeling.

Er wordt gewerkt met een driedelige prioriteitenschaal:
I . zeer prioritair (zeer waardevol of zeer potentierijk en bedreigd of met bestaande wettelijke

bescherrning)
2. prioritair, maar minder dringend (minder waardevol, potentierijk, maar minder bedreigd en

(nog) geen wettelijke of beleidsmatige bescherming)
3. minder prioritair, gebieden met een eerder lokale waarde (geïsoleerd, actueel minder

waardevol en/of niet bedreigd door de huidige bestemming).

Belangrijke opmerking met betrekking tot de omzetting van agrarisch gebied met ecologisch
b e lang t ot b osuitbre idings ge b ie d.

De landbouwgronden rondom de bestaande bossen in de zandleemstreek en in het West-Vlaams
Heuvelland hebben op de huidige gewestplannen veelal de bestemming agrarisch gebied met
ecologisch belang. In onze voorstellen wordt rondom deze bossen veelal bosuitbreiding voorzien.
Voor een relatief grote oppervlakte aan agrarisch gebied met ecologisch belang wordt een
herbestemming voorgesteld tot bosuitbreidingsgebied. We veronderstellen dat
bosuitbreidingsgebied een overdruk is. Dit betekent dat de oorspronkelijk bestemming en de
wettelijke gevolgen ervan dezelfde blijven. M.a.w. de beperkingen die momenteel in agrarisch
gebied rnet ecologisch belang gelden voor de landbouw moeten blijven gelden indien dit gebied
bosuitbreidingsgebied wordt.
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Ruimtebalans

Tabel I geeft de ruimtebalans voor het geheel van de voorstellen.

Tabel l: Ruimtebalans van het geheel vqn voorstellen voor groene gewestplanwijzigingen (in ha)

Hieruit blijkt dat er een nettotoename van ca. 1500 ha N- en R-gebied wordt voorgesteld. Deze
toename gaat voornamelijk ten koste van landschappelijk waardevol agrarisch gebied en
agrarisch gebied met ecologisch belang en in mindere mate van bos- en parkgebied. Bosgebied
vertoont een afname met ca. 170 ha. Dit betekent niet dat het bosareaal in realiteit afneemt, in
tegendeel zelfs. Een aantal huidige bosgebieden en nieuwe beboste gebieden (voormalige
landbouwgronden) wordt voorgesteld als N-gebied. Daarnaast wordt tevens een aanzienlijke
oppervlakte aan bosuitbreidingsgebied voorgesteld eveneens in huidig landschappelijk waardevol
agrarisch gebied en agrarisch gebied met ecologisch belang. Daarnaast is er behoeft aan een
grote oppervlakte bijkornen agrarisch gebied met ecologisch belang. Deze voorstellen bevinden
zich voornamelijk in de beekdalen en op de steilere hellingen van de heuvels waar zich nog
graslandcomplexen bevinden met een vele kleine landschapselementen (hagen, houtkanten,
bomenrijen, poelen, ...). Deze gebieden zijn belangrijke ecologische verbindingsgebieden en ze
bezitten bovendien nog potenties voor het herstel van interessante graslandvegetaties. Daarnaast
bezitten ze een bufferende werking op de waterkwaliteit van de beek (indien ze niet te zwaar
bemest worden tenminste).

Het areaal aan agrarische gebieden neemt in eerste instanties af met ca. 1300 ha, maar op termijn,
na realisatie van de bosuitbreiding, zou de afname ca. 2000 ha bedragen.
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Aanbevelingen voot'stoenc' eervestplanrvijzigingen
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lnstituut vool Natuurbehoud

Kaartblad l9l7

l. Vallei von de Heidebeeft (Poperinge)

Huidige bestemming (la:
Gewenste bestemming N-gebied

Zie punt 1 kaartblad 19/8

l:2.3 0.1I
met

9

ebied,
Gewenste bestemming agrarisch ge



Aanbevelingen v(lor' " grosne' gcwestplauwiizigingen
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lnstituut voor Natuurbehoud

Huidige bestemming landschappeli
met ecoagrarisch

Kaartblad 19/8 (Hoogstade)

1. Vallei van de Heidebeelr (Poperinge)

De benedenloop van de Heidebeek heeft nog een waardevolle structuur en stroomt veelal door
vochtige, historisch permanente graslanden die nog overstromen tijdens periodes met veel
neerslag. Landschapsecologisch bekeken vormt de vallei een geheel met de ecologisch uiterst
belangrijke IJzervalleien is het een belangrijke ecologische verbinding.
Prioriteit: I

2. IlZervallei (Poperinge, Vleteren) (zie ook punt l, kaartblad,2015)

De IJzervallei is hier vrij smal. De vallei heeft een belangrijke waterbergende functie. Tussen
Roesbrugge en de Franse grens heeft de rivier nog een natuurlijke oeverstructuur. Winterse
overstromingen treden op en trekken grote concentraties watervogels aan. Door de
overstromingen zijn de meeste gronden nog steeds in gebruik als weide of hooiland (historisch
permanent grasland). Door de hoge bemestingsdruk is de vegetatie van de graslanden sterk
gedegradeerd, maar er bestaan wel hoge potenties. Er bevinden zich vegetaties verwant aan het
dottergrasland of de glanshaverassociatie. Plaatselijk duiden indicatorsoorten op de
aanwezigheid van kwel. In de sloten zijn fragmenten aanwezig van rietvegetaties.
De lJzervallei is vnl. in de winterperiode van internationaal belang als foerageergebied voor
doortrekkende en overwinterende (water)vogels. Een herbestemming tot N-gebied is uiterst
wenselijk. In de toekomst wordt het graslandbeheer (graas- en/of hooibeheer) verder gezet,maar
dan aangepast aan ecologische noden (minder bemesting, hoger waterstanden, ...). Het beheer
kan uitgevoerd worden door natuurverenigingen ofde overheid ofonder vorm van
beheerslandbouw.
Prioriteit: I
Opmerking: Het grootste deel van de IJzervallei valt buiten de grenzen van dit gewestplan en zal
de bestemmingswijziging moeten ondergaan bij de herziening van het gewestplan Diksmuide -
Torhout.

3. Beentjesbeek (Poperinge)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (2a: 35.0 ha,2b:36.0 Ea,
2c: 3.0 ha)

Gewenste bestemming N-gebied (74.0ha)

Huidige bestemming Iandschappelijk waardev< (8
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecolo
Motivatie:
Ook hier bleven de graslanden intact omwille van de vochtige bodem. Deze
graslandencomplexen vormen een geheel met de IJzerbroeken.
PrioriteiÍ: I

H artngse beek (Poperinge)

4.a. Stroomafrvaarts baan Roesbrugge - Krombeke

4.

10

ebied (2.4 ha)
Gewenste bestemming ang

ang
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I nstituut v0or N"atuurheh0ud

13.6 ha)
Gewenste
Motivatie
Het stroomafivaartse deel van de beek stroomt nagenoeg uitsluitend door natte (historisch
permanente) graslanden en is voor een groot deel begeleid door houtachtige elementen. Het
vormt een geheel met de IJzervallei (winteroverstromingen). Belangrijke ecologische ader
temidden van intensief landbouwgebied.
Prioriteit: I

4.b. Stroomopwaarts baan Roesbrugge - Krombeke

In dit deel van de vallei blijft er minder grasland over. De beek heeft echter nog een heel mooie
structuur en wordt over bijna de gehele lengte begeleidt door struiken en bomenrijen, welke
samen met de resterende graslanden bescherming vragen.
Prioriteit: I

5 Gr as landen langs he en de Pop eringevoart (Vleteren)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (66.0 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Hier zijn de laatste jaren veel microreliëfrijke graslanden omgezet tot akker. Dit gebied behoort
eveneens tot de IJzervallei en het behoud van historisch permanent grasland is ten zeerste
wenselijk. Beheerslandbouw, zoals voor dit gebied voorgesteld in de ruilverkaveling Reninge
(graslandgebied in planalternatief 3) moet in de toekomst leiden tot behoud en herstel van de
graslanden.
Prioriteit: I
6. De Hil (Vleteren)

Huidige bestemming larrdschappelijk waardevol agrarisch gebied (6a: 1.4 ha, 6b: 0.6 ha, 6c
0.7 ha

Gewenste bestemming bosu itbreidingsgebied (2.7 ha)
Motivatie:
Zie punt 6, kaartblad 27 I 4.
Prioriteit: 2

bestemming land .50 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belanl

11
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lnstituut v0<rl' Natuurbehoud

Kaartblad 2015 (Lo)

l. Ilzervallei (Vleteren)

De IJzervallei heeft een ecologisch waarde van internationaal belang. Doordat de rivier, in
tegenstelling tot de meeste andere Vlaamse rivieren, op vele plaatsen tijdens de winter nog
overstroomt, komen in de IJzervallei nog natuurlijke processen en dynamiek voor die in
Vlaanderen zeer zeldzaam zijn. Het zeker in de winter natte karakter van de historisch
permanente graslanden oefent als foerageergebied een aantrekkingskracht uit op grote aantallen
doortrekkende en overwinterende moeras- en watervogels. Het is ook een geschikt broedgebied
voor weidevogels (Grutto, Paaapje, Zomertaling, Slobeend, ...). Een groot deel van de vallei is
dan ook zowel Vogelrichtlijngebied als Ramsargebied.

1.a. Westbroek

Ook dit gedeelte van de vallei is nog natuurlijk overstroombaar. Er komen vnl. vochtminnende
vegetaties voor verwant met het dotterbloemverbond en de glanshaverassociatie. Enkele
plantensoorten zijn specifiek voor de lJzerbroeken en komen elders weinig of niet voor (bvb.
Weidekerveltorkruid). Het gebied is zowel belangrijk voor doortrekkende en overwinterende
vogels als voor broedvogels. Beide gebieden vallen binnen het Vogelrichtlijngebied en gebied
lal ligt tevens binnen Ramsargebied.
Prioriteit: I

1.b. Brabantse Hoek

te;

Dit gebied vormt de overgang tussen de alluviale gronden en de iets hoger gelegen
zandleemgronden. De gronden zijn droger en bijgevolg gedeeltelijk als akker in gebruik. De
percelen worden hier veelal begrensd door hagen, bomenrijen of houtkanten. Het gebied is
eveneens gelegen in het Vogelrichtlijngebied en in de ruilverkaveling Reninge (planalternatief 3)
wordt het in het graslandgebied opgenomen waar beheerslandbouw voorzien wordt.
Prioriteit: I

., Pop ering ev oart (Vleteren)

2.a. Stroomafrvaarts Oostvleteren

Huidige bestemming agrarisclr gebied met ecologisch belang (lal: 132.2 ha),
I andschappelij k waardevol agrarisch geb ied (l a2: 3 0 .3 ha)

Gewenste bestemming N-gebied (162.5 ha)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (1b: 88.3 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (88.3 ha)
Gewenste bestemminpè N-gebied
Motivatie:
Zie punt 5, kaartblad 19/8.

2.b. Stroomopwaarts Oostvleteren

Huidige bestemming I andschappe lij k waardevo I agrarisch gebied (l 5 7 .2 ha)
Gewenste bestemming ,bied met be

le

t2

agrarisch ge ang



{antrevel ingen voor' groene' eervestplanrvi jzigingen lnstinrut vrtor Natuurbehoud
luc

Langsheen de Poperingevaart komen nog vrij veel (vochtige) graslanden met bomenrijen en
houtkanten voor. Het vormt een belangrijk verbindingselement tussen de IJzervallei en zuidelijk
gelegen natuurgebieden (bvb. Galgebossen). De vegetatie van de graslanden is gedegradeerd,
maar bezit zeker nog potenties.
In de Ruilverkaveling Woesten werd het zuidelijk deel van dit gebied (ten zuiden van2c)
aangeduid als 'zone met behoud van constant grasland', waarbij getracht wordt het bestaande
grasland zo veel mogelijk te behouden.
Prioriteit: I

2.c. Bosuitbreiding

Motivatie:
In de ruilverkaveling wordt hier een zone voor bosontwikkeling voorzien. Hier kan zich een
beekbegeleidende elzen-essenbos ontwikkelen.
Prioriteit: 2

3. Ieperlee (Ieper)

Huidige besternming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (a.8 ha)

Gewenste bestemrning agrarisch gebied met ecologisch belang
Motiyatie:
Deze strook vochtig grasland (relicten van dotterbloemverbond) tussen leperlee en het kanaal
sluit aan bij de broeken van de IJzervallei en vormt een belangrijke ecologische verbinding. Een
verweving van landbouw en natuur is gewenst
Prioriteit: I

4. Bosje ten noorden van Woesten (Vleteren)

Huidige bestemming agrarisch gebied (0.8 ha)

Gewenste bestemming bosgebied
Motivatie:
In de ruilverkaveling Woesten wordt voorgesteld om dit bosje te behouden. Het is een
populierenaanplant op droge bodem welke dienst doet als productiebos en jachtbos. Het ligt dicht
bij het meer beboste gebied rond de Far Westhoeve en kan als stapsteen worden beschouwd.
Prioriteit: 3

5. BosuitbreidingSt.Sixtus-abdij(Vleteren)

Huidige bestemming landschappeli waardevol agrarisch gebied (3.8
Gewenste bestemming bosuitbreidin

Huidige besternrning landschappelijk waardevol agrarisch gebied (5.6 ha)
Gewenste bestemming bosuitbre id ingsgebied
Motivatie:
Zie punÍ 4b, kaartblad2Sll

ebied

l3



lnbevel ! ngelt voor'qroons gewestplanlvi izígingr'll lnstituut voor Natuurbehoud

.,

Kaartbla d 2016 (Langemark)

l. Ieperlee en Kanaal vun leper noor lJzer (Ieper, Langemark)

Zie pl;.nt 3 kaartblad 2015. Langs beide zijden van het kanaal bevinden zich vochtige graslanden

Vulleien van de St-lansbeek, Lobeek, Broenbeek en Steenbeek
(Langemark)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (2a:64.2 ha), agrarisch
gebied (2b:7.5 ha)

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (71.7 ha)
Motivatie:
Deze beken stromen grotendeels door historisch permanent grasland. Er zijn nog relatief veel
bomenrijen en poelen aanwezig. Gezien het vochtige karakter van de valleien en de historische
continuiteit bestaan goede potenties voor herstel van vochtige graslandvegetaties.
De vallei van de St-Jansbeek strekt zich ook uit op het gewestplan Diksmuide - Torhout en sluit
daar aan op het Vogelrichtlijngebied van de IJzervallei. Deze valleien vallen dan ook binnen de
perimeter van het Ecologisch Impulsgebied IJzervallei.
Prioriteit: I

3. Bovenloop van de Broenbeek (Langemark)

Dit gebied met zijn vallei en heuvelruggen vormt een 'miniversie' van het West-Vlaams
Heuvelland en is landschappelijk waardevol. De ecologische waarde is eerder gering. Er
bevinden zich relicten van bosjes en kleine landschapselementen. Versterking van deze
ecologische infrastructuur is wenselijk.
Prioriteit: 2

4. Ontginningsgebied Houíhulsíbos (Langemark)

Motivatie:
Dit gebied sluit aan op het kleinschalig landbouwgebied ten westen van het Bos van Houthulst
(grotendeels op gewestplan Diksmuide - Torhout). Het is een typisch recent ontginningsgebied
met een afuisseling van kleinere bosjes (zure eikenbossen) en landbouwgronden met zeer veel
bomenrijen en dreven. Om deze punt- en lijnvormige landschapselementen te beschermen is een
herbestemming tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied wenselijk. Dit gebied is een
aandachtsgebied in het GNOP van Langemark - Poelkapelle.
Prioriteit: 2

I la: 4.6 ha, I b: 31

gebied met 5 )

Huidige bestemming agrarisch gebied (138.9 ha)
Gewenste bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied

bied 42.6
steGewen

t4

Gewenste besternrning

k waardevol agrarisch gebied
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5. Vullei von de Lekkerboterbeek

Zie puÍ I, kaartblad 20 I 7

met

l5

ogisch belang
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Huidige bestemming 7
Gewenste besternming met

Kaartblad 2017 (Staden)

1. Vollei van de LekkerboÍerbeek (Langemark)

In de vallei bevinden zich nog veel beekbegeleidende graslanden, bomenrijen en struwelen.
Belangrijk als ecologische verbinding en nog potenties voor graslandherstel.
Prioriteit: 3

2. Bovenloop van de Broenbeek (Langemark)

Huidige bestemming agrarisch gebied (0.2 ha)
Gewenste bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Motivatie:
Zie punt 3, kaartblad 20 I 6

t6

ogisch belang
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lnstinrut vool N atuurbehoud

Kaartbla d 2713 (Warandehoek)

1. Heidebeek (Poperinge)

À[otivatie:
Zie punt 7, kaartblad 27 I 4

;h gebied (67.97 ha)
met :elang

t7

Gewenste bestemminq agrarisch gebie«
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Cerlestplan Icpor -Poprei nge

lnstituut voor Natuurbehoud

Kaartblad2T14

1. Helleketelbos (Poperinge)

Het Helleketelbos is één van de meest waardevolle bossen op het grondgebied Poperinge. Het
bos bestaat grotendeels uit eiken - haagbeukenbos met vnl. hooghout en bezit een mooie bosflora
(met o.a. Bosanetnoon, Boskruiskruid, Bosroos, Dubbelloof, Grootbloemige muur, Hangende
zegge, Kleine maagdenpalm, Sneeuwklokje, Struikheide, Wilde hyacint, ...) en -fauna
(Eikelmuis, Goudhaantje, Kleine bonte specht, Houtsnip, Boomvalk, ...).
Het bos vormt het brongebied van de Bommelaarsbeek.
De verontreiniging van het brongebied door de horeca en plaatselijke overbetreding vormen
bedreigingen voor de hoge ecologische waarde van het bos.
Het bos is eigendorn van het O.C.M.W. van de stad Poperinge. Het Vlaamse Gewest (AMINAL
Afdeling Bos en Groen) koopt omliggende percelen aan met het oog op bosuitbreiding waardoor
de recreatiedruk op de meer gevoelige delen van het bos moet verminderen. In het GNOP van
Poperinge wordt dit bos als prioritair voor bosuitbreiding aangeduid.

1.a. Eigendommen van het Vlaams Gewest en reeds beboste gronden

Motivatie:
Deze gronden werden recent bebost (lal) of bestaan reeds langer uit bos (la2) en sluiten
ruimtelijk aan bij N- of R-gebied.
Prioriteit: I

1.b. Bosuitbreidingsgebied

Motivatie:
Deze terreinen zijn niet in eigendom van het Vlaamse gewest, maar komen wel in aanmerking
voor bosuitbreiding en natuurontwikkeling (en eventuele toekomstige aankoop). Een
bestemmingswijziging tot bosuitbreidingsgebied laat toe het huidige grondgebruik verder te
zetten totdat tot bosuitbreiding wordt overgegaan. Het voorgestelde bosuitbreidingsgebied ten
zuidwesten van het bestaande bos ( I b6) ligt op erosiegevoelige hellinggronden waardoor ze in
feite minder geschikt zijn voor het huidige akkerlandgebruik. Indien de voorgestelde
bosuitbreiding en natuurontwikkeling tot stand komen ontstaat een bos/natuurgebied van ca. 100
ha.

Prioriteit: l

2. CouthoJbossen (Poperinge)

Deze bossen zijn in privé-bezit. Het zijn overwegen eiken-beukenbossen bestaande uit
hoogstammen met geringe ondergroei. Het is een deel van het grote boscomplex dat terug te
vinden is op de Ferariskaart. Vermeldenswaard is het voorkomen van Hangende zegge (typische
bosplant op natte plaatsen en kwelgebieden) en een populatie reeën. Deze bossen vorïnen een
losse eenheid met het Canada-, Theet- en Bardelenbos.

2.a. Bestaande bossen

Huidige bestemming agrarisch gebied (2a1: 2.7 ha,2a2:0.6 ha)

Huidige beste gebied (lal:4waardevol .2

Gewenste bestemming N

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang ( I b I : I 5.7 ha) landschappelijk
waardevol agrarisch gebied (lb2: 1.0 ha, lb3: 2.8ha,lb4:0.7 ha, 1b5:
3.3 ha,lb6: I1.3 ha)

Gewenste bestemming bosuitbreidingsgebied (34. 8 ha)

r8
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Gewenste 3

Motivatie
Om de bestaande bosstructuur te beschermen en uit te breiden moeten deze twee kleine bosjes
een gepaste bestemming krijgen.
Prioriíeit: I

2.b. Bosuitbreiding

Motivatie;
De bedoeling van dit voorstel is de versnipperde toestand van de aanwezige bossen en bosjes op
te heffen.
Prioriteit: 2

2.c. Verbinding tussen CouthoÍbos en Canadabos

MoÍivatie:
Dit gebied is belangrijk als ecologische verbinding tussen de aanwezige bossen. Het bestaat
momenteel grotendeels uit graasweiden en deels uit akkers. Om de verbindingsfunctie optimaal
te vervullen is een versterking van de ecologische infrastructuur wenselijk.
Prioriteit: 2

3. Theetbos (Poperinge)

Het Theetbos is een privé jachr en productiebos. Het bestaat overwegend uit eiken-
haagbeukenbos met middelhout. Niettegenstaande de functie, is de ecologische waarde van dit
bos tarnelijk hoog (aanwezigheid van Kleine maagdenpalm, Eikelmuis, Ree en Hazelworm).

3.a. Bosuitbreiding

Motivatie:
Aaneensluiting van twee aanwezige bosjes. Uitbreiding van leefgebied van de aanwezige
zeldzame diersoorten.
Prioriteit: 2

3.b. Bijkomende bosuitbreiding

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologische belang (2b2 4.6 ha,2b3: 4.1ha,
2b4: 4.5 ha) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (2bl:2.0
ha, 2b5: 1 0. I ha, 2b6: 2.6 ha)

Gewenste bestemming

Huidige bestemming landschappelijk waardevc bied (9.9 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecolo

waardevol agrarisch gebied (9.3 ha)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (25.1 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidingsgebied
Motivatie:
Om in de toekornst de gehele bosgordel min of meer met elkaar te verbinden is een groter
bosuitbreidingsgebied gewenst.
Prioriteit: 3
Deze lage prioriteit is te wijten aan het privé-karakter van de aanwezige bosjes en de
tussenliggende gronden. Geen enkele openbaar bestuur heeft momenteel plannen om hier
percelen aan te kopen in het kader van bosuitbreiding.

t9

bosuitbreidin gsgebied (27 .9 ha)

Gewenste bestemming bosu itbreidingsgebied
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Huidige bestemming landschappelij k waardevol agrariscl bied (17.4 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belanl

3.c. Buffergebied

Motivatie:
Dit gebied bestaat voornamelijk uit grasland en moet in de toekomst dienen als buffer voor het
bosgebied.
Prioriteit: 3

4. Cansdabas (Poperinge)

Dit bos is gedeeltelijk eigendom van het Vlaams Gewest en deels in privé handen. Het vormt een
geheel met de voordien besproken bossen en de bossen in Vleteren (Donzingembos en kleinere
bosjes in het noorden en noordoosten). Het bestaat uit eiken-beukenbos en eiken-haagbeukenbos
met overwegend hooghout. Er komen typische en zeldzame bosplanten (Wilde hyacint, Kleine
maagdenpalm) en diersoorten (Ree, Groene, Grote bonte en Kleine bonte specht, Fluiter,
Nachtegaal, Wielewaal, Rode bosmier) voor. Gezien de ecologische waarde en de aanwezigheid
van AMINAL Afdeling Bos en Groen is versterking van de bosstructuur d.m.v. bosuitbreiding
zeer wenselijk. Bosuitbreiding wordt ook in het GNOP van Poperinge als prioritair naar voor
geschoven.

4.a. Bestaande bosjes en recente bosuitbreidingen
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (4a1: 6.8 ha, 4a2:0.3 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (7.1 ha)
Motivatie:
Gebied 4al werd recent aangekocht door AMINAL Afdeling Bos en Groen en bebost. 4A maakt
deel uit van een groter bos. Door deze bebossing ontstaat een verbinding tussen het Canadabos
en het Donzingembos.
Prioriteit: I

4.b. Bosuitbreiding
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (2.88 ha)
Gewenste bestemming bosu itbreidingsgebied
Motivatie:
Ook hier plant AMINAL bosuitbreiding, maar de percelen zijn nog niet aangekocht.
Prioriteit: I

5. Donzingembos (Vleteren)

Het Donzingembos is verkaveld (27 eigenaars) en wordt ontsierd door chalets, caravans en
allerhande koterijen. Op sommige plaatsen werden eiken gekapt of werd de struiklaag volledig
verwijderd. Nochtans heeft dit bos de bestemming N-gebied! Voor de verspreide bosjes ten
noordoosten van het Donzingembos gelden dezelfde problemen. Deze bossen zouden moeten
worden gesaneerd, waarna zou kunnen overgegaan worden tot bosuitbreiding waardoor één
aaneengesloten bos kan ontstaan.

5.a. Bosuitbreiding
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (12.3 ha)

bestemmi
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Momenteel kennen de gronden overwegend een akkergebruik. De bosuitbreiding heeft tot doel
de versnipperde toestand op te heffen.
Prioriteit: 2
Geringere ecologische waarde van de bestaande bossen.

5.b. Bijkomende bosuitbreiding
Huidige bestemming I k waardevol agran 5.3
Gewenste bestemming bosu itbreid in gsgebied
Motivatie
Deze gronden, momenteel in gebruik als akker, komen in aanmerking voor een verdere
versterking van de bosstructuur.
Prioriteit: 3

6. Burdelenóos (Poperinge, Vleteren)

Dit jachtbos bestaat uit eiken-beukenbos met overwegend hooghout en een weinig ontwikkelde
kruidlaag. De kleinere bosjes op het grondgebied Vleteren zijn sterk versnipperd en de
ecologische waarde wordt o.m. bedreigd door aanwezige fazantenkooien en sluikstorten. Ook
hier dient de versnipperde toestand op termijn te verdwijnen. Daarom wordt bosuitbreiding
voorgesteld.

6.a. Bosuitbreiding

Motivatie:
Zie boven. Op de terreinen 6a1,6a3, 6a4 en 6a5 plant AMINAL, Afdeling Bos en Groen
bosuitbreiding, maar de percelen zijn nog in particulier bezit.
Prioriteit: 2

7. Heidebeeft (Poperinge)

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (6al:2.0 ha, 6a2: 17 .9 ha),
landschappelijk waardevol agrarisch gebied (6a3: I .9 ha, 6a4:4.0 ha,
6a5: 9.1 ha, 6a6'. I .2 ha)

Gewenste bestemming bosuitbreidingsgebied (36. I ha)

landschappe 60.3 ha
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang
Motivatie:
Zie punt 1, kaartblad l9l8.
PrioriÍeit: I

8. Haringse beek (Poperinge)

landschappe 5

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang
Motivatie:
Zie punt 4b, kaartblad l9l8

9 Bommeloer (Poperinge)

9.a. Parkgebied
Huidige geI I k waardevol
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I I k waardevol agrarisch gebied (20

De Stad Poperinge plant hier een parkgebied in het kader van het GNOP
Prioriteit: 3

9.b. Meersen en wachtbekken

te:

De Stad Poperinge koopt hier gronden aan met het oog op de bescherming van de huidige
vochtige graslanden (meersen) en de ontwikkeling van moerasbiotopen. Langsheen de
Bommelaarsbeek werd reeds een wachtbekken aangelegd dat op een ecologische manier wordt
beheerd.
Prioriteit: 3

10. Vleterbeek en Winterbeek (Poperinge)

10.a. MondingWinterbeek
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (4.3 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
In het GNOP van de Stad Poperinge wordt voorgesteld deze waardevolle vochtige graslanden
onder een ecologisch beheer te stellen na aankoop ofbeheersovereenkomsten.
Prioriteit: 2

10.b. Vleterbeek en Winterbeek
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (l0bl:7.6 ha, l0b2: 10.0

ha, l0b3: 15.4 ha)

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (33.0 ha)
Motivatie:
Beide beken hebben nog een mooi meanderend verloop met over een groot deel van hun lengte
begeleidende houtkanten/bomenrijen. Het water is echter van matige kwaliteit en ze stromen
grotendeels tussen akkers. Om de structuur van de beken te beschermen en de waterkwaliteit te
verbeteren is het aangewezen om langs beide zijden een bufferstrook te voorzien bestaande uit
grasland of spontane struikopslag, welke de beek moet beschermen tegen afuloeiend voedselrijk
en vervuild (pesticiden) water.
Prioriteit: 2

11. Voormalig bosje bij Onze Heer Boompje - kapel (Poperinge)

Huidige bestemming N-gebied (0.3 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied
Motivatie:
Dit voormalig eikenbosje is omgezet tot akker. Aangezien het ook vroeger reeds zeer geïsoleerd
lag, is herstel van de oorspronkelijke toestand niet noodzakelijk en wordt de
gewestplanbestemming best aangepast aan het huidige landgebruik.
Prioriteit: I

12. Graslanden Doodstampenbeek
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l}c: 1.9 ha,l2d:4.4
agrarisch

Geïsoleerde permanente graslanden met poelen en relicten van bomenrijen.
Prioriteit: 3
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l. Galgebossen (Poperinge,Ieper)

Het calgebos is een oud bos (reeds aanwezig op de Ferrariskaart). Er komt eiken -
haagbeukenbos en eiken - beukenbos voor met voornamelijk hoogstammig hout. Het bos is
eigendom van het Vlaams Gewest. Ook enkele percelen die buiten de grenzen vallen van het
huidige N-gebied en momenteel een landbouwgebruik kennen, werden aangekocht. Het is de
bedoeling deze gronden te bebossen of te ontwikkelen tot ecologisch waardevolle graslanden met
zoomvegetaties langsheen de bosranden. Zowel in het GNOP van Poperinge als in het GNOP
van Ieper werd dit gebied aangeduid als prioritair gebied voor bosuitbreiding.

l.a. Eigendommen van het Vlaams gewest

Motivatie
Deze gronden zijn eigendom van het Vlaams Gewest en worden (in de toekomst) bebost of onder
een ecologisch graslandbeheer gesteld. Het beheft meestal akkers of reeds jonge aanplanten.
Een herbestemming tot N-gebied is gewenst.
Prioriteit: I

1.b. Geplande bosuitbreiding
Huidige bestemming agrarisch gebied (lb1: 3.0 ha,lbZ:0.8 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidingsgebied (3.8 ha)
Motivatie:
Hier plant Afdeling Bos en Groen bosuitbreiding, maar de percelen zijn nog niet aangekocht. We
stellen voor deze gebieder-r te herbestemmen tot bosuitbreidingsgebied, zodat het huidig
grondgebruik kan worden voortgezet totdat de gronden zijn aangekocht.
Prioriteit: I

1.c. Weidepercelen

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang Q.a ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Deze weidepercelen grenzen aan het bestaande bos. Er bevinden zich bomenrijen en een poel.
Afdeling Bos en Groen wil ook deze percelen aankopen en onder een grasland beheer stellen,
waardoor zoomvegetaties kunnen worden ontwikkeld en een buffer ontstaat tussen het intensieve
landbouwgebied en het bos.
PrioriteiÍ: I

1.d. Bosuitbreiding in de toekomst

Motivatie:
Dit voorstel betreft een logisch uitbreiding van het bos om de bosstructuur te versteviging. de
terreinen zijn bijna allemaal in gebruik als akker.
Prioriteit: I

Huidige bestemming
1a4: 0.5 ha, la5: 2.5ha)

la3
4.1ba

met 7belang (lal: 5.5

Gewenste 17.3-ge

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang ( I d I : 1 .2 ha, ldZ: 2.2 ha, ld3
I l.l ha, ld4:2.7 ha, ld5: 1.1 ha, ld6:4.0 ha), agrarisch gebied (ld7:
7 .l ha,ld8:2.4 ha)

Gewenste bestemming bosuitbreidingsgebied (3 1.82 ha)
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) Grote Kemmelbeek en Korte beek (Ieper)

2.a. Grote Kemmelbeek
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (2al: I

ha)
36.s

Gewenste bestemming agrar
Motivatie
De structuur van de Grote Kemrnelbeek is nog relatief mooi en langs een aanzienlijk deel van de
oever komen nog houtachtige elementen voor. Het water is echter sterk verontreinigd. Er komen
langsheen de beek nog een aantal beekbegeleidende graslanden voor. Het gebied functioneert als
ecologisch verbinding tussen de twee bestaande parkgebieden. Herstel en versterking van de
ecologische infrastructuur is wenselijk. Een herbestemming tot agrarisch gebied met ecologisch
belang is bijgevolg wenselijk zodat de ecologische verbindings- en bufferfuncties gecombineerd
kunnen worden met de agrarische.
Prioriteit: I

2.b. Kortebeek en Hospitaal Hoek

Motivatie:
Langsheen de Korte beek en in Hospitaalhoek liggen vochtige graslanden met poelen en
bomenrijen, waar potenties voor herstel van natte graslandvegetaties bestaan. Als
verbindingselement en 'stapstenen' zou een bescherming onder de vorm van agrarisch gebied met
ecologisch belang wenselijk zijn.
Prioriteit: 3

3. Poperingevaart en Robaurlbeek (Poperinge, Vleteren)

3.a. Poperingevaart

Motivatie:
De structuur van de Poperingevaart is nog relatief mooi en langs een aanzienlijk deel van de
oever komen nog houtachtige elementen voor. De waterkwaliteit van deze beek is belangrijke
voor de waterkwaliteit van de IJzer. Er komen langsheen de beek nog een aantal
beekbegeleidende graslanden voor. In de ruilverkaveling Woesten worden langsheen de zijbeek
(3a3) gronden voorzien voor natuurontwikkeling (herstel graslanden). In het stroomafivaartse
deel van de Poperingeyaart wordt een zone voorgesteld voor het behoud van permanent grasland
en over de ganse lengte van de Poperingevaart wordt voorgesteld een nieuwe groenstrook aante
leggen. Een herbestemming tot agrarisch gebied met ecologisch belang is bijgevolg wenselijk.
Prioriteit: I

3.b. Robaartbeek

Motivatie:
Deze beek heeft nog een zeer mooie structuur (meandering, niet versterkte oevers),en wordt over
een aanzienlijk deel begeleid door houtachtige elementen en natte weiden. De aanwezige weiden
zijn, o.m. door overbemesting, gedegradeerd tot raaigrasweiden. Potenties voor de ontwikkeling

l: 6.6 ha,2b2: 26.9 ha,
Gewenste met 44.2ha)

1: 30.0 3a2: 19.2 ha, 3a3 : 21.2 ha)
metagrart 0.4 ha

Huidige bestemming agrarisch gebied (3bl: 30.4 ha,3b2: 1.2 ha,3b3: 3.7 ha)
met 5
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van soortenrijke beekbegeleidende graslanden (dottergraslanden, natte ruigten, ...) blijven echter
bestaan. Net als voor de Poperir-rgevaart is het waterkwaliteit slecht. Om de mooie beekstructuur
te beschermen en als buffer voor de waterkwaliteit is een herbestemming tot agrarisch gebied met
ecologisch waarde van de aanpalende percelen zeer wenselijk. Het meest noordelijke deel van de
beek is opgenomen in de ruilverkaveling Woesten, waarbij de aan de beek palende percelen
worden aangeduid als zone voor natuurontwikkeling (graslandherstel).
Prioriteit: I

3.c. Te bebossen gronden

Huidige bestemming agrarisch gebied (3cl: 1 .8ha,3c2:1.3 ha)
Gewenste bestemming bosgebied (3.1 ha)
Motivatie
In de ruilverkaveling Woesten worden deze gronden voorzien voor bebossing met als doel het
herstel van het voormalig bebost karakter van de tertiaire kleiopduiking op de valleirand.
Prioriteit: 3

3.d. Bosuitbreiding

In de ruilverkaveling Woesten wordt deze zone aangeduid voor mogelijke bosontwikkeling met
als doel het herstel van het voormalig bebost karakter van de tertiaire kleiopduikingen op de
valleirand.
Priorileit: 3

4. S ixt us b o ssere (Vleteren)

4.a. Recent beboste gronden

Huidige bestemming agrarisch gebied (15.8 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang

waardevol geb
Gewenste bestemming bosgebied
Motivatie:
Deze gronden zijn eigendom van de St. Sixtus abdij en werden recent bebost. Een
herbestemming tot bosgebied is wenselijk.
Prioriteit: I

4.b. Bosuitbreiding
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (13.7 ha)
Gewenste besternming bosu itbreidingsgebied
Motivatie:
Om de bosstructuur ten noorden en noordwesten van Poperinge (zie ook kaartblad 2714)te
verstevigen is verdere bosuitbreiding wenselijk. Dit gebeurt best aansluitend op bestaande
bossen, zoals de Sixtusbossen.
Prioriteit: 2
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I

Kaartbla d 28/2

Oevers van het leperleekonaal en oude vaart Ieper - Komen (Ieper)

1.a. Ieperleekanaal

Het gebied tussen de Ieperlee en de oevers van het kanaal vormt een langgerekt groen lint
bestaande uit beboste delen, weilanden, grachten, ... . Het is een belangrijk leef- en
verbindingsgebied voor vogels, kleine zoogdieren en insecten. Om de natuurwaarden te
beschennen is een herbestemming tot N-gebied wenselijk. Met behulp van een aangepast
natuurbeheer en natuurtechnische milieubouw (o.a. aanleg van riet- en moerasvegetàties langs de
oevers) kan de ecologische kwaliteit er zelfs nog op vooruit gaan.
Prioriteit: I

1.b. Oude vaart Ieper -Komen

Motivatie:
Dit gebied sluit aan op het vorige en maakt de verbinding met groengebieden ten zuiden van Ieper
(o.a. Palingbeek). Het is een zeer gevarieerd gebied met beboste stroken (met spontane opslag
van Zomereik, Gewone es, Els, Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, ...), rietmoeras, open water en
grasland dat een spontane ontwikkeling kent sinds de Eerste wereldoorlog. Momenteeloefenen
sterk wisselende waterstanden, verdroging en een verwaarloosd beheer negatieve effecten uit op
de aanwezige ecologische waarden. Een beter natuurgericht beheer dringt zich op. De Oude
vaart is integraal beschermd als landschap.
Prioriteit: 3
Een aangepast beheer is in feite ook mogelijk in parkgebied.

Restbosjes tussen Brielen en Boezinge (Ieper)

2.a. Bosuitbreiding
Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (2al: 0.6 ha, 2a2: 7 .4 ha, 2a3

1.8 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidingsgebied (9. 8 ha)
Motivatie:
Deze kleine eiken-haagbeukenbosjes zijn belangrijke verbindingselementen tussen de bossen ten
zuidoosten van leper en de Galgebossen. Ze worden echter bedreigd door hun versnipperde
toestand, sterke randeffecten (aanvoer van voedingsstoffen intensieve landbouw met bijbehorende
verruiging van de vegetatie), sluikstorten, dumpen van drijfmest, enzovoort. Om de versnipperde
toestand van de bosjes tegen te gaan wordt voorgesteld om tussen de dichtst aan elkaar palende
bosjes bosuitbreiding te voorzien.
Prioriteit: 2

)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (1 al : 6.4 ha, I a4: 0.9
han,l a6: 2.3 ha, la7: 4.4 ha), reservegebied voor industriële
uitbreiding (lal: 3.1ha), gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut (la3: 2.4ha), industriegebied (1a6: 1.9 ha), woonzone
( 1.3 ha)

Gewenste bestemming N-gebied (22.7 ha)

Huidige bestemming parkgebiec I b 1 : 4.1 ha, 1b2: 13.5 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidin (17.6
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4.

2.b. Buffergebied en nabijgelegen weilanden

Motivatie
Om negatieve randeffecten van de intensieve landbouw te vermijden zou rondom de bosjes een
bufferstrook moeten worden voorzien onder de vorm van agrarisch gebied met ecologisch belang.
Tevens worden de resterende graasweiden met veedrinkpoelen opgenomen in dit voorstel. De
ontwikkeling van kleine landschapselementen (houtkanten, bomenrijen, ...) rondom de bosjes is
zeer wenselijk.
Prioriteit: 2

3. Hannebeek (Ieper)

Zie punt I c, kaartblad 28 I 3

Verdronken lVeide, Zillebeekse vijver en Bollaurtbeek (Ieper)

4.a. Zillebeekse vijver en Verdronken \ileide

ivatie
De Zillebeekse vijver is een drinkwaterreservoir uit de 14d" eeuw, welke nog steeds de Stad Ieper
van drinkwater voorziet. Daarnaast heeft de plas in de zomer een recreatieve functie. De oevers
zijn grotendeels verstevigd rnet schanskorven of houten constructies. Enkelter hoogte van de
inlaat van de Vijverbeek zijn de oevers niet verstevigd en komt een mooie overgang tussen open
water en oever voor (Witte waterlelie, moerasvegetatie, wilgenstruweel). Hier broeden enkele
soorten watervogels (Fuut, Meerkoet, Waterhoen). In de winterperiode pendelen heel wat
eenden, Aalscholvers en Blauwe reigers tussen deze plas en de Verdronken Weide. Om de
ecologisch waarde van het gebied te behouden en ontwikkelen zijn het behoud van de niet
verstevigde oever, de ontwikkeling van een oevervegetatiestrook langs de schanskorven en een
recreatievrije zone noodzakelijk.
In de Verdronken Weide werd recent een wacht- en spaarbekken aangelegd om de stad te
vrijwaren van wateroverlast bij piekdebieten en voor drinkwatervoorziening. Dit gebied was
voorheen reeds een natuurlijk overstromingsgebied ter hoogte van de sarnenvloeiing van vijf
beken die samen de Ieperlee vormen. Niettegenstaande een natuurvriendelijk beheer van de
nieuwe vijver zijn door de aanleg van het wachtbekken hoge natuurwaarden verloren gegaan.
We stellen voor om het gehele gebied de overdruk 'met ecologisch belang' toe te kennen. Dit
moet inhouden dat i) het vegetatiewijzigingsbesluit van toepassing is, ii) bij uit te voeren
werkzaamheden maximaal rekening wordt gehouden met de ecologische waarde, iii)
natuurontwikkeling dient te worden aangemoedigd en iv) een eventuele nabestemming als N-
gebied. ln het gebied tussen beide vijvers is nog een uitbollende landbouwer actief. Het gebied
zou na stopzetting van de landbouwactiviteiten een natuurgericht beheer en inrichting moeten
krijgen. De hier aanwezige oude walgracht wordt aangekocht door AMINAL, Afdeling Natuur.
Voor dit gebied is een herbestemming tot N-gebied te overwegen.

Hu gebied (2b 2.9 2b3: l.1ha,2b4: 53
gebied met

agrarisch gebied l.l 2b4: 53.8 ha)a)

ste bied met ecolo

Huidige bestemming gebied voor gem. voorzieningen en openb. nutsvoorzieningen (95.3
ha)

Gewenste besternming gebied voor gem. voorzieningen en openb. nutsvoorzieningen met
ecologische waarde
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lge lllg
4b3: 7 .5 ha, 4b4: 0.4 ha,4b5: 0.6

(4b1: 14.6 ba,

7 ha)N-

Prioriteit: I
4.b. Bollaartbeek

Motivatie
De Bollaartbeek voorziet de Verdronken Weide van water. Haar waterkwaliteit is dus zeer
belangrijk voor drinkwaterproductie. De beek loopt hier grotendeels door een waardevol
graslandgebied en wordt begeleid door vele knotbomen. Deze beek heeft nog een uitstekende
structuur, zeker wat betreft het stroomopwaartse deel (zie ook punt l, kaartblad l8/6). Een
herbestemming tot N-gebied is hier wenselijk om de huidige natuurwaarden en de waterkwaliteit
van de Bollaartbeek te beschermen en te verbeteren. Het deel 4bl is eigendom van het Vlaams
Gewest (AMINAL, Afdeling Water) en zal in de toekomst door de Afdeling Natuur worden
beheerd.
Prioriteit: I

4.c. WeilandgebiedlangsheenBollaartbeek

rc:

Dit gebied bestaat grotendeels uit graasweiden. Een herbestemming tot agrarisch gebied met
ecologisch belang is hier wenselijk met als doel de bescherming van de graslanden, buffering van
het te ontwikkelen natuurgebied en de waterkwaliteit en in de toekomst eventueel een herstel van
ecologisch interessante graslandvegetaties.
Prioriteit: I

5. Dikkebusse vijver (Ieper)

Motivatie
Net zoals de Zillebeekse vijver is de Dikkebusvijver een l4d" eeuws drinkwatereservoir dat nu
nog steeds in gebruik is. Niettegenstaande de verstevigde oevers en het recreatieve gebruik in de
zomer komen er plaatselijk nog mooie water- en oever vegetaties voor (Zwanebloem, Gele
plomp, Witte waterlelie, Mattenbies, Kleine lisdodde, ...'). O* deze natuurwaarden te behouden
stellen we voor een overdruk 'met ecologisch belang' toe te kennen (zie ook punt 4a).
Prioriteit: I

6. Grasland ten noorden von de Zillebeekse vijver (Ieper)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (2.9 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Een sterk glooiend grasland op de overgang van zandige naar lemige en kleiïge bodems met een
schrale bodern. De aanwezige waterplassen hebben een interessante vegetatie en zijn van belang
voor amfibieën. Het doet dienst als rustgebied voor de fauna in een intensief agrarisch gebied.

H landschappelijk 4cl: 45.2 ha, 4b2: 9.7 ha)
ste stemm gebied met

Huidige bestemming gebied voor gem. voorzieningen en openb. nutsvoorzieningen (30.23
ha)

Gewenste bestemrning gebied voor gem. voorzieningen en openb.
ecologische waarde

nutsvoorzieningen met

t GNOP Ieper
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Prioriteit: 3

7. Bosjes ten oosten van domein Bellewaarde (Ieper)
Huidige bestemming
Gewenste bestemming

bosgebied (3.9 ha
R-ge

Dit bosje ligt op een zandige top en ondervindt weinig invloed vanuit de aangrenzende akkers.
Het herbergt een laatste restant van het oorlogslandschap (WO I) met een twintigtal bomkraters.
Deze bomkraters zijn naast hun historisch historische belang ook belangrijk voor amfibieën
(zuiver water). Het bosje wordt bedreigd door sluikstorten en andere randeffecten. Een betere
bescherming van de historische en ecologische waarden is wenselijk.
Prioriteit: 3

Bebost gebied op de zandrug tussen leper en Geluveld
(VooRSTELLEN 8 EN 9)
Een noordelijke uitloper van de noordelijke tertiaire heuvelrug strekt zich uit tussen Hollebeke,
Zillebeke, Geluveld en verder tot in Passendale. Hier dagzoomt het Panesiliaan, meestal onder de
vorm van zandige materialen (zand,lernig zand en lichte zandleem) veelal met silexkeien (restant
van de kwartaire deklaag). Aftrankelijk van de diepte van de onderliggende kleilaag zijn de
gronden droog of nat. Op de droge arme zandgronden bevonden tot in de l9d" eeuw uitgestrekte
bossen (zure eikenbossen) en heidevelden. Momenteel is deze heuvelrug nog gedeeltelijk bebost.
Heiderelicten worden sporadisch gevonden op open plaatsen in de bossen.
Dit gebied kornt prioritair in aanmerking voor bosuitbreiding en natuurontwikkeling/herstel.

8. Palingbeek - Molenbos- Vierlingen (Ieper)

8.a. Terreinen in eigendom van de provincie
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (9al: 44.4 ha, 8a2:6.8 ha,

8a3: 16.4 ha, 8a4: 7 .7 ha), parkgebied (8a5: 0.6 ha)
Gewenste bestemming N-gebier
Moíivatie
Deze tereinen zijn aangekocht door de provincie mat als doel één groot groen gebied te creëren
tussen het de Palingbeek, het Molenbos en het domein Vierlingen. De potenties voor
natuurontwikkeling van huidige landbouwgronden zljn zeer hoog door het voorkomen van veel
gradiënten tengevolge van een grote variatie in bodemtypes (van zeer gleyige (=natte)
kleigronden tot droge, stenige zandgronden). De aanwezige akkers worden bebost, de graslanden
worden ontwikkeld tot extensieve graslanden met struwelen. Naast het ontwikkelen en herstellen
van natuurwaarden wordt door deze uitbreiding getracht recreatiedruk op de ecologisch gevoelige
delen van voornoemde gebieden te verlagen door de zachte recreatie meer en meer in de nieuw
ontwikkelde delen te laten plaatsen vinden.
Prioriíeit: I

8.b. Geplande uitbreiding
Huidige bestemming landsclrappelijk waardevol agrarisch gebied (8bl: 26.2 ha, 8b2: 1.5 ha,

8b3: 2.5 ha)

Gewenste bestemming bosu itbreidingsgebied (3 0.2 ha)
Motivatie:
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Ook hier wordt een gelijkaardige uitbreiding van het natuurgebied gepland, maar de gronden zijn
nog in particulier bezit.
Prioriteit: l

8.c. Natuureducatieve infrastructuur
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (8b1: 26.2 ha,8b2: 1.5 ha,

8b3: 2.5 ha)
Gewenste bestemrning bosuitbreid ingsgebie«
Motivatie
Deze boerderijen zijn reeds eigendom van de provincie . Ze krijgen in de toekomst een
natuureducatieve en recreatieve functie. We stellen voor ze de bestemming 'gebied voor
natuurgerichte recreatie' te geven (zie gewestplannen Oostende - Middenkust en Limburgs
Maasland).
Prioriteit: I

8.d. Opwaardering van de huidige park- en natuurgebieden

De belangrijkste actuele natuurwaarden bevinden zich in deze gebieden. Ze hebben (met
uitzondering van het domein 'de Vierlingen') te leiden onder een hoge recreatiedruk. In het kader
van de uitbreiding van het gehele groengebied, moet getracht worden de recreatie meer te
spreiden en de meest kwetsbare gebieden geheelte ontzien. Het domein 'de Vierlingen' is
mornenteel nog in privé bezit, maar de provincie is van plan ook dit gebied aan te kopen. Het is
een ecologisch uiterst waardevol gebied waar voor Vlaanderen meerdere (zeer) zeldzame planten-
en diersoorten voorkomen: Klein glidkruid, Koningsvaren (categorie potentieel bedreigda),
Wespendief, Boomvalk, ZwarÍe wouw, Zwarte specht, Goudvink, Appelvink (zeldzame en
bedreigde vogelsoorten), Metaalglanslibel (rode lijst-categorie kwetsbaar), enige populatie in
West- en Oost-Vlaanderen) en Kamsalamander (rode lijstcategorie zeldzaam6 en opgenomen in
bijlage II van de Habitatrichtlijn). De herbestemming van het parkgebied tot N-gebied en N-
gebied tot R-gebied is bijgevolg zeer wenselijk om een omvorïning tot recreatief park te
vermijden.
Prioriteit: I

8.e. Buffering van natuurgebieden

te

Om de aanwezige natuurgebieden en bossen te bufferen tegen randeffecten (vnl. toevoer van
voedingsstoffen) is een buffer onder de vorm van agrarisch gebied met ecologisch belang zeer
wenselijk.
Prioriteit: I

9. Gebied tussen Vierlingen - Zwart Leen - Groenenbrug (Ieper)

o Cosyns et al, 1993
t De Knilf & Anselin, 1996
u Bauwens & Claus, 1996

Huidige bestemming parkgebied (8d1: 17.1 ha), N-gebied (8d2: 23.5ha,8d3: 19.5 ha, 8d4
26.9 ha)

Gewenste bestemming N-gebied (8dl: 17.1 ha), R-gebied (67.9 ha)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (8e I : 9.8 ha, 8e2: 5 .4 ha,
8e3:2.4 ha)

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang( 1 7 .6 ha)
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9.a. Gebiedje ten zuiden vanZwa,rtLeen
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (9al: 3.3 ha,9a2'.0.5 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (3.8 ha)
Motivatie
Gebied 9al is een gebiedje dat van het Domein de Vierlingen gescheiden wordt door een (weinig
gebruikte) spoorweg. Het sluit aan op gebied 9dl dat wordt voorgesteld als
bosuitbreidingsgebied. Aangezien dit gebied geen agrarisch gebruik kent en de laatste jaren een
spontane ontwikkeling doormaakte, stellen we voor de bestemming om te zetten tot N-gebied.
Gebied 9a2 is een deel van het bos ten zuiden vanZwart Leen §-gebied), maar staat op de
actuele gewestplannen aangeduid als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

9.b. Grasland rondom Hogebos

le:
Rondom het bestaande bos liggen een aantal reliëfrijke graslanden met kwelzones, waterputten,
bomenrijen en hagen. De actueel gedegradeerde graslandvegetatie bezit nog potenties. Een
aangepast graslandbeheer (begrazing, hooien), ontwikkeling van zoomvegetaties aan de bosrand
en struwelen in de graslanden moet in de toekomst leiden tot een halfopen landschap.
Prioriteit: I

9.c. Opwaardering bosgebieden

Huidige bestemming bosgebied (9cl: 16.3 ha,9c2:7.8 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (24.1ha)
Motivatie:
In lret bos ter hoogte van Zwaft Leen (9c2) is eiken - haagbeukenbos met voorjaarsflora en
beekbegeleidend bos (brongebied vijverbeek) terug te vinden. Het is op het gewestplan deels N-
gebied deels bosgebied. In Groeneburg staat zowel naaldbos, gemengd bos als loofbos. Hier
bevinden zich nog enkele heiderelicten. Beide bossen zijn openbaar bezit (OCMW, provincie).
Gezien de hoge natuurwaarden is een herbestemming tot N-gebied te overwegen. Anderzijds laat
ook de besternming bosgebied een natuurgericht beheer toe. Dit verklaart de lage prioriteit van
dit voorstel.
Prioriteit: 3

9.d. Bosuitbreidingsgebieden

Motivatie:
Om de bosstructuur te verstevigen en de versnipperde toestand van de huidige bossen op te heffen
worden tussen de bestaande bossen bosuitbreidingsgebied voorgesteld. Bosuitbreiding moet niet
in een te enge zin worden verstaan. Naast bebossing van de akkers moet er ook plaats zijn voor
ontwikkeling van een halfopen landschap met heide, schrale graslanden (behoud permanent
grasland) en struwelen. Het handelt hier voornamelijk om landbouwkundig minder interessante
landbouwgronden op droge en stenige lemig-zandgronden en lichte zandleemgronden.
Prioriteit: I

9.e. Landbouwgebied tussen Groenenburg en Hoge bos

Huidige besternming land schappe I ij k waardevol agrarisch gebied (9 e | : 7 44.2 ha, 9 e2 : I I .2
ha,9e3: 8.7 ha)

Gewenste bestemming

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (9bl: 5.3 ha,9b2:2.1ha)
Gewenste besternming N

Huidige bestemming landsch
ha,9d3r

l: 17.7 ha,9d2: 12.0
5.1 ha,9d4: 8.5 ha,9d5: 3.7 ha,9d6: 1.9 ha

Gewenste bestemm
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Motivatie:
Het betreft hier iets betere gronden voor landbouwgebruik (iets vochtiger, minder zandig en
stenig) dan deze van voorstel 9d. Door de echter toch nog geringe landbouwwaarde komen er
nog redelijk veel graslanden voor met poelen, kleine bosjes, bomenrijen en houtkanten. Het
gebied is belangrijk als verbinding tussen de verschillende bossen. Een verweving van landbouw
en natuur is wenselijk, waarbij terreinverwerving ten behoeve van het natuurbehoud mogelijk
moet zijn. In de toekomst zou ook dit gebied een halfopen landschap met veel bomenrijen,
houtkanten enzovoort, moeten vormen. In dit gebied ligt eveneens het stroomopwaartse deel van
de Vijverbeek, waarvan de waterkwaliteit belangrijk is voor de drinkwatervoorziening van Ieper
aangezien deze uitmondt in de Zillebeekse vijver.
Prioriteit: I

10. Hill 62 MonumenÍ (Ieper)

Het Hill 62 monument en de toegangsweg bezitten geen ecologische waarden of potenties die een
bestemming als N-gebied rechtvaardigen.
Prioriteit: I

11. Bellewasrdepark(Ieper)

Motivatie:
Het Bellewaardepark bezit geen ecologische waarden meer en een herstel is niet te verwachten in
de toekomst.
Prioriteit: I

Huidige bestemming N-gebied (7.0 ha)
Gewenste bestemming parkgebiec

7 )
Gewenste bestemming gebied voor

JJ

ebied

agrecreatie
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Kaartbla d 2813 (Geluveld)

1. Beekvalleien(Langemark-Poelkapelle,Zonnebeke)

Op het noordelijk deel van dit kaartblad is erg arm aan natuur. Enkele beekvalleien zijn echter
ecologisch interessant. Deze beken hebben nog een mooie structuur, worden meestal begeleid
door houtachtige elementen en stromen veelal door vochtige graslanden (meestal graasweiden,
weinig hooiweiden) rnet relatief veel poelen. De bodem wordt meestal gevormd door sterk
gleyige tot zeeÍ sterk gleyige (natte) alluviale kleigronden, waardoor ze vanuit landbouwkundig
oogpunt enkel geschikt zijn voor weilanden. De vegetatie van de graslanden is veelal
gedegradeerd (overbemesting), maar er zijn zeker nog potenties aanwezig. Op het huidige
gewestplan hebben ze de bestemming agrarisch gebied. Een herbestemming tot agrarisch gebied
met ecologisch belang is echter wenselijk om de permanente graslanden te beschermen en
eventuele aankopen door (natuur)terreinbeherende organisaties in de toekomst mogelijk te maken
met het oog op de ontwikkeling van de potenties.

l.a. Ravebeek

Huidige besternming agrarisch gebied
Gewenste bestemming agrarisclr gebied met ecologisch belang (1a|: 62.4 ha) en N-gebied

(la2: 0.8 ha, la2: 2.4 ha)
Motivatie:
Het voorgestelde N-gebiedje 1a2 is een stuk veengrond (zeer zeldzaam in deze streek) en bestaat
uit een verwaarloosd hooiland omgeven door een dichte rij oude knotwilgen en sluit aan op een
oud elzenbroekbosje (huidig N-gebied). Het is een kwelgebied. Bij opnieuw instellen van het
oude hooibeheer kunnen de ecologische waarden snel worden hersteld. Dit is trouwens een
actiepunt in het GNOP van Zonnebeke, waarbij tevens een rietveld voor kleinschalige
waterzuivering van het rioolwater van Passendale wordt voorzien vlak naast dit gebiedje.
Gebiedje la3 is eveneens een kwelgebied met plaatselijk veen (volgens GNOP), maar vooral zeer
natte kleigronden. Het voorgestelde deel kent momenteel geen agrarisch landgebruik. Het
bestaat uit graslanden, bomenrijen (wilg) en open water. Het vormt een geheel met het
aanpalende N-gebied.
Prioriteit: 2

1.b. Hanebeek

Motivatie:
Zie boven.
Prioriteit: 2

1.c. Heulebeek

Ten noorden van Besselare ontspringen drie beekjes die iets verder in de Heulebeek uitmonden.
Ze hebben tamelijk uitgesproken valeitjes uitgesleten in de westflank van de Heulebeekvallei. Op
de meest vochtige delen (kwel, brongebieden) bevinden zich nog steeds graslanden met
knotbomenrijen. Het brongebied in het meest noordelijke valleitje wordt reeds jarenlang niet
meer gehooid. Er ontwikkelde zich een ruige (vochtminnende) vegetatie met veel Kale jonker en
Grote brandnetel, waarschijnlijk tengevolge van insijpeling meststoffen. Potenties voor de
ontwikkeling van ecologisch waardevolle kwelgraslanden of bronbosjes zijn hier aanwezig.

rnet ecologisch belang (30.7

Huidige bestemming agrarisch gebied
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (45.0 ha)
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Prioriteit: 2

2. Oude spoorwegberm (Zonnebeke)

Huidige bestemrning reservatiestrook voor wegen (grotendeels agrarisch en landschappelijk
waardevol agrarisch gebied) (9.8 ha)

Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Van de plannen voor het doortrekken van de N332 werd afgezien. De oude spoorwegberm heeft
een zeer gevarieerde en waardevolle vegetatie. Spontaan opgeschoten struwelen en jonge bossen
(met o.a. Zomereik, Haagbeuk, Ruwe iep, Eénstijlige meidoorn, Gewone vlier, Brem, ...)
wisselen af met open schralere graslanden (meestaal gelegen op verhoogde berm, geen invloed
van bemesting akkers) en verruigde graslanden en ruigtes. Dit lineaire natuurgebied is belangrijk
als ecologische verbinding en refugium in een intensief agrarisch gebied.
Prioriteit: I

3. Zuidhoek (Zonnebeke, Wervik)

Het beschouwde gebied bestaat uit een complex van laag gelegen weilanden met veel microreliëf.
Op de perceelsgrenzen staan knotwilgenrijen en een oude haag. In de zuidwestelijke punt bevindt
zich een zeer mooie veedrinkpoel. Hooilandbeheer en een hoger waterpeil kunnen herstel van
ecologisch interessante graslandvegetatie bewerkstelligen.
Prioriteit: 2

4. Gebied ten noordoosten van Geluveld (Ieper)

Hier bevir,den zich verspreid een kasteelpark, en enkele bosjes. Het kasteelpark bestaat uit een
afwisseling van beboste stroken en weinig bemeste graslanden. Het bosje ter hoogte van de Al9
werd aangeplant net na WO II en bestaat vnl. uit Zomereik en Tamme kastanje. Het zuidelijke
bosje is een gemengd loofbosje (Zomereik, berk, Els, ...) met een rijke ondergroei (Veelbloemige
salomonszegel, Grote maagdenpalm). Tussen de bosjes liggen landbouwgronden met een hoog
aandeel aan graslanden. Nabij het zuidelijke bosje ligt een mooie hooiweide met een poel. De
overige graslanden zijn overbemest enlof overbegraasd.

4.a. Bosuitbreiding

Motivatie:
Om de bosstructuur te verbeteren en de versnipperde toestand op te heffen wordt voorgesteld om
tussen de bestaande N- en parkgebieden een zone voor bosuitbreiding te voorzien. 4a2 en 4a3 zijn
in feite restgronden die bij de aanleg van de autosnelweg en het op- en afrittencomplex geïsoleerd
werden.
Prioriteit: 2

4.b. Weilanden
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (26.7 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang

bestem Ukland ge

met ecolo belang

lngHu landschappelijk waardevol agrarisch gebied (4a
4a3:8.7 ha)

Gewenste bosuitbreidingsgebied ( 1 2.0 ha)
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Motivatie:
Bescherming van de aanweziggraas- en hooiweiden. Buffer voor de bestaande en toekomstige
groengebieden.
Prioriteit: 2

Bebost gebied op de heuvelrug tussen Ieper en Geluveld
(VOoRSTELLEN 5,6 EN 7)
De noordelijke uitloper van de noordelijke tertiaire heuvelrug strekt zich verder uit op dit
kaartblad (zie ook kaartblad 2812). Op de hoogste delen bestaat de bodem uit droge tot matig
natte lemige zandgronden en licht-zandleemgronden veelal met silexkeien. Op de flanken
bevinden zich matig natte tot natte licht-zandleemgronden overgaand naar zeer natte
zandleemgronden in de valleien. Op de toppen van de heuvelrug bevindt zich een versnipperde
bosgordel (Groeneburg, Hoge bos, Godschalk, Polygonenbos). Op de flanken ontspringen
verschillende beken rnet ecologisch waardevolle valleien (Bassevillebeek, Reutelbeek,
Polygonebeek).

5. Grasvelden rondom Hogebos (Ieper)

Motivatie:
Zie punt 9b, kaartblad2Sl2

6. Bussevillebeek en Groenenburgbos

6.a. Vallei van de Bassevillebeek (Ieper)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (38.a ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Op de steile hellinggronden van de vallei van de Bassevillebeek komen op een kleine oppervlakte
veel gradiënten voor. De bodem varieert van droog, voedselarm en zandig totzeer nat,
voedselrijk en lemig. Dit heeft een grote variatie aan plantengemeenschappen tot gevolg: droge
struikheidevegetatie, dottergraslanden, zure eikenbossen, mesotroof elzenbos met zeggen, . .. . Er
zijn ook akkers en gedegradeerde graslanden aanwezig, maar gezien de gradiëntsituatie en de
aanwezigheid van zeer waardevolle vegetaties moeten de potenties voor natuurherstel erg hoog
ingeschat worden. De akkers komen in aanmerking voor bosontwikkeling, de graslanden voor
graslandherstel. In het GNOP van de Stad Ieper wordt voorgesteld om de ecologisch meest
waardevolle graslanden en de oeverstrook ter hoogte van de bovenloop van de Bassevillebeek aan
te kopen.
Prioriteit: I

6.b. Overgang Groenenburgbos - Bassevillevallei (Ieper)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (6bl: 9.7 ha, 6b2:3.3 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (13.0 ha)
Motivatie:
Hier zijn min of meer dezelfde abiotische gradiëntenaanwezig. Het betreft voornamelijk
graasweiden met waardevolle poelen en bomenrijen van wilg en eik, met daarnaast enkele akkers
en bossen. Bosontwikkeling en graslandbeheer kunnen hier op termijn de aanwezige
natuurwaarden beschermen en verhogen.
Prioriteit: I

lijk waardevol 5

Gewenste
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6.c. Bosuitbreiding Groenburg (leper, Zonnebeke)

Motivatie
Deze gronden bestaan voornamelijk uit akkers. Om de versnipperde toestand van de bosgordel te
herstellen is bosuitbreiding ten zeerste aangewezen.
Prioriteit: I

6.d. Bestaand deel van het Groenenburgbos (Zonnebeke)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (0.9 ha)
Gewenste bestemming bosgebied
Motivatie
Dit terrein is momenteel bebost en vormt één geheel met het bestaande bosgebied. Een
herbestemming tot bosgebied is dus niet meer dan logisch.
Prioriteit: I

6.e. Omliggend landbouwgebied en vallei van de Basseville beek(Ieper,
Zonnebeke)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (6el: 129.5 ha, 6e2: 123.5
ha)

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang
Motivatie:
In het ornliggende landbouwgebied bevinden zich nog relatief veel graslanden met poelen en
andere kleine landschapselementen. In dit gebied is verweving van natuur en landbouw wenselijk
met als doel een ecologische buffer en verbinding te vormen voor de aanwezige en voorgestelde
natuurgebieden. Lokale bosuitbreiding, onderhoud en ontwikkeling van kleine
landschapselementen (poelen, bomenrijen, hagen) en bescherming van de permanente graslanden
zijn de centrale doelstellingen.
Prioriteit: I

6.f. Opwaardering bosgebieden

Huidige bestemming bosgebied (38.7 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Zie punt 9d, kaartblad2Sl2.
Prioriteit: 3

Hoge Bos - kasteel Catalunya - Godschalk (Ieper)

7.a. Graslandgebied

'ivatie

In dit gebied komen reliëfrijke graslanden op zandlemige bodem voor met kwelzones. Het vormt
een verbinding tussen twee waardevolle boszones. Uitbreiding van het Hoge bos, aanplanting
van kleine landschapselementen en een hooibeheer moeten de verbindingsfunctie ondersteunen.
PrioriteiÍ: 2

7.b. KasteeldomeinCatalunya
Huidige bestemming parkgebied (5.4 ha)

7

Huidige 6cl: 5.7 ha,6c2: I
Gewenste 17.5 ha)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (6.1 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
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ste N- ied
Motivatie;
Dit parkgebied ligt op een zandíge heuvelrug en bestaat uit gemengd looftrout met relicten van
gedegradeerde heide met Adelaarsvaren. Het maakt deel uit van de versnipperde bosgordel ten
Z.O. van Ieper. Om de natuurwaarde te beschermen en de invloed van zonevreemde activiteiten
(bedrijf in de zuidelijk punt van het parkgebied) tegen te gaan, stellen v/e voor het bosgedeelte
van het park te herbestemmen tot N-gebied.
Prioriteit: 2

7.c, Bosuitbreiding

Motivatie
Ontsnippering van de bosgordel door verbinding te realiseren tussen het kasteeldomein en het
domein Godschalk. Momenteel akker. Een herbestemming naar agrarisch gebied met ecologisch
belang komt eventueel ook in aanmerking.
Prioriteit:3 (.I voor agrarisch gebied met ecologisch belang)

7.d. Domein Godschalk

Motivatie
Dit gemengd loof- en naaldbos is ecologisch zeer waardevol met bron en kwelzones (brongebied
Bassevillebeek), heiderelicten en dottergraslanden. Een omvormingsbeheer van de
naaldhoutbestanden naar loofbos en de ontwikkeling van heidevegetaties zijn zeer gewenst. De
intensieve jachtpraktijken zoals het uitzetten van fazanten zou moeten worden afgebouwd.
Prioriteit: 3

8. Zandwinningsput ten oosten van de Nonnebossen (Zonrrebeke)

Motivatie:
In de zandgroeve bevinding zich twee vijvers. Eén ervan is nog in gebruik voor zandwinning.
De andere is verlaten en er ontwikkelt zich en interessante vegetatie. Het is het leefgebied voor
zeldzame libellen zoals de Bruine winterjuffer (rode lijst-categorie bedreigd, een soort van heiden
en vennen, vaak in de nabijheid van (dennen)bos) en de Vuurjuffer (zeldzaam in Oost- en West-
Vlaanderen). Een nabestemming natuur is wenselijk, ook gezien de nabijheid van het
Polygonebos.
Prioriteit: I

Polygonebos, Polygonebeek, Reutelbos en Reutelbeek (Zonnebeke)

9.a. Polygonebos

MotivaÍie:
Het bos bevindt zich op een matig droge tot droge lemig zandbodem. Het bestaat voornamelijk
uit naaldhout. De grootste actuele waarden worden bepaald door de percelen met gemengd loof-
en naaldbos en de heiderelicten (met Dopheide, Vleugeltjesbloem en Tormentil). Om de

9

Huidige bestemming landschappeliik waardevol agrarisch gebied (5.0 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidin
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natuurwaarden te optimaliseren is een omvormingsbeheer naar loofbos (zuur eikenbos) en heide
nodig. Een herbesternming van bosgebied naar N-gebied is dus gewenst.
Prioriteit: 3

9.b. Valei van de Polygonebeek en het Reutelbos

De weilanden rond het beekbegeleidend bos en het Reutelbos zijn ecologisch uiterst waardevol.
Er bevinden zich relicten van zowel droge, zure struisgrasvegetaties als van natte
dottergraslanden. Tussen de graslanden bevindenzich houtwallen en er is nog een klein zuur
eikenbosje met overgangen naar mesotroof elzenbroekbos. Het voorkomen van twee bedreigde
plantensoorten als Bospaardestaart en Klein glidkruid bevestigt de uitzonderlijke ecologische
waarde.
Prioriteit: I

9.c. Omliggende landbouwgebied en vallei van de Reutelbeek

Motivatie
Insijpeling van meststoffen in de lager gelegen bosjes en graslanden zorgt voor veruiging en
degradatie van de zeer waardevolle vegetaties. Een buffer rondom de bestaande en voorgestelde
natuurgebieden is dus noodzakelijk om de ecologische waarde ervan te behouden. Bovendien
bieden de weilanden in de Reutelbeek nog potenties voor verder natuurontwikkeling.
Prioriteit: I

10. C o ngo b o s s e n, M o er emaai (Wervik)

10.a. Bosuitbreiding
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (10a1: 1.0 ha, 10a2: l.lha,

10a3:5.7 ha)
Gewenste bestemming bosu itbreidings gebiec

Motivatie
De gemeente Wervik is uiterst bos- en natuurarm. Het maakt deel uit van een groter natuurarm
gebied tussen de West-Vlaamse Heuvels en de Vlaamse Ardennen. In de mate van het mogelijke
zou in dit gebied natuur- en bos moeten worden ontwikkeld zodat deze'natuurwoestijn' toch voor
sommige planten- en diersoorten bewoonbaar of doorkruisbaar zou worden (stapstenen).
Het Canadabos en de Moeremaai zijn twee dicht bij elkaar gelegen kleine bosjes gescheiden door
de autoweg Ieper - Kortrijk. In de Moeremaai staat zuur eikenbos en eiken-haagbeukenbos met
Wilde hyacint. Het in het beekdal op kleigrond gelegen Canadabos is een alluviaal essen-
olmenbos. Door een minimale bosuitbreiding op de restgronden van de autoweg en enkele akkers
kan de versnipperde toestand gedeeltelijk opgeheven worden (er blijft steeds de autoweg).
Prioriteit: 2

10.b. Vallei van de Reutelbeek

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (29.7 ba)
Gewenste bestemrning agrarisch gebied met ecologisch belang
Motivatie:
In de vallei bevinden zich graslanden met bomenrijen en veelpoelen. Een herbestemming tot
agrarisch gebied met ecologisch belang is wenselijk.

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Gewenste bestemming N-gebied

m landschappelijk
ste met ecologisch
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Prioriteit: 2

11. Vallei van de Groenendaalbeek

Zie punÍ 1, kaartblad 281 4.
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I

Kaartbla d 2814 (Moorsele)

Vallei van de Groenendaulbeek

l.a. Natte weide

Deze overstroombare weide heeft slechts een marginale landbouwwaarde (te nat) en kent
momenteel een weinig intensief gebruik. Een samenwerkingsverband tussen Natuurreservaten en
Wielewaal heeft plannen om de weide aan te kopen en te ontwikkelen als een moerasbos. De
weide sluit nagenoeg aan op een bestaand nitrofiel elzenbosje §-gebied).
Prioritett: 3

1.b. Overige graslanden in de vallei

rc:

Ook deze weilanden overstromen kortstondig tijdens natte periodes en hebben een eerder
marginale landbouwwaarde. Er komen nog veel kleine landschapselementen voor. De weiden
worden bedreigd door ophogillg om ze geschikt te maken voor akkerbouw.
Prioriteit: 3

Huidige bestemming agrarisch gebied (2.2 ha)
Gewenste bestemrning N-gebied

ge

met
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Kaartbla d 2815

1. Sulferberg en Sulferbergbeek (Heuvelland, Poperinge)

In dit gebied ligt het erkend natuurreservaat 'De Sulferberg'. In totaal zijn er ca.5.4 ha erkend.
Deze zrjn grotendeels gelegen buiten het bestaande N- of R-gebied. Binnen de perimeter van het
reservaat bevindt zich R- en N-gebied en agrarisch gebied met ecologische belang. De bosjes die
zich binnen de perimeter bevinden hebben momenteel de bestemming N- of R-gebied. Ze
bestaan uit overgangen van ecologisch uiterst waardevolle eiken-haagbeukenbos met wilde
hyacint en elzenbos van bronnen en bronbeken. Het bronbos langsheen de oostelijke
Sulferbergbeek (zonder naam op de topografische kaart) is opgenomen in het
Habitatrichtlijngebied 'West-Vlaams heuvelland'. Voor het overige bestaat het gebied uit een
kleinschalig agrarisch landschap met veel bomenrijen en heggen, op het huidige gewestplan
bestemd als agrarisch gebied met ecologisch belang. Naast tamelijk bemeste graslanden komen
er ook ecologisch belangrijke (minder bemeste) bronweiden voor die gekenmerkt worden als
dottergrasland met overgangen naar drogere zure graslanden met een struisgrasvegetatie. De
Sulferbergbeek heeft een matige biologische waterkwaliteit en zeer goede structuurkenmerken
(meandering, aanwezigheid van houtachtige elementen en/of natte graslanden op de oever).
De plaatselijk zeer hoge actuele ecologische waarde en de aanwezige abiotische gradiënten (nat -
droog, hoog - laag, klei -zandleem, ...) bepalen de hoge potenties van het gebied. Het
toekornstig beheer voorziet in een versterking van de bosfunctie door bebossing van akkers en
een versterking van het kleinschalig karakter door hooi- en graasbeheer in de weilanden,
aanplanten van bomenrijen en heggen en aanleg van poelen.
Zowel in het GNOP van Heuvelland als in dat van Poperinge is dit gebied aangeduid als
aandachtsgebied en worden aankoop en bosuitbreiding voorgesteld.

1.a. Centrale deel

Motivatie:
Hier wordt voorgesteld om het agrarisch gebied met ecologisch belang binnen de
reservaatsperimeter zoals voorgesteld in het erkenningsdossier te herbestemmen tot N-gebied
Prioriteit: I

l.b. Verbinding met Rodeberg

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (3.3 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Hier bevindt zich op de noordelijk flank van de Rodeberg volgens de BWK (kartering 1997) een
graasweide (Hp). Het is het brongebied van de Sulferbergbeek. Bij een hooibeheer zonder
bemesting kan hier op korte termijn terug dottergrasland ontstaan met overgangen naar drogere
graslanden. Door dit gebiedje in te kleuren als N-gebied wordt een verbinding gecreëerd tussen
de erkende reservaten Sulferberg en bestaande en voorgestelde groengebieden op noordelijke
flank van de Rodeberg. Het sluit zowel in het noorden als in het zuiden aan op bestaande N-
gebieden, die bestaan uit eiken - haagbeukenbos met Wilde hyacint en elzenbronbosjes.
Prioriteit: I

1.c. Graslanden langsheen de Franse beek

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (lcl: 17.3 ha), gebied
voor gemeenschapsvoorziening (lc2: 2.6 ha) en gebied voor

met
Gewenste
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dagrecreatie (1c3: 1.3 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (2l.2ha)

Het betreft voornamelijk bemeste graasweiden op vochtige bodem met bomenrijen van populier
en wilg. Het zijn over het algemeen eerder marginale landbouwgronden enkel geschikt voor
hooi- of graasweiden. Tot voor kort kwamen ook nog enkele dottergraslanden voor. Bij een
minder intensief gebruik en een aangepast waterbeheer kunnen de dottergraslanden hersteld
worden. Naar de toekornst toe zou langsheen de Franse beek en de Sulferbergbeek een min of
meer aaneengesloten geheel van vochtige graslanden en bossen kunnen ontstaan. Een
herbestemming naar agrarisch gebied met ecologisch belang is gewenst. Hierdoor ontstaat ook
een buffer die de huidige zeer slechte biologische waterkwaliteit van de Franse Beek (zwaar
verontreinigd) ten goede zal kornen.
In het zuidelijk deel van het recreatiegebied is een voetbalveld aangelegd. Het noordelijk deel is
echter nog steeds een graasweide. Het gebied voor gemeenschapsvoorziening kent ook nog een
agrarisch gebruik. Over toekomstige plannen voor deze terreinen is ons niets bekend.
Prioriteit: I

2. NoordJlank van de Rodeberg (Herelland)
Ook hier vinden we elzenbronbosjes ter hoogte van de bronnen en eiken - haagbeukenbossen op
de drogere delen van de helling. Deze hebben grotendeels de bestemming N-gebied. Tussenin
liggen echter nog weilanden waarin eveneens kwel- en bronsituatie optreden. Vele grasladen
hebben een soortenrijk karakter en lokaal komen nog dottergraslanden voor. De doelstelling zijn
gelijk aan die voor gebied l. Een aangepast hooi- en/ofbegrazingsbeheer van de graslanden kan
een snel herstel bewerkstelligen. De graslanden tussen de bestaande bossen §-gebied) komen
bijgevolg ten zeerste in aanmerking als N-gebied, zodat één groot geheel ontstaat. Gebied 2a is
lret brongebied van de Sulferbergbeek; 2b en2c vorïnen het brongebied en de bovenloop van de
Hellegatbeek.
Rondom de Rodenberg en de Vidaigneberg en in de Douvevallei voeren het Vlaamse Gewest
(AMINAL, Afdeling Bos en Groen en Afdeling Natuur) een aankoopbeleid. Het doel is de
ontwikkeling van een groot coherent natuurgebied, waarbij de gronden die actueel een
landbouwgebruik kennen bebost zullen worden of beheerd als extensief grasland met struwelen.
De gronden die reeds zijn aangekocht en deels bebost ofin beheer als grasland kunnen best
onmiddellijk herbestemd worden tot N-gebied voor zover ze deze bestemming nog niet hebben.
De overige gronden waar bebossing gepland is (momenteel grotendeels akkers) krijgen best de
bestemming bosuitbreidingsgebied zodat het huidige landgebruik kan verder gezet worden totdat
de gronden aangekocht zijn. De huidige graslanden met hoge actuele waarde zouden de
bestemming N-gebied moeten krijgen, de overige agrarisch gebied met ecologisch belang.
In het GNOP van Heuvelland vormen deze gebieden aandachtsgebieden waar aankoop en
bosuitbreiding worden voorgesteld.

2.a. Gebied ten noorden en oosten van 'Jeugdheem Kosmos'

Motivatie:
Deze terreinen vormen het brongebied van de Sulferbergbeek. Er bevinden zich overwegend
graasweiden die veelal soortenrijk zijn met talrijke kleine landschapselementen. De potenties
voor herstel van dottergraslanden zijn hoog gezien de aanwezigheid van bronnen en kwelzones.
In het noordelijk deel zijn de meeste percelen reeds in bezit van het Vlaams Gewest en werden
verscheidene percelen herbebost en in 1997 gekarteerd als eikenbos (Q). Het gebied ligt
grotendeels in Habitatrichtlijngebied.

Hu met (26.7 ha)
bestemming -ge
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Prioriteit: I

2.b.

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (1.9 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie
Een deel van het bos langsheen de Hellegatbeek heeft de bestemming agrarisch gebied met
ecologisch belang en niet N-gebied. Het zuidelijk deel van dit gebied bestaat uit eiken -
haagbeukenbos met bronbosrelicten en sluit aan bij het als N-gebied bestemde bos. In het
noordelijk deel bevindt zich langsheen de beek een akker. Het is ten zeerste wenselijk deze te
bebossen zodat de gehele oostelijke oever van de beek bebost wordt. Dit gebiedje ligt integraal in
het Habitatrichtl ij ngebied.
Prioriteit: I

2.c. Stroomafrvaartse deel van het dal van de Hellegatbeek

rc;

Hier bevinden zich soms soortenrijke graasweiden met gemengde bomenrijen en veedrinkpoelen.
Ook hier kunnen op korte termijn bij een aangepast beheer schralere graslanden ontstaan.
Prioriteit: I

2.d.

Het Vlaamse Gewest plant bosuitbreiding na aankoop van deze terreinen. Zebestaan momenteel
grotendeels uit akkers. Een herbestemming tot bosuitbreidingsgebied is wenselijk.
Prioriteií: 2

3. Hellegot (Heuvelland)

De brongebieden van 2 naamloze zijbeken van de Hellegatbeek bevatten ecologisch zeer
interessante aspecten. Ook hier komen nog dottergraslanden voor. Daarnaast zijn er ook enkele
kleine vijvers, veedrinkpoelen en veel bomenrijen. De vijvers en poelen zijn geschikte
voortplantingsplaatsen voor amfibieën. De Hellegatbeek is echter vervuild (waarschijnlijk o.m.
tengevolge van bemesting en pesticidengebruik op de aanwezige akkers en intensieve
graslanden). Het gebied sluit aan bij bestaande N-gebieden en Habitatrichtlijngebied.
Op zijn rninst de graslanden zouden de bestemming N-gebied moeten krijgen.

3.a. Graslanden
Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (3al: 4.9 ha,3a2: 8.9 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (13.8 ha)
Motivatie:
Zie boven.
Prioriteit: I

3.b. Akkers

Deel van het bos langsheen de Hellegatbeek

Bosuitbreidings gebieden

agrarisch ge met (l1.0
N ied

bestemming gebied met ecologisch belang
waardevol agrarisch gebied (2d2:0.5 ha)

Gewenste (2.2ha)

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (3b I : 8.3 ha,3b2: I l. I ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidin 19.4 ha)

44

Huidige bestemming
Gewenste bestemming



lnstituut v()0r Notuurhehoud

Motivatie:
Indien deze akkers zouden worden omgezet tot bos en/of grasland, zoals gepland door het
Vlaamse Gewest (AMINAL, Afdeling Bos en Groen), krijgt men één geheel aan ecologisch
waardevolle ecotopen. Hierdoor wordt de toevoer van mest- en pesticiden naar de lager gelegen
percelen en beken voorkomen.
Prioriteit: I

4. Broekelzen (Hewelland)

Op de noordflank van de Vidaigneberg ligt het erkend natuumeservaat 'Broekelzen', het
brongebied van de Broekelzenbeek. In totaal zijn er ca.9.l ha erkend. De erkende percelen
bevinden zich zowel binnen als buiter, bestaand N-gebied. Binnen de perimeter van het reservaat
bevindt zich N-gebied, agrarisch gebied met ecologische belang en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. De bosjes die zich binnen de perimeter bevinden hebben momenteel de
bestemming N-gebied. Zebestaan uit overgangen van ecologisch uiterst waardevolle eiken-
haagbeukenbos met wilde hyacint en elzenbos van bronnen en bronbeken. Het grootste, centraal
in het gebied gelegen bos is opgenomen in het Habitatrichtlijngebied 'West-Vlaams heuvelland'.
Een bronbosje aansluitend op dit bos is noch N-gebied, noch Habitatrichtlijngebied. Naast de
bossen komen er graslanden voor, welke soms soortenrijk zijn en plaatselijk als bronweide
gekenmerkt worden door zeer waardevolle dottergraslanden en grote zeggenvegetaties. Er komen
nogal wat akkers voor.
De plaatselijk zeer hoge actuele ecologische waarde en de aanwezige abiotische gradiënten (nat -
droog, hoog - laag, klei -zandleem, ...) bepalen de hoge potenties van het gebied. In het
toekomstig beheer staat de or-rtwikkeling van beekbegeleidende elzen - essenbossen met rijke
ondergroei centraal. Op de akkers en graslanden wordt gestreefd naar een afwisseling van
schralere graslanden, ruigtes, struwelen en al dan niet spontane verbossing. Hierdoor wordt
eveneens de goede biologische waterkwaliteit van de Broekelzenbeek beschermd.
Dit gebied is in het GNOP van Heuvelland eveneens een aandachtsgebied.
Het is ten zeerste wenselijk om het agrarisch gebied gelegen binnen de perimeter van het erkende
reservaat te herbestemmen tot N-gebied.

4.a. Binnen de reservaatperimeter
Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (4al: 19.5 ha), landschappelijk

waardevol agrarisch gebied (4a2: 10.4 ha)
Gewenste bestemming N-gebied of R-gebied (29.9 ha)
Motivatie:
Zieboven
Prioriteit: I

4.b. Graslanden langsheen de X''ranse beek

Motivatie:
Het betreft voornamelijk berneste graasweiden met bomenrijen van populier en wilg. Tot voor
kort kwamen ook nog enkele dottergraslanden voor. Bij een minder intensief gebruik en een
aangepast waterbeheer kunnen de dottergraslanden hersteld worden. Naar de toekomst toe zou
langsheen de Franse beek en de zijbeken een min of meer aaneengesloten geheel van vochtige

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (lcl: 17.3 ha), gebied
voor gemeenschapsvoorziening (lc2: 2.6 ha) en gebied voor
dagrecreatie (1c3: 1.3 ha)

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (2l.2ha)
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graslanden en bossen kunnen ontstaan, welke een buffer huidige zeerlage biologische
waterkwaliteit van het Franse Beek (zwaar verontreinigd) ten goede zal komen
Prioriteit: I

5. Douvevallei tussen de vidaigneberg en het kasteel Behoegel
(Heuvelland)

In deze vallei komen naast enkele eiken - haagbeukenbossen met bronaspecten nog veel
dottergraslanden voor. AMINAL voert hier een actief aankoopbeleid en grote delen van de vallei
zijn reeds in eigendom. Een herbestemming tot N- of R-gebied is bijgevolg zeer wenselijk.
Langsheen de zijbeken komen eveneens ecologisch zeer waardevolle bronbosjes (meestal reeds
N-gebied) en bronweiden voor. Het is ten zeerste wenselijk om langsheen deze dalletjes de
bestaande N-gebieden aaneen te sluiten tot een groter N-gebied temeer omdat het tussenliggende
kleinschalige landschap hoge ecologische waarden en/of potenties bezit.
De Douvevallei is eveneens aandachtsgebied in het GNOP van Heuvelland.

5.a. Eigendommen Vlaams Gewest

Huidige bestemming agrarisclr gebied met ecologisch belang (5a1: 6.7 ha,5a2:2.4 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (9.1 ha)
Motivatie
Deze tereinen zijn integraal aangekocht door AMINAL, reeds gedeeltelijk herbebost of onder
een ecologisch graslandbeheer.
Prioriteit: I

5.b. Zijlopen van de Douvebeek

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (5bl: 2.6 ha, 5b2: 4.2 ha, 5b3
I 1.0

Gewenste bestemming N-get
Motivatie
Gebied 5b1 bestaat voor 50 o/o uit soortenrijk grasland en 50 % uit akker. Gebied 5b2 bestaat
grotendeels uit akker. Omzetting tot bos of grasland is hier ten zeerste aangewezen als buffer
voor de zijbeek en om te komen tot een samenhangend geheel van N-gebieden. Gebied 5b3
bestaat daarentegen overwegend uit grasland met plaatselijk bronkarakter (dottergrasland). Hier
is behoud van de graslanden en ontwikkelen van struwelen, houtkanten, etc. aangewezen.
Prioriteit: I

5.c. Bosuitbreiding
Huidige bestemming landschappelijkwaardevolagrarischgebied(5cl:19'5ha,5o@

5c3: 9.4 ha)
Gewenste bestemming bosu itbreidingsgebied (32.4 ha)
Motivatie
Deze terreinen bestaan momenteel uit akkers en een boomkwekerij. AMINAL plant ook hier
bebossing na aankoop van de gronden. Herbestemming tot bosuitbreidingsgebied is dus gewenst
Prioriteit: 2

Douvevollei tussen kasteel Behaegel en Dranouter (Heuvelland)

6.a. Natuurgebied'Eeuwenhout'

6

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (19.7 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
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Motivatie:
Dit gebied, gelegen aan de monding van de Galooiebeek in de Douve, is geheel eigendom van het
Vlaamse gewest (AMINAL Afdeling Bos en Groen en Afdeling Natuur). Het werd in 1989
gedeeltelijk herbebost (tot 1945 bevond zich hier een eikenbos) en de overige delen kennen een
begrazings en/of hooilandbeheer. Het ligt geheel binnen het Habitatrichtlijngebied. Gezien de
huidige natuurfunctie is herbestemming tot N-gebied evident.
Prioriteit: I

6.b. Bosuitbreiding

Deze gronden zijn nog niet aangekocht door het Vlaams Gewest, maar aankoop wordt wel
gepland, waarna de gronden zouden bebost worden.
Prioriteit: 2

6.c. GraslandeninGalooiebeekvallei

Dit gebied bestaan uit grasland en akkers. Ook hier wil AMINAL aankopen en de gronden
nadien beheren als grasland.
Prioriteit: I

6.d. Graslanden in de vallei van de Douve

Zie punt 4b. Gebied 6d I vonnt het brongebied van de Galooiebeek
Prioriteit: I

Scherpenberg

7.a. Oostelijke flank

Dit gebied bestaat voornamelijk uit graasweiden waarin gedegradeerde vormen van vochtige
dottergraslanden (rond de bronnen) en droge, zure struisgrasvegetaties zijn terug te vinden.
Bovendien komen er veel kleine landschapselementen voor (bomenrijen, poelen, ...). Ten
zuidoosten van de Scherpenberg ligt het brongebied van een zijbeek van de Kemmelbeek. Om
herstel van de gedegradeerde graslanden te bewerkstelligen en een verbinding tussen de beboste
en ecologischzeer waardevolle top van de Scherpenberg en de bron- en hellingbossen langsheen
de beek te realiseren is een inkleuring als N-gebied noodzakelijk.
Gebied 6al en het zuidelijk deel van gebied 6a2vallen binnen de grenzen van het Beschermd
Landschap'De Scherpenberg'.
PrioriÍeit: I

7.b. Beekdal

7,

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (9.3 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidingsgebied

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (13.6 ha)
Gewenste bestemming N- waarde

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (6dl : 13.6 ha)
met

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (7al:8.2 ha), landschappelijk
waardevol agrarisch gebied (7a2:5.7 ha)

Gewenste bestemming N-gebied (14.9 ha)
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Huidige bestemming met ecologisch belang (7b1: 9.5 ha

'bied 
(7b2: 3.4 ha)waardevol sch

Gewenste bestemming
Motivalie
De beek loopt hier overwegend tussen akkers en heeft bijgevolg een slechte structuur. De akkers
liggen op een steile helling en zijn zeer gevoelig aan erosie (Vakgroep Bodembeheer en
Bodemhygiëne, Universiteit Gent).
Om een verbinding te verwezenlijken tussen groengebieden op de top van de Scherpenberg en het
bestaande R- en N-gebied (bronbosjes) is een herbestemming tot N-gebied zeer wenselijk. De
akkers komen in aanmerking voor herbebossing of omzetting tot grasland.
Prioriteit: I

7.c. Zuidelijke flank

Motivatie:
Aanwezigheid van graasweiden en biologisch zeer waardevolle holle wegen. De hier gelegen
akkers zijn eveneens zeer gevoelig aan erosie en zouden best een ander grondgebruik kennen
(grasland of zelfs bos).
Prioriteit: 2 (lagere actuele waarde)

7.d, Vallei van de Kemmelbeek

Motivotie:
Langsheen de Kemmelbeek en de zijbeek bevinden zich vochtige beekbegeleidende graslanden
met bomenrijen. Ook in deze vallei bestaan potenties voor de ontwikkeling (herstel) van natte
ruigten en dottergraslanden. Hiertoe is een herbestemming tot agrarisch gebied met ecologisch
belang een minimumvoorwaarde.
Prioriteit: 2

7.e. Bosuitbreiding
Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (12.9 ha),landschappelijk

waardevol agrarisch gebied (7.5 ha)
Gewenste bestemming bosuitbreidingsgebied (20.4 I
Motivatie:
Bemesting en pesticidengebruik op de hoger gelegen akkers bedreigt de ecologische waarden van
de lager gelegen gebieden. Orn de belangrijke natuurwaarden in de aanwezige bronbosjes en de
beekvallei te vrijwaren dient een buffergebied gerealiseerd te worden op de hogere
lrellinggronden. Bebossing zou hier bijgevolgzeer gewenst zijn.
Prioriteií: I

Vallei van de Hellebeefr (Heuvelland)

8.a. Valleigedeelte

8.

Huidige bestemming landschappelijk waardevo r gebied (7.1 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecolol ang

Huidige bestemming landschappeIijk waardevo .3 ha
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecolo;

Huidige bestemming (8al : 2.2 ha, 8a2: 9.2 ha,
8a3: 7.0 ha

Motivatie
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Deze vallei bestaat uit steile bronhellingweiden, afgewisseld met kleine bosjes en natte
beekdalgraslanden. In de lager gelegen delen bestaan die bosjes uit alluviaal elzenbos. In de
beekbegeleidende graslanden komen waardevolle (indicator)soorten voor zoals Dotterbloem,
Echte koekoeksbloem, Bosbies, Beekpunge, Veldrus, Reukgras, Egelboterbloem en Kamgras. In
de vallei liggen reeds een aantal N-gebiedjes (6.5 ha). Een aantal percelen zijn eigendom van het
Natuurfonds Westland (5 ha grasland, 0.5 ha bos), deels buiten de huidige N-gebieden. Een
herbestemming van de gehele smalle vallei tot N-gebied heft de huidige versnipperde toestand op
Prioriteit: I

8.b. Aanpalende landbouwgronden op de helling

Een herbestemming tot agrarisch gebied met ecologisch belang is hier wenslelijk als buffer voor
de lager gelegen graslanden en bossen.

Prioriteit: 2

9. Kemmelberg (Heuvelland)

De actuele N- en R-gebieden bestaan enkel uit bossen (vnl. eiken - haagbeukenbos en
elzenbronbos) welke eveneens aangeduid zijn als Habitatrichtlijngebieden. Andere ecologisch
waardevolle elementen zoals schralere graslanden, zowel vochtige als droge, kregen op het
gewestplan de bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang. Hierdoor geeft de toestand
op de bestaande gewestplannen een versnipperd beeld. De ecologische waarde van de bossen
wordt aangetast door overrecreatie. Het ontbreken van een buffergebied rond de bronbosjes op de
zuidelijke helling van de Kemmelbergveroorzaakt verruiging van deze bosjes als gevolg van
vermesting. Te hoge bemesting vormt een bedreiging voor de ecologische waarden van het
kleinschal ig graslandgebied.
We stellen voor om rond de bestaande bossen ook de graslanden de bestemming N-gebied te
geven (als buffer en ter bescherming van de natuurwaarden zelf) en tegelijkertijd enkele plaatsen
te voorzien voor bosuitbreiding zodat de recreatiedruk beter kan worden opgevangen

9.a. Ontsnippering, uitbreiding en buffering van de bestaande N- en R-
gebieden

De aanwezigheid van zoweI bronweiden als drogere graslanden met een struisgrasvegetatie,
talrijke taluds begroeid met struiken, holle wegen, etc. maken de aangeduide gebieden ecologisch
waardevol. Herbestemming tot N-gebied is wenselijk om de huidige versnipperde toestand op te
heffen, als buffer voor de bossen (tegen recreatie, vermesting, ...) en voor de ontwikkeling
ecologisch verantwoorde overgangen van bos naar landbouwgebied. Een deel van deze gebieden
komt in aanmerking voor (her)bebossing. Deze voorstellen bevinden zich grotendeels binnen de
grenzen van het Beschermd Landschap'De Kemmelberg'.
Prioriteit: I

9.b. Bosuitbreiding

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (8bl: I .6 ha, 8b2:0.5 ha,
7b3: 17.7 ha, 8b4: 4.0 ha)

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (23.8 ha)

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (9al: 12.0 ha,9a2: 1.5 ha,9a4:
I . I lra, 9a5: 2.7 ha,9a6: 2.9 ha,9a7: 5.9 ha, 9a8: 10.9 ha),
landschappelijk waardevol agrarisch gebied (9a3: 1.1 ha)

Gewenste bestemming N-gebied (38.1 ha)

met l: I 1.9 ha,
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8b3: 10.6 ha, 8b4: 4.8 ha)
Gewenste bestemming bosu itbreidingsgebiec
Motivatie
Bosuitbreiding op de Kemmelberg heeft meerdere doelen. Door bosuitbreiding kan de
versnipperde situatie van de huidige bossen opgeheven worden, om de huidige recreatiedruk op te
vangen is de aanleg van recreatieve bossen (speelbossen, parken, ...) aangewezenzodatde druk
op de ecologisch interessantste bossen vermindert.
Prioriteit: I

9.c. Beekvalleien

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (9c I : I 4.8 ha, 9c2: 5.4 ha,
9c3: I 53. t ha, 9c4: 6.9 ha, 9c5: 34.4 ha)

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (214.6ha)
Motivatie
Meerdere beken ontspringen op de flanken van de Kemmelberg (Kemmelbeek, Lindebeek,
Hellebeek, Haringbeek, ...). Langsheen de bovenlopen van de beken liggen nog bronweiden,
verder stroomafwaarts strornen de beekjes meestal door beekbegeleidende graslanden. De
weiden zijn veelal omzoomt door hagen en bomenrijen (of relicten ervan), op de hellingweiden
bevinden zich veel met struweel begroeide taluds en in de lager gelegen weiden komen nog
relatief veel poelen voor. Het uitgesproken reliëf en het natte karakter maken intensieve
landbouw onmogelijk. Bedreigingen zijn klassiek: ophoging, scheuren, overbemesting, ... . Een
verweving van landbouw en rlatuur (agrarisch gebied met ecologisch belang) is zeer wenselijk.
Prioriteit: I

9.d. Bronbosjes

le
Deze bronbosjes verruigen als gevolg van toevoer van voedingsstoffen (via grondwater en lucht)
Om de hoge ecologische waarde van deze bosjes te beschermen moet er rond een buffer
gecreëerd worden. Her bestemming van de gronden tot N-gebied laat toe om de omliggende
tereinen te bebossen ofte beheren als extensieve graslanden. In de lager gelegen graslanden
vinden we nog hagen, bomenrijen en poelen. De aanwezige bronnen bepalen de potenties tot
ontwikkeling van dottergraslanden.
Prioriteit: I

10. ZwartemolenhoekenBreemeersen(Heuvelland)
Huidige bestemming landsclrappelijk waardevol agrarisch gebied (l0a: 38.3 ha, l}b:36.2

ha)
Gewenste bestemming N-gebied (74.5 ha)
Motivatie:
De omgeving van de Zwartemolenhoek is een landschappelijk mooi en reliëfrijk gebied met
hagen, bomenrijen, houtkanten, veel veedrinkpoelen en enkele holle wegen. Het gebied is
momenteel sterk bedreigd (ornzetten grasland in akker, kappen hagen en bomenrijen, drainage,
dempen poelen). Het aangrenzende landschap in Frankrijk heeft zijn authentieke structuur
behouden.
Een deel van de voorgestelde graslanden (l0a) is op de hellingen van de getuigenheuvel gelegen.
Naar de top van de heuvel toe bevinden zich tamelijk veel akkers, welke gezien het reliëf
hoogstwaarschijnlijk erg gevoelig zijn aan erosie. AMINAL, Afdeling Natuur onderzoekt
momenteel aankoopmogelijkheden in dit gebied.

Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (22.9 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
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De overige graslanden (10b) maken deel uit van het lager gelegen broeklandschap (Breemeersen)
met kleinschalige natte graas- en hooiweidepercelen met marginale landbouweconomische
waarde. In de aangeduide graslanden komt o.a. Kraailook en Echte sleutelbloem voor. In de
poelen leeft een belangrijke populatie van de Kamsalamander, een Habitatrichtlijnsoort die in
Vlaanderen ook op de 'rode-lijst' staat. In de winter is er een slaapplaats van Blauwe
kiekendieven.
Prioriteit: I

11. Overige hellinggroslanden(Heuvelland)

Op de steile gedeelten van de zuidhelling van de getuigenheuvel bevinden zich nog veel
weilanden met bomenrijen, hagen en veel poelen. Naast het botanisch belang voor grasland- en
struweelsoorten zijn ook de poelen van belang voor amfibieën; ook in deze poelen zou de
Kamsalamander kunnen voorkomen. De bedreigingen zijn dezelfde als voor gebied 10. Om deze
kleinschalige graslanden te beschermen is een herbestemming tot agrarisch gebied met ecologisch
belang een minimumvoorwaarde. Door het uitgesproken reliëf zijn deze gronden in feite niet
geschikt voor akkerbouw (erosie).
Prioriteit: I

12. Bosuitbreiding Boskouter(Heuvelland)

Huidige bestemming
lra, 1lc: 5.7 ha,l ld: 64.5, lle:6.7 ha, l lf: 9.3 ha, l1 90.3

I la: 50.6 1lb 42.8

met

0.2
Gewenste bestemming bosu itbreid i ngsgebied
Motivatie:
Zie punt 5 a, kaartbla d 2816.
Prioriteit: 3

5l
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Kaartbla d 2816

I B o ll o ort b ee k/Wij ts c h aats e b ee k (Ieper, Heuvelland)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (la: 18.7 ha, lb: 6.0 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (2a.7 ha)
Mofivatie
Zie ook punt 4, kaartblad 2812. De beken zijn nergens gekanaliseerd en hebben nog een zeer
mooie structuur (natuurlijke oevers, meandering, ...). De waterkwaliteit van de Wijtschaatsebeek
is slecht o.m. tengevolge van de lozing van huishoudelijk afuater van Wijtschate. De zuivering
van dit afvalwater wordt echter voorzien in het investeringsprogramma van AQUAFIN voor
2002. Gezien de uitzonderlijk mooi bewaarde structuur van de beken wordt voorgesteld de
omliggende gronden te herbestemmen tot N-gebied. Daar waar akkers tot tegen de beek gelegen
zijn moet een natuurlijke oeverstrook (grasland, beekbegeleidend bos, ...) voorzien worden,
waarin zich natuurlijke processen kunnen afspelen en waardoor de beek gebufferd wordt tegen
meststoffen en bestrijdingsrniddelen. De aan de beek palende vochtige graslanden worden geheel
mee opgenomen in het voorgestelde N-gebied. Een aangepast beheer kan de oorspronkelijk
waardevo I le graslandvegetaties herstellen.
In de GNOPs van Ieper en Heuvelland wordt de vallei als aandachtsgebied aangeduid met
actiepunten zoals behoud meandering, achterwege laten van ruiming, aankoop oeverstrook,
subsidiëring oeverbeplanting, enzovoort.
Prioriteit: 1

) Palingbeek en Oude VoorÍ leper - Komen (Ieper, Heuvelland)

2.a. Bosuitbreiding

Motivatie:
Zie punÍ 8b, kaartblad2Sl2

2.b. Bebost deel van het golfterrein

De bestemming van het oorspronkelijke parkgebied rond het Kasteel De Palingbeek en een deel
van de omliggende landbouwzone werd 1992 gewljzigd tot golfterein. Dit golfterein is
momenteel gerealiseerd. Bepaalde terreinen werden totnogtoe niet ingericht als golfterrein. Het
betreft o.m. een bebost valleitje dat aansluit op het provinciaal domein. Gezien het bestaande
reliëf zal men dit deel ook in de toekomst niet kunnen gebruiken als golfterrein. We stellen voor
om het samen met de aanpalende graslanden te herbestemmen tot N-gebied om de door het
golfterrein aangerichte schade aan natuurwaarden niet verder uit te breiden.
PrioriÍeit: I

2.c. Buffering natuurgebieden

ige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch ge 36.23 I
ha

ste N- bied 4.5 ha)

Huidige bestemming golfterrein (8.6 ha)
Gewenste bestemming N-gebied

Huidige bestemming go lft errei n (2c1 : | 3 .6 ha, 2c2: 4.4 ha) landschappel ij k waardevol
agrarisch gebied (2c3:86.7 ha,2c4:2.8 ha)

Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang (107.5 ha)
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De aanwezige natuurgebieden (Oude Yaart, Palingbeek) liggen in de vallei. Op de hellingen ligt
eeu mit-t of meer intensief landbouwgebied, waardoor rneststoffen en bestrijdingsmiddelen via
afvloei- en oppervlaktewater in de natuurgebieden terechtkomen. Om de (beschermde)
natuurwaarden te vrijwaren is een buffer noodzakelijk. Een verweving van natuur- en
landbouwfuncties is dus zeer wenselijk. In het voorgestelde gebied liggen nog enkele permanente
graslanden met poelen die door de herbestemming eveneens beschermd worden. Gebieden 2cl
en 2c2liggen in het tot golfterrein bestemde gebied, maar werden totnogtoe niet aangesneden.
PrioriÍeiÍ: I

2.d. Huidig parkgebied

Zie plunÍ 8a, kaartblad2Sl2.
Prioriteit: 3

2.e. Uitbreiding N-gebied Oude Vaart
Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied Q.a ha)
Gewenste bestemrning N-gebied
Motivatie
Dit gebiedje bestaat gedeeltelijk uit grasland. Het is een min of meer geïsoleerd landbouwgebied
dat aansluit op het bestaande N-gebied van de Oude Vaart.
Prioriteit: 3

2.f. Vierlingen
Huidige bestemming N-gebied (5.5 ha)

Gewenste bestemming R-gebied
Moïivatie:
Zie punt 8d, kaartblad2Sl2.

3. Bosgebied tussen Kroonaardhoek en Hospiesóas (Heuvelland)

Op de heuveltop bevinden zich meerder bossen en bosje (tussen 2 en22 ha) in een sterk
versnipperde toestand. Het zijn voornamelijk hooghout loofbossen die kunnen getypeerd worden
als zure eikenbossen en eiken-haagbeukenbossen met een rijke voorjaarsfauna. Als gevolg van
de versnipperde toestand spelen randeffecten sterk (verruiging, verstoring, ...) en wordt de
kwaliteit van de bossen aangetast. Het brongebied van de Wijtschaatsebeek bevindt zich in het
Hospiesbos.
Op de steilere niet beboste liellingen bevinden zich graslanden met brongebieden, poelen en
bomenrijen. Hier bevinden zich potenties voor de ontwikkeling ecologisch interessante
graslandvegetaties. De bodem bestaat vnl. uit gleyige tot sterk gleyige zandleem- leem- en
kleigronden (geen hoge landbouwkundige waarde).
De aanwezige poelen zijn van belang voor amfibieën (o.a. Kamsalamander).

3.a. Bosuitbreiding

Huidige bestemming parkgebied (13.0 ha)
Gewenste bestemming N-gebied

Huidige bestemming waardevol agrarisch gebied
ha,3a3: 10.0 ha,3a4: 10.5 ha,3a5: 3.5 ha), agrarisch gebiedmet

7

(3a6:9.9 ha)ecol
4.0 haed

Motivatie
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Het betreft vnl. akkergronden gelegen tussen de bestaande bossen. De bedoeling is de
versnipperde toestand op te heffen en randeffecten te minimaliseren.
Prioriteit: I

3.b. Weilanden

Een hooi- of begrazingsbeheer moet de ecologische waarde van de graslanden verhogen. Ze
moeten dienst doen als verbindingsgebied tussen de bossen. Het creëren van een halfopen
landschap met struwelen e.d. is aangewezen.
Prioriteit: I

4. Hoogte von WijtschaÍe (Heuvelland, Mesen)

Op de steile helling van de hoogte van Wijtschate (40-80 m) liggen voornamelijk weilanden met
bronnen, veel poelen en bomenrijen. De bodem bestaat uit sterk gleyige leem- en kleigronden,
met slechts een marginaal landbouwbelang. De opeenvolging van doorlatende en ondoorlatende
grondlagen zorgt voor verschillende bronniveaus. Sporadisch komen wel akkers voor, maar de
bodem en het uitgesproken reliëf maken deze gronden eigenlijk ongeschikt voor akkerbouw
(erosie). Het gebied oogt landschappelijk zeer mooi. Het is belangrijk voor. Door de aanwezige
gradiënten (droog - nat, hellingsexpositie, ...) bevinden zich hier zeer hoge potenties voor
natuurontwikkeling. Voor de meest waardevolle graslanden is het zeer wenselijk de bestemming
te wijzigen tot N-gebied. Het omliggende landbouwgebied zou als buffer best de bestemming
agrarisch gebied met ecologisch belang krijgen. In het graslandgebied moet een gericht beheer
leiden tot het behoud en het creëren van ecologisch interessante graslandvegetaties, het creëren
van een halfopen landschap met veel kleine landschapselement. Dit kan zowel uitgevoerd
worden door terreinbeherende verenigingen en instanties als onder de vorm van
beheerslandbouw.

4.a. Graslandgebied

Zieboven
Prioriteit: I

4.b. Omliggend landbouw gebied

Motivatie:
Zie boven. Hier bevinden zich naast de graslanden meer akkers.
Prioriteit: I

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (3bl:2.6 ha,3b2: 2.8 ha,
3b3: 12.4 ha,3b4:9.7 ha,3b5: 0.8 ha), agrarisch gebied met
ecologisch belang (3b6:4.3ha,3b7:0.5 ha,3b8: 1.4 ha, 3b9: 1.6 ha)

Gewenste bestemming N-gebied (36.1 ha)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (94.25 ha)
Gewenste bestemming N-gebied

agrarisch gebied (4bl:2.5 ha,4b3
4b3: 34.6 ha, 4b4: 7 .2 ha

met (58.8 ha)

5. Bosuitbreiding Boskouter (Heuvelland)
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Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (5a:3;7 ha, 5b: 1.0 ha)
Gewenste bestemming N-gebied (4.7 ha)
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Motivatie:
Het kleine bosje (4.5 ha) is een middelhoutbosje bestaande uit zuur eikenbos en eiken -
haagbeukenbos met rijke voorjaarsflora. Om de bosstructuur te versterken is bosuitbreiding
wenselijk.
Prioriteit: 3

6. BosuiÍbreiding Huikerbossen (Heuvelland)

Huidige bestemming landsclrappelijk waardevol agrarisch gebied (22.7 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
De Huikerbossen bestaan uit twee door akkers van elkaar gescheiden naaldhoutbossen. Ze zijn
eigendom van het O.C.M.W. Ieper. Een omvormigsbeheer naar looftrout en bosuitbreiding zijn
wenselijk om de bosgordel ten ZO van Ieper min of meer te doen aansluiten op deze van de
noordelijke heuvelrug.
Prioriteit: 2

7. Vallei van de Wambeek

Op de sterk gleyige kleibodern van de vallei ligt voornamelijk grasland. Deze beekvalleien
vormen belangrijke verbindingselementen in het intensief agrarisch landschap.
Prioriteit: 2

8. Poelen en Weiland ter hoogte van Kruisstruathoek

Biologisch waardevol weiland en twee grote poelen even waardevol als het iets noordelijker
gelegen R-gebied Spanbroekrnolenput. Belangrijk voor amfibieën.
Prioriteit: 3

9. l[/eiland met poel ten zuiden van Mesen (Mesen)

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (39.5 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (l.6 ha)
Gewenste bestemming N-gebied

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (3.9 ha)

Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie:
Omhaagd weiland met poel. Landschappelijk zeer waardevol, belangrijk voor amfibieën.
Prioriteit: 3
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Kaartbla d 2817

1. Vullei van de Wambeek

Zie punt 7, kaartblad 28 I 6
Prioriteit: 2

2. Vallei van de Bassevillebeek

Huidige bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied (3.6 ha)
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang

Huidige bestemming landschappelijk waardevc gebied (44.4
Gewenste bestemming agrarisch gebied met ecolo
Motivatie:
Zie punt 6e, kaartblad2Sl3
Prioriteit: I

3. Kleiput America

Motivatie:
Momenteel is er in dit gebied geen ontginningsactiviteit meer. In de uitgegraven kleiput
ontwikkelt zich een interessante moerasvegetatie. We stellen voor om de nabestemming (of
indien geen ontginning meer gepland is de bestemming) te wijzigen naar N-gebied. Het gebiedje
ligt wel erg geïsoleerd, maar is van belang als stapsteen in een zeer natuurarme omgeving.
Prioriteit: 3

4. Vallei van de Hoge Plankenbeek
Huidige bestemming woongebied (4a:2.7 ha), landschappelijk waardevol agrarisch gebied

(4.0 ha)
Gewenste bestemming N-gebied
MotivaÍie:
De midden- en benedenloop van de Hoge Plankenbeek vorïnen de grens met Komen. De beek is
een landschapsecologisch belangrijk verbindingselement. De winterbedding werd nooit
opgehoogd en overstroomt nog regelmatig. De aanwezige landbouwgronden zijn bijgevolg
eerder marginaal. Langsheen de benedenloop (4a) wordt in het GNOP van Wervik een
natuureducatief wandelpad gepland. Langsheen de middenloop heeft het samenwerkingsverbond
Wielewaal / Natuurreservaten een aantal projecten. Langs Komense zijde zijn een aantallen
percelen aangekocht, langs Weruikse zijde werden afspraken gemaakt met eigenaars inzake
beheer en aanplanten van beekbegeleidende houtkanten.
Prioriteit: 2

5. Eiland de Balokken

H met nabestemm (e.e ha)
met N

Huidige bestemming parkgebied (9.a ha)
Gewenste bestemming N-gebied
Motivatie
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In het parkgebied werd een zone aangelegd voor natuurontwikkeling met de bedoeling een
moerasgebied te creëren. De bestemming van dit gedeelte zou best gewijzigd worden in N-
gebied.
Prioriteit: 3

6. Schermbos longs de N58

Motivatie:
In de oorspronkelijke plannen waren vier rijvakken voorzien, waarvan er maar 2 werden
aangelegd. De gronden zijn echter onteigend. Deze langgerekte strook kan gebruikt worden om
een schermbos aan te leggen. Dit levert zowel sociaal en landschappelijke voordelen (inpassing
autoweg in het landschap, mildering geluidshinder, scherm tegen stof en roet, ...) als ecologische
voordelen (ontwikkeling van een verbindingselement) op.
Prioriteit: 2

met overdruk
met
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1.

Kaartblad 28/8 (Menen)

Laag Vlaanderen

1.a. Leiemeersen

MotivaÍie:
De Leiemeersen is een kleinschalig gebied met wei- er-r hooilanden op kleigronden met plaatselijk
veen op geringe diepte. Voor het recht trekken van de Leie traden vrijwel jaarlijks winterse
oeverstromingen op. Dit is nu niet meer het geval, maar door de lage ligging en de kleibodem
heeft het gebied wel een tamelijk hoge grondwaterstand behouden. De perceelsranden zijn
grotendeels afgezoomd met soms heel oude knotwilgen, elzen en populieren. Hier en daar zijn er
nog restanten van meidoornhagen. Door het hele gebied liggen sloten met tamelijk ztiver water.
Niettegenstaande het gebied de bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang heeft,
worden de natuurwaarden bedreigd door ophogen en scheuren van graslanden, verdwijnen van
kleine landschapselementen, verdroging, enzovoort.
In het GNOP van de Stad Wervik is Laag Vlaanderen het belangrijkste aandachtsgebied. In het
actieplan wordt veel aandacht besteed aan de Leiemeersen (voorstellen: aankoop van percelen
door de Stad Wervik i.s.m. provincie en/of natuurverenigingen, opstarten procedure beschermd
Iandschap, ontwikkelen nieuwe kleine landschapselementen, afgraven van opgehoogde gronden,
waterpeilverhoging, ...).
Aangezien de huidige bestemming blijkbaar niet genoeg bescherming oplevert, is een
herbestemming tot N-gebied zeer wenselijk.
Prioriteit: I

l.b. Eiland LaagVlaanderen
Huidige bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang, overdruk reseryatiezone ( I 1.3

ha)
Gewenste bestemming gebied voor gem. en openb. nutsvoorzieningen met nabestemming

natuur
Motivatie:
Voor de rechttrekking van de Leie was dit het ecologisch meest waardevolle deel van de
Leiemeersen. Momenteel is het een opgespoten tenein en het doet verder dienst als stortplaats
voor baggerspecie. Het heeft nog steeds de bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang.
Zowel in het voor de stortplaats opgestelde MER als in het GNOP van Wervik wordt voor de
stortplaats een nabestemming natuur voorgesteld. Een nabestemming landbouw is nagenoeg niet
haalbaar aangezien het gebied sterk geïsoleerd is en slechts toegankelijk is vanuit Frankrijk. We
stellen een herbestemming tot gebied voor gemeenschapsvoorzieningen openbare
nutsvoorziening met nabestemming natuur voor.
Prioriteit: I

2. Schermbos langs de N58

Huidige bestemming
ed (la2: I .7 ha, I a3 : I 1 .44 ha, la4: 0.2

belang (la1: 38.2ge

waardevol
Gewenste

Huidige bestemming agrarisch gebied met overdruk reservatiestrook (7.8 ha)
Gewenste bestemming buffergebied met overdruk reservatiegebied

Zie punt 6, kaartblad 2817
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