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Woord vooraf

Het was een aangename eruaing om na een aantal bebossingsjaren in
het buitenland helemaal op het thuisfront ook bij een bebossing
betrokken te worden. Tijdens het opmaken van onderhavig structuurplan
voor een sfadsrandbos in het Kortijkse kreeg ik de mogelijkheid om
samen te werken met diensten en besturen die op verschillende
beleidsniveaus en in verschillende vakdisciplrnes actief zijn. De inbreng
en inzet van al deze personen heeft het mogelijk gemaakt deze studie
voldoende te onderbouwen en te richten naar een directe
operationaliteit.
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Samenvatting

SAMENVATTING

Het Kortrijkse stadsrandbos zalin het matig verstedelijkte gebied tussen de
gemeenten Marke, Lauwe en Aalbeke aangelegd worden (kaart 1).

Het geselecteerde gebied is ongeveer 435 ha groot. Daarvan zullen
ongeveer 315 ha venuorven worden voor bosaanleg en natuurontwikkeling.
Ongeveer l2Ohazullen in agrarisch gebruik blijven om enkele
landbouwbedrijven (en hun opvolging) die in het gebied wensen verderte
werken deze kans te laten (kaart 12).

Van de l20haagrarische gronden zt1n75 ha vooraf vastgelegd omwille
van landschappelijke redenen. De overige 45 ha zijn ruimtelijk nog niet
vastgelegd en zullen van de overeenkomsten met de landbotrwbedrijven
aftangen. Deze 45 ha mogen zich niet in het schermbos en niet in de
natuurontwi kkel i ngsgebieden bevi nden. I n natuurontwi kkel i ngsgebieden
kunnen wel beheersovereenkomsten met land bouwers afgesloten worden.
Op de agrarisclre gronden zal de aanleg van kleine groenelementen
aangemoedigd worden (hagen, houtkanten, knotbomen,...). Voorkeur gaat
uit naar landbouwbedrijven die een positieve wisselwerking opbouwen
tussen hun landbotrwbedrijf en het stadsrandbos (bv. verkoop van
hoeveprodukten aan de recreanten,...).

Van de 315 ha te verwerven gronden zullen ongeveer 40 ha opengelaten
worden voor natuurontwikkeling. Hiervoor werden de kleigronden en de
zandleemgronden op ondiep klei-substraat op de heuveltoppen
g esel ecteerd ( Keizers berg, Sj ouwerberg en P rei s berg ) (Kíjtko pg ro n d e n) .

De daar aanwezige leperiaan klei heeft reeds bewezen interessante
potenties te bevatten voor natuurontwikkeling (Keizersberg, Kennedybos,
Kraaibos,...). Op deze kleigraslanden zullen weinig of geen bomen
aangeplant worden en zal aan natuurbeheer gedaan worden (begrazen,
maaien, kappen, knotten,...).

Alle overige gronden komen voor bebossing in aanmerking. Hier zal aan
natuurontwikkeling gedaan worden binnen de bossfeer.T5 ha bos zalzo
spoedig mogelijk aangelegd worden omwille van de schermfunctie. Een
andere 7 hazal spoedig aangelegd worden als omkadering van het
pimaire wandelpadennetwerk.Er wordt naar een natuurgericht bos
gestreefd, waarin alleen inheemse standplaatsgeschikte boom- en
struiksoorten geplant worden. 42 boom- en struiksoorten werden hiervoor
geselecteerd. De vruchtbare gronden van het gebied bieden unieke
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een rijk bosecosysteem. Heel wat
soorten die elders op de arme en vezuurde bosgronden geen kans krijgen
kunnen hier aan bod komen. De voomaamste boomsoorten zijn Es, Zwarle
els, wilgen, Zoete kers, Haagbeuk, Winterlinde, Zomereik en Wintereik. De
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Samenvatting

voomaamste struiksoorten zijn Hazelaar, Lijsterbes, Vogelkers, Rode
komoelje, Vlier en Meidoom. Zij zullen groepsgewijs gemengd worden.
Naarmate de bosontwikkeling vordert zullen pioniersoorten als Zwarte els
en wilgen verdrongen worden. Op langere termijn zal Beuk in het gebied
penetreren. Grote delen van het bos anllen als hooghout beheerd worden.
Schermbos en beekdalboszal meestal als middelhout beheerd worden.
Aandacht zal besteed worden aan de opbouw van een reserve inlands hout
van hoge kwaliteit. De extrac{ie van hout uit het bos zal beperkt bl'rjven. Er
zal dus voldoende dood hout aanwezig blijven. Verjonging van het bos zal
met femelslag en bij voorkeur met natuurlijke veflonging gebeuren.

Het bos zal een grote recreatieve belangstelling krijgen (kaart 9). Twee
belangrijke toegangspunten met parkeergelegenheid en openbaar
vervoerverbi nd i n g word en voozi en ( Keizerstraat en Dronckaertstraat).
Aangezien het gebied door autosnelwegen en spoorweg in 4 stukken
verdeeld wordt, zullen 4 met elkaar verbonden wandelcircuits voozien
worden (pim air wandel padennetwerk). Deze gemakkelijk bewandel bare en
herkenbare paden zullen systematisch door Zoete kers omzoomd worden.
Voor natuurvorsers wordt ook een secu ndair wandel paden netwerk
voozien. De fiets- en ruiterpaden uit de omgeving zullen een verbinding
door het stadsrandbos krijgen. Deze verbindingen zullen resp. met
Winterlinde en met Es omzoomd worden. De recreanten zullen
geconfronteerd worden met een aantrekkelijk en afwisselend landschap
van bos en open ruimte. Regelmatig zullen zij van een uitzicht op het
stadsrandbos en zijn omgeving kunnen genieten.

Het projectgebied zal met z'rjn omgeving ge'rntegreerd worden (kaart 11).
Wandel-, fiets- en ruiterpaden zullen aansluiten bij bestaande
voozieningen. Het Leiebos (speelbos) in Wevelgem sluit ruimtelijk aan op
het projectgebied. Bovendien wordt nabij het toegangspunt via de
Keizerstraat nog 10 ha speelöos gepland. Ook de landschappelijke en
ecologische integratie met de omgeving zal gemaakt worden. Het
structuurplan voor het stadsrandbos sluit aan bij het structuurplan voor de
Leievallei. Tussen het Kennedybos en het stadsrandbos wordt een
verbinding voozien.

Erwordt naar gestreefd de 315 ha gronden voor het stadsrandbos op korte
termijn te verwerven (circa 5 jaar). De inrichting van het stadsrandbos op
deze gronden zal ongeveer 30 jaar duren. De inrichting zal gefaseerd
worden met de uittrede der stoppende Iandbouwers. De uittredende
landbouwers krijgen alle faciliteiten om eerst hun beroepsloopbaan af te
werken. Na de aanleg van het schermbos en het primaire
wandelpadennetwefuzal het gebied recreatief bruikbaar zijn. Dit zal binnen
de 4 jaar het gevalzijn. Na 20 jaar zal het gebied optimaal recreatief
bruikbaar zijn.
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1. INLEIDING

Er is weinig bos in Vlaanderen en de vraag naar zijn ecologische,
sociale en economische dienstverlening is groot. De Lange
Termijnplanning Bosbouw, het Structuurplan Vlaanderen, de beleidsbrief
van Minister Kelchtermans 1995, de beleidsbrief van Minister Peeters
1995, de Milieubeleidsnota 1996 van de provincie West-Vlaanderen, het
Gemeenschappelijk Algemeen Plan van Aanleg Kortrfik (GAPAK),...
geven allen prioriteit aan bosuitbreiding. De regio Kortrijk, één van de
bosarmste regio's van Vlaanderen, vervult een pilootfunctie voor
bosuitbreiding in het Vlaamse Gewest.

ln maart 1994 nam de bevoegde Minister, via de afdeling Bos en Groen
van AMINAL, het initiatief om een studie te realiseren over de
bebossinosmoqeliikheden en de mooeliikheid tot realisatie van een
stadsrandbos in het arrondissement Kortriik (Van Elegem, 1995). ln
deze studie werden open ruimten, verspreid over het gehele
arrondissement, aan bebossingscriteria van ecologische, socio-
economische, financiële en practische (haalbaarheid) aard
onderworpen. Hieruit bleek dat het meest geschikte gebied voor de
aanleg van een stadsrandbos zich in de open ruimte tussen Marke,
Lauwe en Aalbeke bevindt (kaart í). Er zou ongeveer 300 ha kunnen
bebost worden. Het gebied heeft een hoofdzakelijk agrarisch karakter
maar is gelegen in de meer verstedelijkte strook van het arrondissement
Kortrijk. De afwezigheid van rechtstreekse opvolging bij verschillende
landbouwbedrijven zal wellicht de realiseerbaarheid van
bebossingsplannen vereenvoudigen. Een zonering met verschillende
bebossingsindexen werd opgesteld, waarbij erop gelet werd de
belangen van de landbouw zo veel mogelijk te vrijwaren. Het behoud
van enkele actieve landbouwbedrijven vormt een onderdeel van het
concept. ln de Leievallei blijft het landschap a priori zijn open karakter
behouden.

Het stadsrandbos sluit via een voorgesteld netwerk van kleinere bosjes
en boomrijkere landschappen aan bij geprojecteerde groenvooziening
in het noorden van Frankrijk (Halluin) en wordt dus onderdeel van een
grensoverschrijdend groenproject in een verstedelijkt gebied (Kortrij k-
Rijsel). ln het ruimere gebied zou op termijn over een oppervlakte van
1250 ha in België en 450 ha in Frankrijk ongeveer 400-500 ha bebost
worden.

De studie van Van Elegem (1995) werd door de afdeling Bos en Groen
van AMINAL formeel als basis beschouwd voor de realisatie van het
stadsrandbos. Aan de bevoegde Minister werd voorgesteld de vereiste
gronden daartoe aan te kopen. Om de realisatie concreet te kunnen
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aanpakken werd beslist tot de opmaak van onderhavig structuurplan. De
opmaak van het structuurplan werd begeleid door een
opvolgingscommissie (bijlage 4).

Het structuurplan beschrijft, rekening houdend met de ruimere context,
de inrichting van het projectgebied. Het projectgebied omvat (kaart 1):
. het stadsrandbos ingesloten tussen de woongebieden van Marke,

Lauwe en Aalbeke (zone l, ll en lll); en
. het overgangsgebied ingesloten tussen het stadsrandbos en de Leie

(zones lV en V).

Om de planmatige aanpak van het project te verstevigen wordt voor het
stadsrandbos een gewestplanwijziging voorgesteld (bijlage 1, kaart 4).
Hierin zouden alle agrarische en ontginningsbestemmingen, die binnen
de perimeter maar niet binnen de schermzone vallen, de aanvullende
bestemming 'uitbreidingsgebied voor bos' krijgen. Alle overige gronden
die binnen de perimeter vallen zouden onmiddellijk de bestemming
'bosgebied' krijgen. De gewestplanwijziging sluit aan bij het BPA
Leievallei (in opmaak door de gemeenten Menen en Wevelgem) (kaart
1), waarin het overgangsgebied tussen stadsrandbos en Leie gelegen is
(zones lV en V) (voor zonering, zie kaart 1).

De realisatie van het stadsrandbos zou in de tijd gespreid worden en
zou circa 30 jaar in beslag nemen. Gronden van landbouwers zonder
rechtstreekse opvolging zouden verworven, ingericht en beheerd
worden door het Vlaamse Gewest en de Provincie. Er wordt
vooropgesteld dat het Vlaamse gewest zich concentreert op zones l, lV
en V en de Provincie op zones ll en lll (voor zonering, zie kaart 1). Stad
Kortrijk zou een groene verbinding tussen het stadsrandbos en het
Kennedybos en een speelbos aanleggen.
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Doelstelling, functies en principes

2. DOELSTELLING, FUNCTIES EN PRINCIPES

2.1. Doelstelling

Het stadsrandbos wordt een multifunctioneel bosgebied. De
ontwikkeling naar een natuurgericht bos wordt ingeleid door het planten
van inheemse boom- en struiksoorten die bij de gegeven standplaatsen
passen. Een natuurgericht bosbeheer zorgt voor de opbouw van een
reserve inlands hout van hoge kwaliteit en venrijdert zeer weinig
biomassa uit het bos. Voldoende dood hout blijft dus aanwezig. Gezien
de schaarste aan natuur in de streek krijgt natuurontwikkeling bijzondere
aandacht. Binnen het bos zal heel wat ruimtezijn voor
natuurontwi kkel i ng (voorjaarsflora, beekinrichti n9,. .. ). Ook zul len open
ruimten gecreëerd worden, die alleen voor natuurontwikkeling bestemd
zijn. Enkele actieve landbouwbedrijven blijven in het gebied functioneren
en vergroten de landschappelijke diversiteit. Het gebied zal een grote
recreatieve belangstelling kennen en moet derhalve voldoende groot
zijn om niet aan zijn multifunctionaliteit ten onder te gaan.

2.2. Functies

Ecologische en schermfunctie
o Bosuitbreiding draagt bij tot de regularisatie van de koolstofcyclus ter

verhindering van oncontroleerbare kl imaatsveranderi ngen.
. Natuurgerichte bosuitbreiding en natuurontwikkeling dragen bij tot het

behoud en herstel van de biodiversiteit en het genetisch patrimonium in
de gegeven ecologische omstandigheden.

. Bosuitbreiding draagt bij tot de regularisatie van de waterhuishouding,
de waterlorvaliteit, de kwaliteit van de bodem, de kwaliteit van de lucht,...
in de omgeving.

Sociale en educatieve functie
o Het stadsrandbos biedt talrijke mogelijkheden aan een dichte bevolking

in een streek waar b'rjzonder weinig bos en natuur aanwezig is en de
behoefte eraan groot is.

Economische functie
. ln het stadsrandbos wordt een reserve inlands hout van hoge kwaliteit

opgebouwd.
. Enkele actieve landbouwbedrijven blijven in het projectgebied

functioneren en dragen bij tot de landbouwproduktie.
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Wetenschappelijke functie
. Het stadsrandbos wordt een bron van kennis en inzichten in het

bosecosysteem, meer bepaald met betrekking tot zijn hervestiging op
vruchtbare zandleemgronden na intensieÍ landbotrwkundig gebrui k.

2.3. Principes

Algemeen principe
. De verscfrillende functies die het gebied moet vervullen worden

opti maal geïntegreerd.

Ecologische principes
. De ontwikkeling naar een natuurgericht bos wordt gefaciliteerd. Het

gebied wordt beplant met inheemse boom- en struiksoorten die bij de
gegeven standplaatsen passen en waarvan de genetische
eigenschappen en herkomst gekend zijn. Daama wordt een
natuurgericht bosbeheer uitgevoerd.

. ln het bos en in enkele open ruimten wordt aan natuurontwikkeling
gedaan. Elementen die aan het natuurgericht bosecosysteem worden
toeg evoeg d zij n . g ras land ecosystemen, beekecosystemen,
hakhoutecosystemen, knotbomen, houtkanten, poelen,... Een aangepast
natuurbeheer wordt uitgevoerd (kappen, knotten, maaien, begrazen,
niets doen,...).

. Landborr\Mers worden gemotiveerd om een ecologische meenryaarde
aan hun Iandbotrwlandschap toe te voegen (hagen, houtkanten,...).

. De huidige toestand van waterhuishouding en reliëf wordt behouden. Er
worden geen verdere ingrepen uitgevoerd met uitzondering van de nog
te ontginnen bruine en blauwe leperiaanse klei van het lid van Aalbeke,
van de aanleg van geluidswallen rond autosnelwegen en van de
ecologische rehabilitatie van de beken.

. Storende emissies van menselijke activiteiten (waterverontreiniging,
luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, geluidsverontreiniging,
vi suele verontreini g i ng ) worden (gedeeltel ij k) geneutral iseerd.

. Recreatie. en beheersvoozieningen mogen het natuurlijke ecosysteem
zo weinig mogelijk storen (bv. wegbedekking met doorlaatbare
materialen).

Sociale principes
. Gewenste bezoekers (optimale opvang en facilitatie): wandelaars,

fietsers, joggers, spelende kinderen en jongeren, Ierende kinderen en
jongeren, rustzoekers, land scha psgen ieters, natuurvorsers en actieve
natuur- en bosbeheerders.

. Tolereerbare bezoekers (beperkte opvang en facilitatie): ruiters, vissers
en mountainbikers.

l0
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Ongewenste bezoekers (geen opvang, geen toegang): motocrossers,
autocrossers en and ere gemotori seerd e recreatievormen.
Er wordt een mooi en aantrekkelijk bos-, natuur- en landbouwlandschap
gecreëerd, dat aan de eisen van de gewenste bezoeker voldoet.

Esthetische principes
. Uitsluitend geometrische vormen en rechte lijnen moet vermeden

worden. Voorkeur gaat uit naar onregelmatige bosnnden, kronkelende
paden,... die een natuurlijke indruk geven.

. Er moet naar voldoende afrvisseling gestreefd worden, doch er moeten
ook voldoende grote entiteiten geoeëerd worden.

. Panoramische zichten, oriëntatiepunten,... moeten opengehouden
worden.

Economische principes
. Natuurgericht bosbeheer richt zió niet op biomassaproduktie maar wel

op de opbouw van een reserve inlands hout van hoge kwalitelt. De
extractie van biomassa uit het bos wordt minimaa! gehouden. De bomen
blijven lang op stam behouden. Er blijft veel dood hout in het bos.
Vellingen mogen het bosecosysteem zo weinig mogelijk verstoren.

. De overblijvende landbouwbedrijven moeten economisch leefbaar
blijven. Ze mogen werken volgens de normen & regels die in het
agrarisó gebied gelden, hetgeen onvermijdelijk randeffecten op bos en
natuur met zich meebrengt.

. De individuele belangen van de aanwezige landbouwers en hun
rechtstreekse opvolgers moeten zo veel mogelijk gevrijwaard worden.
De uittredende landbouwers krijgen de kans verder te werken tot het
einde van hun beroepsloopbaan. De overblijvende landbouwers en hun
opvolgers ondervinden bij voorkeur verbeteringen dankzij de
ontwikkeling van het stadsrandbos (bv. verkoop van hoeveprodukten).
Zij worden b'rj voorkeur aktief in het concept betrokken (bv. beheer van
kleine landschapselementen, beheer van
natuurontwikkel ingsgebieden,...).

. Door de locatie van het project in een gebied met een groot aantal
land bouwbedrijven zonder rechtstreekse opvolg ing, waarvan de
gronden veruorven en bebost worden, bij minnelijke schikking met de
u ittredende land bouwer, vermindert onvermijdel ij k het totale
landbouwareaal.

. Een reserve bruine en blauwe leperiaanse klei van het Iid van Aalbeke
kan nog ontgonnen worden.
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Potenties randvoorwaarden

3. POTENTIES EN RANDVOORWAARDEN

3.1. Ecologische potenties en randvoonnaarden

Reliëf (kaart 2)
. De Markebeek schuurde zich een komvormlge vallei uit in het tertiair

substraat. De Markebeekvallei wordt omringd door verschillende
heuveltoppen, waaronder de Lauweberg (, +O m), de Preisberg (53.75
m), de Sjouwerberg (> 52.5 m) en de Keizersberg (> 52.5 m) (Kaart 2).
Deze heuveltoppen sluiten aan bij het Leie'Schelde interfluvium.
Aalbeke ligt op een gemiddelde hoogte van 40 m. Waar de Markebeek
het woongebied van Marke binnenstroomt ligt ze nog op een hoogte van
20 m. Ze stroomt er noordwaarts naar de Leie. Op de Preisberg, de
Sjouwerberg en de Keizersberg Iigt er leperiaan zand en daarboven
Paniseliaan klei (tertiair substraat). Op de gehele heuvelrug ligt er
leperiaan zand. De Markebeek schuurde zich uit in de leperiaan klei. De
zijbeken van de Markebeek ontspringen waar het leperiaan zand boven
de leperiaan klei ligt. Het gehele gebied ligt onder een kwartaire
zandleemlaag die in de dalen veel dikker is dan op de heuveltoppen
(vandaar de klijtkoppen).
ln het midden van de Markebeekvallei ligt de verkeerswisselaar 817-
A17 . De Markebeek en haar zijbeken werden op vele plaatsen
rechtgetrokken. Soms stromen ze door kokers. Het water is sterk
verontreinigd, vooral door huishoudelijke lozingen.

. Langs de overkant van de Lauweberg en de Preisberg ontspringt een
zijbeek van de Knokbeek. Vanaf daar begint de gelijkaardige (maar
kleinere) komvormige vallei van de Knokbeek. Ook deze stroomt
noordwaarts naar de Leie.
De toestand van de Knokbeek en haar water is vergelijkbaar met die
van de Markebeek.

. Langs de overkant van de Lauweberg stroomt de Leie noordoostwaarts.
De hoogteligging is er minder dan 15 m. De Knokbeek mondt er uit in de
Leie.
Ook de Leie is rechtgetrokken en sterk verontreinigd.

Bodem en waterhuishouding, kaart 3 (Bodemkaart van België)
. ln de bedding en op de oevers van de meeste delen van de Markebeek

en de Knokbeek ligt een smalle strook recent alluvium. De gronden zijn
er zeer gleyig op klei (Eep) (beekdalgronden).
Het zijn gronden die voor weiland gebruikt worden.

. Ook langs de Leie ligt er een smalle strook (zeer smal omdat de Leie er
over deze oever rechtgetrokken werd) recent alluvium. De gronden zijn
er gleyig op klei (Edp). De minder natte toestand (in vergelijking met de
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beekoevers) is te wijten aan het zandige substraat (zandlemig onder de
beken) (Leieoeveryrcnden).
Ook dit zijn gronden die voor weiland gebruikt worden.
Op de heuveltoppen bevinden zich matig tot sterk gleyige gronden op
klei (Ehp, EDry,...) of matig tot sterk gleyige gronden op zandleem met
klei-zand of klei-substraat op geringe diepte (uLDa, wLDx,...). Hier ligt
de kwartaire zandleemlaag zeer dun en beihvloeden de Paniseliaan- en
leperiaan-lagen de bodemontwikkeling. Op sommige plaatsen op de
Sjouwerberg liggen ook gleyige leemgronden met klei-substraat op
geringe diepte (uADa). Het gaat hier om gelijkaardige toestanden, doch
met leemgronden (vanaf hier begint de leemstreek) (Kíjtkopgtonden).

Omdat de leperiaan kleizich op de heuveltoppen op gemakkel'ljk
ontginbare diepte bevindt en deze klei economisch belangrijk is, wordt
deze regelmatig ontgonnen. De bodems op de heuveltoppen zijn dus
regelmatig verstoord door vroegere ontginningen. De Keizersberg en de
Sjouwerberg werden bovendien nog extra verstoord door het aanleggen
van de E17. De heuveltoppen zijn de gronden die vroeger langst bebost
bleven. Op de Preisberg waren er de Latrwebossen en op de
Sjouwerberg was er het Pot'rjzerbos. Het Potijzerbos bestond nog in
1903 (Santy et al., 1995). Deze gronden werden klijtkoppen genoemd
(Sqnty et al., 1995). Momenteelworden ze als weiland gebruikt.
Alle overige gronden ontwikkelden zich in een dikke kwartaire laag van
lemig zand (S), lichtezandleem (P), zandleem (L) en leem (A). Nabij de
Leie gaat het om lemige zandgronden (uiterste uitloper van de
zandstreek, omdat zanden via de Leievallei verder naar het zuiden
geblazen werden). Van noord naar zuid (en ook van beneden naar
boven) ligt er een wisselvallige gradiënt via lichte zandleem en
zandleem tot leem (hellinggrcnden).
Dit zijn de vruchtbare gronden die geschikt zijn voor akkerbouw (huidig
gebruik) of voor een rijk bosecosysteem.

Potentieel Natu urlijke Vegetatie
Kowarik (1987) (naarVan derWerf 1991) definieerde de potentiee!
natuurlijke vegetatie als 'de hoogst ontwikkelde vegetatie die onder huidige
omstandigheden op een bepaalde standplaats mogelijk is zonder
menselijke invloed, inclusief onomkeerbare veranderingen door menselijk
toedoen'. Dit wil zeggen dat we er rekening mee houden dat na verloop van
(zeer lange) tijd de bewerkingen en bemestingen van de bodem door de
land bouw zul len geneutral i seerd worden (d e natuurl ij ke bodem profielen
komen min of meerterug) maar dat waar onomkeerbare veranderingen
plaatsgrepen, bv. het uitgraven of opstapelen van klei, we van een nieuwe
evolutie vanop die nieuwe toestand uitgaan. Het bepalen van de potentieel
natuurlijke vegetatie is een speculatieve opgave, aangezien er in de streek
sinds lang geen natuurlijk bos meer aanwezig is, er nauwelijks
vergelijkbaar secundair bos aanwezig is en de bodemontwikkeling en
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hydrologie in het gehele gebied grondig verstoord zijn. Een benadering
wordt gebaseerd op de bodemkaart (kaart 3) en op de fyto-sociologisóe
literatuur (Noirfalise 1984, Rogister 1985, VanderWerf 1991). Het resultaat
moet met omzicl'rtigheid gebruikt worden. De potentieel natuurlijke
vegetatie geeft een aanwijzing hoe het bos er op lange term'ljn (enkele
honderden jaren) zou kunnen uitzien. De term 'zonder menselijke invloed'
mag niet te nauw genomen worden. Het stadsrandbos zal onderhevig zijn
aan allerhande onnatuurlijke emissies uit de omgeving,
klimaatswijzigingen, recreatiedruk,... die onvermijdelijk de ontwikkeling van
het bosecosysteem zullen beihvloeden.
De potentieel natuurlijke vegetatie is voor het gehele gebied bos. De
potentiële lokatie van de verschillende potentiële natuurl'rjke vegetaties
wordt aangegeven in de ecologische structuur (kaart 7).
. Het beekdalbos groeit op natte en sterk gleyige gronden zonder

profielontwikkeling en met reductiehorizont op klei langs de Knokbeek
en grote delen van de Markebeek(beekdalgrcnden). Momenteel liggen
deze gronden grotendeels onderweiland met een beperkt aantal
knotwilgen en populieren.

Het Drooo Essen-lepenbos (Fraxino-Ulmetum) bevindt zich in de
minder natte delen van de beekdalen (zonder reductiehorizont).
. Bomen: Es, Gladde iep, Zoete kers, Gewone esdoom,

Schietwilg, Zomerlinde,...
. Struiken: Tweestijlige meidoom, Wilde kardinaalsmuts,

Hondsroos, Rode komoelje, Hazelaar, Vogel kers, Dauwbraam,
Sleedoom, Wegedoom, Spaanse aak, Aalbes, Gewone vlier,...

. Kruiden: Speenkruid, Geel nagelkruid, Reuzenzwenkgras, Groot
heksenkruid, Grote keverorchis,...

. Bosrand: VIier, Tweestijlige meidoom, Bosrank,...
Het Elzenriik Essen-lepenbos (Fraxino-Ulmetum) is de meer
vochtige variant (bodems met reductiehorizont) van het Drooq
Essen-lepenbos.
. Bomen: Es (dominant),Zwarle els, Gladde iep, Schietwilg,

Zomereik,...
. Struiken: Tweestijlige meidoom, Sleedoom, Dauwbraam, Grauwe

wilg, Gelderse roos, Vogelkers, Aalbes, Zwarte bes,
Amandelwilg, Katwilg,...

. Kruiden: Moerasspirea, Engelwortel, Hop, Rietgras, Hennegras,
Gele lis, Kruipende boterbloem, Watermunt, Penningkruid, Grote
wederik, Echte valeriaan, Groot springzaad, Sóerpe zegge,...

. Het Leieoeverbos groeit op matig natte en gleyige gronden zonder
profielontwikkeling op klei in het overstromingsgebied van de Leie
(Leieoevergronden). De gronden worden zelden overstroomd met sterk
verontreinigd water. Momenteel liggen ze onderweiland. !n het
projectgebied zijn ze nauwelijks aanwezig omdat de Leie over deze
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oever rechtgetrokken werd. Ook hier groeit het Drooq Essen-lepenbos
(Fraxino-ulmetum).
Hel hellingbos groeit op de gradaties van lemige zandgronden tot lichte
zandleemgronden, zandleemgronden en leemgronden (hellinggronden).
De gronden zijn diep en vertonen een textuur-B horizont of een
verbrokkelde textuur-B horizont.Ze zijn matig droog tot matig nat. Het
hellingbos groeit ook op de matig droge zandleemgronden zonder
profielontwikkeling op bepaalde oevers van de Markebeek (aan de voet
van de Keizersberg). Waar de lemige zandgronden te droog worden
(Sb) zullen enkele belangrijke soorten wegvallen (Boskers, Es,...).

Het Drooq Wintereiken-Beukenbos (FagoQuercetum §picum) groeit
op leemhoudende zandgronden en arme leemgronden.
. Bomen: Beuk (5S80%), Wintereik (íG35%o), Zomereik (waar

vocfrtiger), Ratelpopulier, Rtrwe berk, Lijsterbes, Tamme
kastanje,...

. Struiken: Lijsterbes, Sporkehout, Tamme kastanje, Hazelaar, en
in mindere mate: Haagbeuk, Esdoom,Zwarle els, Hulst, Mispel,
Vogelkers,...

. Kruiden: Adelaarsvaren, Bochtige smele, Bosbes, Wilde
kamperfoelie, Valse salie, Pilzegge, Lelietje van dalen,
Dalkruid,...

. Bosrund: Boswilg, Wilde appel, Framboos, Braam, Brem,
Gaspeldooffi,... soms ook Zoete kers.

Het Gierstqras-Beukenbos (MilioFagetum) groeit op meer
vochthoudende en matig voedselrijke leemgronden. Het vormt de
overgang tussen Drooo Wintereiken-Beukenbos en Essen-lepenbos.
Het groeit ook op de zandleemoevers van de Markebeek.
. Bomen: Beuk (dominant), Zomereik, Wintereik, Winterlinde,

Haagbeuk, Es, Esdooffi,...
. Struiken (weinig): Eenstijlige meidoom, Hazelaar, Lijsterbes,...
. Kruiden (weinig): Bosanemoon, Schaduwgras, Gewone

salomonszegel, Lel ietj+'van-dalen, Witte klavezuring,
Bleeksporig bosviooltje, Bosg ierstgras, Grote muur, Wilde
kamperfoelie, Klimop,...

Het heuveltopbos of kl'rjtkopbos groeit op de matig en sterk gleyige,
matig natte en natte gronden op klei en op zandleem met klei-substraat
op geringe diepte (klijtkogronden). Deze gronden worden gemakkel'rjk
drassig (water kan niet in de klei penetreren) maar drogen even
gemakkelijk op (eenmaal droog is erweinig capillaire opstijging uit
diepere lagen).

Het Eiken-Haasbeukenbos (EndymioCarpinetum) bevindt zich hier
op de noordgrens van zijn verspreidingsgebied (noordgrens van de
leemstreek en van het Brabantse plantendistrict). Dit bos groeit op
leem die te vochtig en te weinig verlucht is voor Beuk (gegleyifeerde
of gevlekte textuur-B horizont). Het bos vertoont een meerlagige
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opbouw, waarbij de lichtboomsoorten in de hoogste boomlaag
weggeconcureerd worden door schaduw- en
halfschaduwboomsoorten. Waar de bodems beter doorlatend zijn
(hellingbos), vormt het Eiken-Haaqbeukenbos een tussenstadium in
de ontwikkeling naar Wintereiken-Beukenbos.
. Bomen: Zomereik, Haagbeuk, Beuk (waar droger), Es, Esdoom,

Zoele kers, Spaanse aak, Winterlinde, Veldolm, Ratelpopulier,
Wintereik, Berk, Tamme kastanje,...

o Struiken: Hazelaar (dominant), Tweestijlige meidoom, Lijsteöes,
Sporkehout, Wegedoom, Sleedoom, Vogelkers, Vlier, Rode
komoelje, Boswilg, Aalbes, Gelderse roos, Ratelpopulier, Wilde
kardinaalsmuts, Veldolm,...

. Kruiden: Slanke sleutelbloem, Gulden boterbloem, Bosereprijs,
Gevlekte aronskelk, Boszegge, Bosandoom, Gevlekt longkruid,
Eenbes, Groot heksenkruid,...

I n heemse stand plaatsgesch i kte boom - en stru i ksoorten
De potentieel natuurlijke vegetatie zal niet meteen aangeplant worden. Ze
moet het resultaat worden van een evolutie van vegetatie, Íauna,
bodemprofie!, nutriëntentoestand,... De boomsoorten die nu geplant worden
leiden de evolutie naar de potentieel natuurlijke vegetatie in. Er moet
bebost worden met bomen en struiken die aangepast zijn bij de actuele
verstoorde toestand. Aangezien er nog geen bos aanwezig is, zal het
dikwijls om pionierboomsoorten gaan. Voorkeurwordt gegeven aan
soorten die een gemakkel'rjk afbreekbaar strooisel creëren en dus de
vruchtbare mull-humus lang behouden. Bij de boomsoortenkeuze wordt
soms rekening gehouden met de te vervullen funkties (recreatie,
schermwerking,...).
Boom- en struiksoorten in funktie van de ecologische omstandigheden
(kaart 7):
. Beekdalbos: Es, Zwarte els, Ratelpopulier, Grauwe abeel, wilgen,

Hazelaar, Tweestij I i ge meidoom, Vl ier, Vogel kers, Kruisbes, Zwanle
bes, Gelderse roos,...

. Leieoeverbos: Es, Gewone esdoom, Boswilg, Zwarte els, Zomereik,
Boskers, Ratel popul ier, Veldiep, Vlier, Hazelaar, Vogel kers, Haag beuk,
Gelderse roos...

. Hellingbos: Es (niet op droge en matig droge lichte zandleemgronden),
Boskers (niet op droge en matig droge lichte zandleemgronden),
Gewone esdoom (niet op droge lichte zandleemgronden), Zomereik,
Zachte berk, wilgen (niet op droge en matig droge gronden), Zwarte els
(niet op lichte zandleem, niet op droge gronden), Haagbeuk,
Ratelpopulier, Wintereik, Winterlinde, Grauwe abee!, Veldiep, Hazelaar,
Vogelkers, Tweestijlige meidoom, Vlier, Kamperfoelie, Zwarte bes,
Kruisbes, Hulst, Lijsterbes, Rode komoelje, Gelderse roos,...
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. Kijtkopbos: Es, Esdoom, Zomereik, wilgen, Zwarle els, Zacl'tte berk,
Grauwe abeel, Schietwilg, Boswilg, Hazelaar, Tweestijlige meidoom,
Vogelkers, Vlier, Sporkehout,...

Boom- en struiksoorten in funktie van de bosfunkties (kaarten 5, 6 en 9):
. Schermbos (lictrtboomsoorten, snelle groeiers, resistentie aan

luchtverontreini g ing,... ) : Es, Zoete kers, Wi nterei k, Zomerei k, Veld iep,
Vlier, Rode komoelje, Vogelkers,...

o Toegangspunten en gedeelten voor intensieve recreatie (snelle
groeiers): Esdoom, Berk, Zoele kers, Es, Ratelpopulier, wilgen, Grauwe
abee!, Veldiep, Lijsterbes, Vlier,...

o Toegangspunten en gedeelten voor intensieve recreatie (soorten met
eetbare vruchten en zaden): Tamme kastanje, Okkemoot,Hazelaar,
Winterlinde, Wilde appel, Framboos, Braam, Zwarle bes, Aalbes,
Kruisbes, Vlier, Hondsroos, Sleedoom, Mispel,...

. Toegangspunten en gedeelten voor intensieve recreatie (soorten met
mooie bloei): Brem, Zoele kers, Gelderse roos, Kamperfoelie,
Vogel kers, Lijsterbes, Tweestij I ige meidoom, Sleedoom, Hondsroos,...

. Knotbomen in het landbouwlandschap:wilgen, Es, Zomereik, Zwarle
els, Winterlinde,...

. Hagen in het landbouwlandschap: Tweestijlige meidoom, Sleedoom,
Hondsroos,...

o Houtkanten in het landbotrwlandschap: Es, Zwarte els, wilgen,...
Tenslotte wordt erop gewezen dat de keuze van het plantmateriaal even
belangrijk is als de keuze van de boomsoorten. Ook hier moet naar
i nheems en stand plaatsgeschi kt materiaal gezocht worden. S iervariëteitén
horen niet thuis in het bos. Bij voorkeur komt het plantsoen uit kwekerijen
uit de streek. De kwekerijen moeten met zaadmateriaal uit de streek
werken. De afkomst en de genetische kenmerken van het zaadmateriaal is
zeer belangrijk.

Natuurontwikkeling
Allerhande land- en bosbouwtechnieken (begrazen, maaien, knotten,
kappen,...) hebben in de loop der jaren / eeuwen tot een ecologische
meerwaarde in het landschap geleid. Aangezien deze in het
modemiseringsproces dreigen verloren te gaan, vormen zij een belangrijk
onderdeel van natuurbehoudsstrategieën. ln het stadsrandbos wordt ruimte
voorbehouden voor natuurontwi kkeling. Beheersmaatregelen worden bij
voorkeur ingepast in marginale economische activiteiten (extensieve
begrazing, late maaibeurten, brandhoutproduktie,...). Natuurontwikkeling
heeft meestal de beste kansen op marginale gronden. ln het stadsrandbos
zijn dit de klijtkopgrcnden, de beekdalgronden, de Leieoevergrcnden en de
restgronden (geaccidenteerde teneinen na klei-ontginning, wegkanten,...).
De fout mag evenwel niet begaan worden om al deze marginale teneinen a
priori open te houden voor natuurontwikkeling. Bebossing van of toelaten
van bosontwikkeling op deze marginale gronden houdt immers eveneens
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interessante perspectieven in voor het natuurbehoud. Om de meest
geschikte teneinen voor natuurontwikkeling te selecteren, worden eerst de
potenties van het projectgebied overlopen.
. De Markebeekvallei ontspringt vanuit talrijke zijbeken vanop de

heuvelruggen van de Keizersberg, Sjouwerberg, Preisberg en
Lauweberg. De beek is op de meeste plaatsen rechtgetrokken waardoor
het water veel te snel uit het gebied stroomt. Aan de voet van de
Keizersberg meandert de beek nog wat. Soms zijn er enkele knotwilgen.
De hydrologie van de vallei is sterk verstoord door de verkeerswisselaar
en zijn drainagesysteem. De beek vangt alle afualwater van Aalbeke en
de Preshoek op. Het water is dus sterk verontreinigd door
huishoudelijke lozingen. Sterk bemeste akkers en weilanden liggen tot
op de randen van de beek. lnteressante oevere@systemen zijn er niet
meer aanwezig. lets meer waardevolle oevers beginnen binnen en
voorbij het centrum van Marke (niet meer binnen het projectgebied).

. De zijbeek van de Knokbeek aan overkant van Lauweberg en Preisberg
ligt er iets rustiger bij (minder emissies van autosnelwegen, wel
emissies van industriegebied rond station Lauwe). De beek is er klein
en meanderend en wordt omgeven door akkers en graslanden.
lnteressante oeverecosystemen z'rjn er niet. Er z'rjn wel enkele poeltjes.
Het beekwater ontvangt niet veel meer dan landbotrwresidu's. De beek
verlaat het projectgebied en stroornt naar het woongebied van Lauwe.
Voorbij het woongebied van Lauwe komt de beek opnieuw in het
projectgebied terecht. Ondertussen is ze sterk verontreinigd met
afualwater van Latrwe. Ze stroomt ertussen akkers en weiden naar haar
monding in de Leie. Ook hier zijn de oevers ecologisch zeer weinig
betekenend. De beek wordt omringd door een lange rij populieren.

. Op de oevers van de sterk verontreinigde Leie zijn er nog enkele
weiden die tot het overstromingsgebied van de Leie behoren
(wi nterbed). Ecolog isch zijn ze v an wei nig betekenis.

. De Keizersberg is deels van natuurlijke oorsprong en ontstond deels
tijdens uitgravingen voor de aanleg van de E17. Uitgegraven kleiwerd
toen aan de bestaande kleiberg toegevoegd. Op de berg werden een
beperkt aantal populieren geplant. Gedeelten van de Keizersberg
worden door schapen begraasd en andere delen worden niet beheerd.
Er ontstond een spontane natuur die één van de meest waardevolle in
het Kortrijkse werd. Tot de vegetatie behoren Bijenorchis, Ruige
lathyrus, Aardaker, Margriet, Grote kaardebol, Rode ogentroost,
Knoopkruid, Wouw,... Als insekten vind men er Bruin zandoogje, Oranje
zandoogje, Hooibeestje, lcarusblauwtje, Luzemevlinder,... Naast dit
tenein z'rjn er nog enkele door koeien begraasde vochtige graslanden
met enkele poeltjes. De berg biedt een mooi panorama over
Markebeek- en de Leievallei. Op de Keizersberg liggen geen
economisch interessante kleireserves meer.
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. Ook de Sjouwerberg is deels van natuurlijke en deels van antropogene
oorsprong. De aanleg van de E17 had hier nog meer impact dan op de
Keizersberg. De Sjouwerberg wordt immers door de É17 in twee helften
gesneden. Aldus ontstond een noordelijke en een zuidelijke top van de
Sjouwerberg. De zuidelijke top wordt intensief begraasd door koeien. Dit
heeft soms emstige klei-versóuivingen als gevolg. De noordelijke top is
zeer gelijkaardig. Ook dit deel wordt door koeien begraasd. Er zijn
enkele zeer vochtige stukken. Nabij de zuidelijke top is er nog een
kleine reserve economisclr waardevolle klei.

. Op de Laureberg z'tjn alle gronden in intensief agrarisch gebruik (vooral
weiden, ook akkers). Een verlaten klei-ontginning op de noordelijke
flank van de berg wordt momenteel als stort gebruikt. Rond deze
ontginning lig[ het enige tenein dat op de Biologische Waarderingskaart
aangeduid werd (tussen de Dronckaertstraat en de spoonÍveg). Het
tenein werd echter met bulldozers omgewoeld, zodat hier niets meer
van oveölijft. Er is nog een reserve economisch interessante klei nabij
de top van de Lauweberg. Deze zal spoedig ontgonnen worden.

. Ook op de Preisberg zijn alle gronden in intensief agrarisch gebruik
(vooralweiden, ook akkers). Er bevinden zich nog twee reserves
economisch interessante klei (richting Sjouwerberg en richting
Lauweberg).

. Alle hellinggronden, indien niet gebruikt voor wegen of bebouwing, zijn
in intensief agrarisch gebruik. Hier gaat het meestal om akkers. Er
blijven heel weinig kleine landschapselementen (hagen, houtkanten,
bomenrijen, dreven, poelen, wallen, hoogstamboomgaarden) over.
Rond enkele hoeven zijn er omwallingen (Hof ter drie gemeenten,
Hoeve Heerlijkheid van Heule, Groothof, hoeve D'Haene) (voor lokatie
van hoeven, zie kaart 6 en bijlage 3). Ook zijn er enkele hoeven
waanond nog een (verwaarloosde) boomgaard of een bosje aanwezig
is (Hoeve Heerlijkheid van Heule, Groothof).Ër z$ntenslotte nog wat
individuele bomen (meestal knotwilgen), enkele resten van hagen en
houtkanten, l'lj n beplanti ng langs verbind ingsweg Lauwe-Aal beke, en kele
poeltjes (dikwijls oude bomputten),...

Uit dit ovezicht wordt besloten dat de meest interessante potenties voor
natuurontwikkeling zich op de klijtkopgronden bevinden, en dan nog vooral
waar enige verstoring door menselijke activiteiten gebeurd is. Ditfenomeen
heeft zich ook al elders in het Kortrijkse getoond (Kennedybos, Kleiputten't
Hoge, Kraaibos,...). De zich op deze gronden ontwikkelende vegetatie
vertoont overeenkomsten met de vegetatie van kalkgraslanden. De
kleigraslanden van het Kortrijkse zouden een belangrijke natuurwaarde
kunnen worden. Bepaalde fracties van de leperiaan klei houden blijkbaar
bijzondere potenties in. Op de Keizersberg, het Kennedybos, de kleiputten
't Hoge,... gaat het om leperiaan klei - Formatie van Kortrijk - Lid van
Aalbeke. ln het Kraaibos gaat het om leperiaan klei - Formatie van Kortrijk -
Lid van Moen. De beekdalgronden en Leieoevergronden daarentegen
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bieden veel minder potenties voor natuurontwikkeling. Dit heeft vooral met
de hoge voedselrijkdom (sterk bemest) van de gronden te maken. Op deze
gronden kan beter naar natuurontwikkeling binnen de bossfeer gestreefd
worden (middelhout, voorjaarsfl ora,...).

Structuurplan voor de inrichting van de Leievallei (Leiedal 1994)
Voor zones lV en V (voor zonering, zie kaart 1) werden hierin volgende
richtlijnen al geformuleerd: behoud van de open ruimte, venijking met
kleine landschapselementen, afscherming van bebouwde kom met dicht
struikgewas, afscherming van autosnelwegen en hun bruggen door
bosaanplantingen, beplanting rond hoeven, dreven langs wegen,
lijnbeplanting langs beken, verbetering waterkwaliteit van beken, oevers en
mondingen van beken natuurlijk aanleggen en beheren, dubbele rij bomen
langs beide kanten van de Leie (indien haalbaar), groenelementen vooral
loodrecht op Leie plaatsen, verhouding akker / weiland behouden (4Oo/o -
60%). ln het kader van deze richtlijnen werd voorgesteld het deel van de
Leievalleitussen het Biezenveld en de Leie (zone V) volledig te bebossen.
Dit werd echter niet aanvaard en geschrapt door de betrokken gemeente.
De goedgekeurde versie van het structuurplan Leievalleiwordt in het
structuurplan voor het stadsrandbos verwerkt (overgangsgebied tussen
stadsrandbos en Leie).

Ecolog ische randvooruvaarden
. Controle van recreatiedruk
. Zuivering van het verontreinigde water van de Markebeek en Knokbeek
. Afscherming van emissies van Iandbouwactiviteiten (uitspoelen /

uitwaaien mest en agro-chemicaliën)
. Afscherming van geuremissies / luchtverontreiniging door

autosnelwegen, lokale wegen en nabije industriële inplantingen
. Demping van geluidsemissies van wegennet en nabije industriële

inplantingen (geluidsemissies verstoren de bosfauna)
. Geluidsemissies van vliegtuigen (vliegveld Wevelgem): te aanvaarden
. VermUden van vergaande bosversnippering (minimale oppervlakte voor

de creatie van bosklimaat, zie verder)
. Minimalisatie van de effecten van klei-ontginning (beperking van diepte

en watertafelverlagende bemaling)
. Aanwezigheid van bijna niet penetreerbare banières (Leie, wegennet):

te aanvaarden

Minimale oppervlakte voor de creatie van bosklimaat
Een bos moet een redelijke oppervlakte bezitten vooraleer zijn
fundamentele wezenskenmerken (het complexe bosecosysteem, zijn
levenscycli, zijn flora en fauna, zijn zacht vochtig en windstil
microklimaat,...) tot uiting kunnen komen. Het typisch bosklimaat komt
maar voor vanaf het punt waar de beïnvloeding door de buitenwereld

20



Potenties en randvoonaraarden

voldoende afgezwakt is. De ligging van dit punt wordt door vele factoren
bepaald zoals de bestandsleeftijd, de sluitingsgraad, de boomsoort,...
Tussen dit punt en de buitenwereld bevindt zich de bosnndwaarin het
bosrand<limaat heerst, een geleidelijke overgang tussen vrije veld en bos.
Erwordt gesteld dat de bosrand een gemiddelde breedte heeft van 3 maal
de boomhoogte in het ontwikkelde bos. Ook wordt gesteld dat een bos
minstens uit evenveel bos als öosrand moet bestaan. lndien we rekening
houden met een gemiddelde boomhoogte van 30 m en indien ons bos
cirkelvormig is, komen we aan een minimale aaneenoesloten
bosoppervlakte van 25 ha uit. (Vandekerkhove & Lust, 1995). Erwerd ook
veelvuldig bewezen dat talrijke plant- en diersoorten een eigen minimale
bosoppervlakte nodig hebben om erte kunnen overleven.

3.2. "Rec reatieve potenties en ran dvoo rwaarden

Toegankel'rjkheid (kaart 1 í )
. Wandelpadverbinding met dorpskemen van Marke, Lauwe, Aalbeke,...
o Fietspadverbinding met Marke, Kortrijk, Lauwe, Bissegem, Wevelgem,

Menen, Aalbeke,...
. Ruiterpadverbinding met Lauwe, Marke,...
. Verbinding lokaal wegennet met Marke, Kortrijk, Lauwe, Wevelgem,

Aalbeke, Moeskroen,...
. Verbinding met autosnelwegennet via R8 (afrit Aalbeke-Moeskroen) +

Toerkonjestraat + Keizerstraat en via E17 (afrit Rekkem) + r

Dronckaertstraat.

Opvangcapaciteit
Volgens de Lange Termijn Planning Bosbotrw (1995) mag op een
gemiddelde van 13 bosbezoeken per inwoner per jaar gerekend worden.
De helft van de bezoekers legt niet meer dan 12 km af om een bos te
kunnen bezoeken. Het bos heeft een draagkracht van 5 bezoeken per ha
per dag. De minimum grootte voor een bos om zijn recreatieve functie te
kunnen uitoefenen wordt op 100 ha geschat.
Binnen een straal van 12 km bevinden zich de fusiegemeenten Kortrijk
(76100 inwoners), Wevelgem (30600 inwoners), Menen (32600 inwoners),
Zwevegem (231 00 inwoners), Spiere-Hel kijn ( 1 800 inwoners), Hare! beke
(25800 inwoners), Deerlijk (11300 inwoners), Kuume (12600 inwoners),
Lendelede (5500 inwoners), Ledegem (9400 inwoners), Wervik (17500
inwoners), Moeskroen (53500 inwoners), Estaimpius (9500 inwoners),
Halluin (15000 inwoners), Bousbecque (4000 inwoners), Wervicq-Sud
(4000 inwoners), Linselles (15000 inwoners), Roncq (15000 inwoners),
Tourcoing (93800 inwoners), Neuvi I le.en-Fenain ( 1 5000 inwoners),
Wrattelos (43700 inwoners). Binnen een straal van 12 km bevinden zich
514800 inwoners, een half miljoen dus...
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lndien we de 50% bosbezoekers die meer dan 12 km afleggen om een bos
te bezoeken compenseren door de bosbezoeken die door dit half miljoen
inwoners aan andere gebieden gebracht worden (alhoewel zich geen
andere bosgebieden van meer dan 100 ha in het gebied bevinden) en
indien we schatten dat al die mensen jaarlijks 13 keren het stadsrandbos
bezoeken, dan komt dit op 6.5 milioen bosbezoeken per iaar. lndien ons
bosgebied 5 bezoeken per ha per dag kan verdragen, en ons gebied 500
ha is (ingesloten en zelfs omgevende landbouwpercelen inbegrepen dus),
dan kan ons bosgebied 900.000 bosbezoeken per iaar verdragen. Er moet
dus met een zeer grote recreatiedruk rekening gehouden worden. Lust
(19%) sclratte dat de Vlaamse bossen gemiddeld 10 bezoeken per ha per
dag venrerken. Als we met die 10 bezoeken rekening houden en ons
projectgebied 500 ha is, dan kijgen we 5000 bezoeken per daq. lndien de
helft met de wagen komt en er in elke wagen 4 mensen zitten, dan krijgen
we 600 wagens per dag. De bezoeken zullen tijdens zonnige
weekenddagen evenwel veel hoger oplopen. Van Miegroet (1983) schatte
immers dat op piekdagen 15o/ovan de bevolking aan bosrecreatie doet.

Rec reatie-voo rzien i n g en
. Opvang gemotoriseerde bezoekers op met bomen en struiken

afgeschermde parkings.
. Wandelpadennetwerk door het gehele gebied.
o Fiets- en ruiterpadverbindingen door het gebied.
. Enkele voozieningen voor vissers zijn reeds aanwezig (Preshoekstraat

in Marke, Biezenveld in Lauwe).
. Spee/bos (reeds aanwezig in Wevelgem, vooziening van 10 ha

bijkomend spee/öos).
.'Stilte'-gebied voorrustzoekers.
. Natuurontwikkelingsgebieden voor natuurbeheerders en natuurvorsers

( Keizersberg, Sjouwerberg, later mogel ij ks Prei sberg).
. Doorgang Grote Route-pad.

Rec reatieve randvoonaraa rden
. Demping van geluidsemissies van autosnelwegen (É171A17), lokale

verbind i ngswegen, spoorueg en nabije industriële inplantingen.
. Afscherming van luchtverontreiniging/geuremissies van autosnelwegen

(817 I A17), lokale verbind ingswegen en nabije i ndustriële inplantingen.
. Zuivering van het verontreinigde water van de Markebeek en de

Knokbeek ( eliminatie van geurhinder, onaantrekkelijkheid,...).
. Afscherming van visuele storingen van verkeersnet, industriële

inplantingen en woongebieden.
. Doorsteek door verkeersdrukte op lokale verbindingswegen (Latrwe.

Aal beke, Marke-Lauwe-Dronckaert).
. Afscherming van emissies van landbouwactiviteiten.
. Geluidsemissies van vliegtuigen (vliegveld Wevelgem): te aanvaarden.
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a Aanwezigheid van banières met weinig of geen doorgangen (Leie,
spoorueg, autosnelwegen): te aanvaarden.

3.3. Socio -eco n o m isc h e potenÍÍes en randvoo rwaa rden

Landbouw
. De hellinggronden zijn de vruchtbare matig natte tot matig droge

zandleem- tot lemige zandgronden die veóotrwd worden met
wintertanre, aardappelen, suikerbieten, voederbieten, mais,... (kaart 7)

. De beekdalgrcnden,de Leieoevergronden en de Kijtkopgronden zijn de
sterk gleyige klei- en zandleemgronden die gebruikt worden als wei- en
hooiland voor runderen, melkkoeien,... (kaart 7)

. Van de 20landbouwbedrijven uit het gebied, zijn 18 landbouwbedrijven
gestopt, stoppend of zullen spoedig stoppen. Dit is een tijdelijke situatie
(waarop het gebied geselecteerd werd) die de kans op bosuitbreiding
reëel maakt. lndien bosuitbreiding niet gerealiseerd wordt zal het gebied
enezijds enkele nieuwe landbouwers aantrekken en andezijds verder
verstedelijken.

. De aanwezigheid van het stadsrandbos houdt economische potenties in
voor creatieve landbouwers die op de populariteit van verse
hoeveprodukten, horeca op de boerderij,... kunnen inspelen.

Houtproduktie
. Opbouw van een reserve inlands hout van hoge kwaliteit (Eik, Es,

Boskers, Olm, Linde, Haagbeuk,...).Es en Boskers hebben bijzondere
potentie. Aangezien hout na olie ons belangrijkste importprodukt is en
aangezien de houtreserves overal ter wereld aan een snel tempo
krimpen, is de opbouwvan een houtreservezeeÍ belangrijk.

o Beperkte ontginning van brandhout en minder waardevol hout tijdens
knotbeheer, hakhoutbeheer en dunningen.

(Tijdelij k) klei-ontg inn ing
. Er bevinden zich nog vier kleireserves in het projectgebied. Het gaat om

bruine (georydeerde) leperiaanse kleivan het Lid van Aalbeke, die
steeds moeilijkerte vinden is en aangewend wordt voor
tegelpannenproduktie. Onder deze laag bevindt zich ook blauwe (niet
geoxydeerde) leperiaanse kleivan het Lid van Aalbeke, die algemeen
aanwezig is in de streek en gebruikt wordt voor bakstenen. Wanneer na
de bruine kleiook blauwe klei ontgonnen wordt, stijgt de rentabiliteit van
de klei-ontginning.

. De ligging van de kleireserves wordt aangeduid op kaart 6. De grootste
reserve bevindt zich op de top van de Lauweberg (ongeveer 6 ha). Om
daar op 3 ha de bruine en de blauwe kleite mogen ontginnen werd
recent een vergunning aangevraagd. De bruine klei bevindt er zich
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tussen 1,5 en 4,5 m diepte. De blauwe klei bevindt zicfr daaronder. De
ontginning zou 5 à7 jaar duren. De putten zouden nadien heropgevuld
worden met inert afual (gebakken en ongebakken kleimateriaal) en
afgedekt worden met de oorspronkelijke bodemlaag. Bos & Groen
stelde de vraag of van de ontginning van blauwe klei kan worden
afgezien en of de kleiputten na de ontginning kunnen opengelaten
worden voor natuurontwikkeling. Op de overige 3 ha op de Lauweberg
werd de bruine klei vroeger reeds ontgonnen. Daar is alleen nog blauwe
klei aanwezig. Een tweede kleireserve van ong. 5 ha bevindt zich op de
Preisberg (richting Lauweberg). Ook daar bevindt zicïr nog een
waardevolle reserve bruine klei, doch de zeer nab'rje ligging van het
woongebied maakt de ontginning moeilijk. Toch hoopt Koceram deze
klei met modeme technieken te kunnen ontginnen. Een derde
kleireserve van ong. 3 ha bevindt zich ook op de Preisberg (richting
Sjouwerberg). Deze reserve is minder interessant omdat de bruine
kleilaag vrij beperkt is. De laatste kleireserve bevindt zich op de
Sjor.ruerberg. De laag is dik genoeg, doch hier is de oppervlakte vrij
beperkt (ongeveer 2ha).ln totaal bevinden zich in het projectgebied nog
19 ha gronden met interessante kleireserves. Deze gegevens werden
ons door Koceram verstrekt.
De niet heropgevulde kleiputten bieden interessante perspectieven voor
natuurontwi kkel i ng (zie natuurontwi kkel ing).

Woningen
. Het gehucht Preshoek bevindt zich midden in het bos doch is ten

gevolge van zijn bestemming'woongebied met landelijk karaktef niet in
het bosgebied begrepen. De Preshoek ligt langs verbindingsweg
Aal beke'Lauwe en bl ijft gemakkel ij k berei kbaar.

. Een aantal woningen bevinden zich wel midden in het toekomstige
bosgebied.Ze waren zonevreemde gebotnren in het agrarisch gebied
en blijven zonevreemde gebouwen in het stadsrandbos.

. Enkele hoeven die niet meer uitgebaat worden kunnen een andere
functie krijgen (manège, kleinschalige horeca, educatief centrum,
woning,...).

Socio-econom ische randvoonruaarden
. Vooziening van bosrand om hinder van bosecosysteem op

akkerbouw en om hinder van akkerbouw op bosecosysteem te
minimaliseren.

. Vooziening van bosrand om hinder van bosecosysteem op
woningen en om hinder van woningen op bosecosysteem te
minimaliseren

. Limitaties aan activiteiten op landbouwbedrijven: verbod op
uitbreiding naar para-agrarische activiteiten, verbod op uitbreiding
serres, varkens- en pluimveestallen,...
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Limitaties aan klei-ontginning: klei-ontginningen afwerken voor een
bepaalde datum, voor sommige kleireserves alleen bruine klei
ontginnen en niet heropvullen (ten voordele van
natuurontwikkeling),... Onderhandelingen met de klei-ontginners
moeten gevoerd worden.

3.4. Ru i mtel ij ke ra n dvoo rwaa rde

Karakteristiek voor het geselecteerde gebied (als voor vele
stadsrandgebieden) is de versnijding van het gebied. De niet-
oversteekbare banieres (E17, A17, spoorweg, Leie) en de moeilijk
oversteekbare banières (verbindingsweg Marke - Lauwe - Dronckaert en
verbindingsweg Lauwe - Aalbeke) worden aangeduid op kaart 2.
. Afgesneden van de omgeving:

. Leie: grens tussen projectgebied en Leiebos in Wevelgem (geen
ingang).

. 417: grens tussen projectgebied en woongebied van Marke.

. Spoorweg: grens tussen prqectgebied en woongebied van
Lauwe.

. E17: grens tussen projectgebied en woongebied van Aalbeke.
. lntem versneden:

. E17: grens tussen zone lll en zone I (voor zonering, zie kaart 1): 3
doorgangen.

o A 17: grens tussen zone I en zone ll: 2 doorgangen.
. Spoorweg: grens tussen overgangsgebied naar Leie en het

eigenlijke stadsrandbos: 1 doorgang.
Moeilijk over te steken doorgangswegen

. Marke - Lauwe - Dronckaert (doorsnijdt zone l): drukker,
mogelijkheid voor doorgangstunnel nabij A1 7.

. Lauwe - Aalbeke (doorsnijdt zone l): rustiger, enkele
oversteekplaatsen met goede zichtbaarheid.
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4. STRUCTUREN

4.1. Schermstructuur (kaart 5)

De aanleg van schetmbos, sche/mwallen en schermen rond de
autosnelwegen gebeurt best zo vroeg mogelijk
(reeds voor de aanleg van de rest van het bos).

Schermbos (kaart 5)
Een schermbos moet de rest van het projec{gebied beschermen tegen
geluidsemissies, geuremissies, luchtverontreinlging en visuele
verontreiniging van de E17, de A17 en de verkeerswisselaar.
. Voor een optimaal afschermend effect is een 100m brede

ononderbroken en zeer diót beboste strook (bomen, struiken en
kruiden) nodig.

. Stammen kunnen lagere geluidsfrequenties dempen; takken en
bladeren leiden tot een verschuiving van het geluidsspectrum van hoge
naar van lagere frequenties (Hulshof 1991). Er moet dus voldoende van
beide aanwezig zijn.

. Voorkeur gaat uit naar lichtboomsoorten die vee! ondergroei toelaten,
naar snelgroeiende boomsoorten die snel het schermeffect
verwezenlijken en naar boomsoorten die zelf resistent zijn tegen
I uchtverontrei n i g i ng.

. Het schermbos zal niet toegankelijk zijn voor het publiek.

. Wegen mogen niet loodrecht op geluidsbron liggen, aangezien ze een
akoestische gang vormen waardoor geluid zich goed kan voortplanten.
Dit kan opgevangen door de wegen van bochten te voozien.

Schermwal (kaart 5)
Een schermwalmoet de rest van het projectgebied beschermen tegen
geluidsemissies, geuremissies, luchtverontreiniging en visuele storingen
van de Ë.17, A17 en verkeerswisselaar.
. Een schermwal is effectiever dan schermbos en vergt minder ruimte,

doch is duurder.
. De aanleg een schermwalis meest realistisch waar de emissiebron zich

ongeveer op de hoogte van de omliggende gronden bevindt. Waar de
emissiebron zich ver boven de omgevende gronden bevindt is een
schermwalzeer nuttig, doch wordt de aanleg zeer moeilijk. Waar de
emissiebron zich diep ingesneden bevindt is een schermwal van minder
belang.

. Randen waar de aanleg van een schermwal aangewezen is worden
aangeduid op kaart 5. Het gaat om de randen van de verkeerswisselaar
en de randen van de E17 tussen de verkeerswisselaar en de

\
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verbindingsweg Latrwe.Aalbeke. Ook op de Keizersberg is een
schermwal aangewezen om het natuurontwikkelingsgebied te
beschermen. De Aí7 veroozaakt emstige emissiehinder waar hij zich
boven de omgevende gronden bevindt (rond brug over Preshoekstraat
en in Leievallei). Vooral de Markebeekvallei en het woongebied van
Marke, die door de zuidwestenwinden een verhoogde emissiehinderte
verwerken krijgen, hebben hier last van. De aanleg van effectieve
schermwallen is hier echter moeilijk haalbaar.
De aanleg van schermwallen zal met overtollig bodemmateriaal (van
infrastructuurwerken in de omgeving), met inert kleimateriaal (waarmee
klei-ontg i nningen normaalgezien zouden opgevuld worden,. ..),...
gebeuren.
Ongepaste beplanting van schermwallen kan leiden tot een reflectie van
de hoge tonen via de onderkant van de boomkruinen. Geluidswallen
moeten dicht genoeg bij de bron aangelegd worden anders kan het
geluid over de wal heen naar beneden afbuigen (Hulshof 1991).

Schermen (kaart 5)
Schermen kunnen op kritische punten op de É17, 417 en
verkeerswisselaar geluidsemissies, geuremissies, luchtverontreiniging en
visuele storingen tegenhouden.
. Schermen ztln nog effectiever dan schemrwallen en hebben nog minder

ruimte nodig, doch zijn nog veel duurder.
. Schermen ztln slechts te verantwoorden waar de emissiehinder kritisch

is en waar schermbos en schermwallen niet mogelijk zijn.
. De aanleg van een scherm tussen de A17 en het wandel- en fietspad

onder de Dronckaertstraat is belangrijk. Verder kan een akoestische
doorgang vermeden worden door een scherm op de brug over de
Pieshoekstraat te plaatsen.

De aanleg van een schermbos rond de spoonrveg en de aanleg van een
bosrand tussen bos en aanpalende woongebieden en tussen bos en
aan palende land bouwpercele n ( secu nd ai re sch e rmstru ctu u ö moet pas
gebeuren wanneer het bos op deze plaatsen aangelegd wordt.

Bosnnd tussen bosgebied en aanpalend woongebied (Marke, Lauwe,
Aatbeke, Preshoek)
. Tussen bos- en woongebied wordt een 10 m brede dicht beplante

strook aangelegd. Nabij de woningen gaat het om dicht struikgewas dat
geleidelijk opstijgt tot boomhoogte nabij het bos. De bosrand zorgt voor
een geleidelijke overgang tussen woon- en bosmilieu.

. De bosrand beschermt woningen tegen negatieve invloeden van het
bos (hogere luchtvochtigheid,...) en zijn recreanten (bescherming
privacy van omwonenden). Ook beschermt de bosrand het bos tegen
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negatieve invloeden van het woongebied (demping geluids- en visuele
emi ssies, tegenhouden ongecontroleerde recreatie,... ).
De öosrand dient alleen aangelegd te worden wanneer effectief nabij
bewoning bebost wordt.

Bosrand tussen bosgebied en aanpalende landbouwgronden
. Tussen bos- en landbotrwgronden wordt een 10 m brede dicht beplante

strook aangelegd. Hier worden stikstofresistente boom- en struiksoorten
aangeplant. Een wandelpad loopt soms aan de rand van het bos en
verdwijnt soms binnen de öosrand (recreatief aantrekkelijk).

. De bosmnd bestaat uit struiken nabij de landbouwgrond en heeft een
geleidelijk opstijgende hoogte naar het bos toe. Hierdoor wordt de
landbouwtegen negatieve invloeden van bos (schaduw,...) beschermd
en wordt het bos tegen negatieve invloeden van landbouw (emissies
van mest en agro'chemicaliën) beschermd.

. De bosrand dient alleen aangelegd te worden wanneer effectief nabij
land bouwgronden bebost wordt.

Schermbos rond spoorweg
. Tussen de A17 en het woongebied van Lauwe loopt de spoorweg over

een verhoogde bedding. De bermen zullen beperkt beplant worden. De
berm zal ook gedeeltelijk opengelaten worden voor natuurontwikkeling.

. Tussen het woongebied van Lauwe en de E17 loopt de
spoorwegbedding eerst op het niveau van de omgevende gronden en
later iets hoger (nab'rj de E17\.Er zal een 20 m breed ontoegankelijke
schermbos aangelegd worden, vooral om geluidsemissies van
goederentreinen te verminderen. Tussen het woongebied van Lauwe en
de brug naar de Kleine Molenstraatzal er een visuele doorgang gelaten' worden om de recreant het achterliggende landbouwgebied te laten
waamemen. Tussen de brug naar de Kleine Molenstraat en de E17
moet het schermbos zeer gesloten zijn om visuele storingen van de
LAR op te vangen.

. Het schermbos rond spoorweg is van minder belang omdat:
- er geen geurhinder / luchtverontreiniging veroozaakt wordt;
- er slechts onregelmatige geluidshinder is; en
- de treinen ook visueel veel minder storend zijn (trein geeft vredig
beeld).

Tenslotte zijn er ook enkele biikomende schermaspecten.

Bijkomend groen binnen de LAR
. Door zijn lagere ligging veroozaakt de LAR een visuele storing die

vanop de Preisberg en Sjouwerberg sterk opvalt (kaart 2). Dit kan enkel
vermeden worden door een betere groenomkleding aan te leggen
binnen LAR. Het is wensel'tjk de bedrijven hiertoe aan te moedigen.

28



Structuren

Waterzuiveri ng Markebeek
. Het afualwater van Aalbeke en de Preshoek komt momenteel in de

Markebeek terecht. Er zijn plannen om langs de Markebeek een
collector aan te leggen (stróomopwaarts van Marke), die het afualwater
van Aalbeke en de Preshoek in de in Marke aanwezige collector zou
brengen. De plannen zijn echter nog geenszins concreet. Het is
aangewezen hier spoed achter te steken aangezien het sterk vervuilde
water van de Markebeek geen natuurontwikkeling toelaat en uitermate
storend is voor recreanten en omwonenden.

. Het afualwater van Marke wordt in een collector langs de Markebeek
vezameld die dan nabij de monding van de Markebeek toch in de Leie
terechtkomt. Dit is in afwachting op de constructie van een collector
langs de Leie, die tijdens de rechttrekking van de Leie zal aangelegd
worden. Het water zal dan naar het watezuiveringsstation in Harelbeke
vervoerd worden.

Waterzuivering Knokbeek
. Een deel van het afualwater van Lauwe komt in de Knokbeek terecht.

Ook de Knokbeek is daardoor sterk veruuild. Ook hier bestaan plannen
voor de aanleg van een collector die onder de Leie door naar een
collector op de linkeroever van de Leie zou lopen. Deze collector
vervoert het afualwater naar het watezuiveringsstation van Menen. Ook
hier moet spoed achter de plannen komen. De uitvoering van het
systeem werd bestudeerd en is in uitvoering door Aquafin. Het komt
voor op het investeringsprogramma voor 1993, 1995, 1996 en 1998
(Leiedal 1994).

Oversteekplaatsen op lokale doorgangswegen (kaart 5)
. Het pimaire wandelpadennetwefu en de fietspad- en

ruiterpadverbindingen kruisen allen de Dronckaerstraat. Vooral voor
wandelaars en fietsers (onder wie veel kinderen) is de inrichting van een
veilige oversteek een noodzaak. De mogelijkheid om een tunneltje aan
te leggen onder de Dronckaerstraat op de flank van de A17-insnijding
(onder de 417-brug door) moet verder bestudeerd worden. Aangezien
de ruimte beperkt is worden ruiters (onder wie geen kinderen) over de
Dronckaertstraat geleid. Voor hen moet een oversteekplaats aangeduid
worden.

. De verbindingsweg Lauwe-Aalbeke is minder druk. Gewone
oversteekplaatsen met zebrapad en waarschuwingsborden moeten
volstaan (op rechte stukken met goede zichtbaarheid). Voor
voetgangers zijn 3 oversteekplaatsen nodig (kaart 5):tussen de
Preisberg en het woongebied van Lauwe (Lauwe), tussen Preisberg en
El7 (Aalbeke) en tussen de E17 en het woongebied van Aalbeke
(Aalbeke) (moeilijker omwille van bocht in weg). Fietsers hebben een
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eigen oversteekplaats nodig (kaart 5) nabij het woongebied van Lauwe
(Lauwe).

lnrichting aanpassen aan te veruvachten emissies
. Rekening houdend met de overheersende ZW-winden, wordt voor zone

ll bijkomende hinder verwacht en wordt voor zones l, lll, lV en V minder
hinder verwacht (voor zonering, zie kaart 1). De scherminfrastructuur
moet dus versterkt worden rond zone ll.

. De indeling van het gebied houdt rekening met de emissie.overlast. Het
'stilte'-gebied, waar de meest geluidsgevoelige recreanten komen, komt
in de verste noordoostelijke hoek (kaart 5). De beperktere
emissiebelasting biedt ook meer kansen voor natuurontwikkeling. Een
spee/bos daarentegen heeft minder last van geluidshinder (weinig
geluidsgevoelige recreanten), alhoewel de daarmee gepaard gaande
luchtverontreiniging ook niet aangewezen is voor spelende kinderen.

4.2. Socio-economische structuur (kaart 6)

Mobiliteitsstructuur
. Niveau 1 (alle verkeer): wegen voor doorgaand verkeer: Marke-Lauwe-

Dronckaert, Lauwe-Aal beke (geasfalteerd, bestaande breedte) (kaart 6)
. Niveau 2 (geen doorgaand gemotoriseerd verkeer): wegen voor

plaatselijke verkeer, voor de ontsluiting van woningen en hoeven
(geasfalteerd, bestaande breedte) (kaart 6)

. Niveau 3 (geen gemotoriseerd verkeer, geen fietsers, geen ruiters):
pimaire wandelpadennetwed< (wegbedekking met temair zand of
dolomiet, 2 m breed) (kaart 9)

. Nivëau 3 (geen gemotoriseerd verkeer, geen voetgangers, geen
ruiters): fietspadverbinding (wegbedekking met temair zand of dolomiet,
2 m breed) (kaart 9)

. Niveau 3 (geen gemotoriseerd verkeer): ruiterpadverbinding (geen
wegbedekking, 2 m breed) (kaart 9)

. Niveau 4 (alleen wandelaars): secundaire wandelpaden (geen
wegbedekking, gemaaid gras, knuppelpaden waar vochtig, 0,75 m
breed) (nog niet gelokaliseerd)

Landbouw
Een gedeelte van het projectgebied zal om landschappelijke redenen
openblijven. Het gaat om de Leievallei (typisch Iandschap) en het gebied
tussen de Kapelhoekstraat en de Toerkonjestraat (uitzicht op achterliggend
heuvellandschap) (kaart 6). Het betreft ongeveer 75ha die in agrarisch
gebruik kunnen blijven. Aangezien zich binnen de rest van het
projectgebied nog actieve landbouwers met opvolging kunnen bevinden
wordt nog ongeveer 45 ha voorbehouden voor verder agrarisch gebruik. De
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lokatie van die gronden werd nog niet vastgelegd en zal afhangen van de
onderhandelingen met de aanwezige landbouwers. Op kaarten 6 en 12
worden deze gronden door een cirkel aangeduid.
. Voorkeur moet uitgaan naar enkele medewerkende landbotrwbedrijven,

die positief ingesteld zijn ten opzichte van het stadsrandbos en
geïnteresseerd zijn om betrokken te worden in beheerslandbouw,
beheer van kleine landschapselementen,.... Voldoende faci I iteiten
moeten geboden worden om hun situatie economisch interessant te
houden. Deze boeren kunnen ook ingeschakeld worden in bosarbeid.

. Ook landbouwbedrijven die positief reageren op het
stadsrandbosconcept door zich te engageren in de produktie en verkoop
van hoeveprodukten, horeca op de boerderij,... zullen zowel voor
henzelf als voor de recreatieve uitborru van het gebied een positieve
bijdrage leveren.

. Op lange termijn is het beter dat aktieve landbouwbedrijven die
onverschillig blijven ten opzichte van het stadsrandbos - indien deze nog
aanwezig zrjn - buiten het gebied migreren. Eventueel kunnen
rui lovereenkomsten gesloten worden.

Klei-ontginning
. Er bevinden zich nog 4 interessante kleireserves in het gebied (zie

socio-economische potenties), gespreid over ongeveer 19 ha (kaart 6).
. Overeenkomsten met de klei-ontginners zullen gesloten worden zodat in

enkele reserves alleen de bovenste meest interessante bruine klei
ontgonnen wordt, waama de putten niet opgevuld worden. De
resulterende waterpartijen of vochtige teneinen hebben interessante
ecologische en landschappelijke potenties. ln andere reserves zal de
blatrwe kleiwel mee uitgegraven worden en zullen de putten
heropgevuld worden met inert materiaal, waama bebossing zal
plaatsgrijpen. Daar kunnen de klei-ontginners dus ongestoord hun
activiteiten voltooien. De meest interessante (toekomstige) klei putten
voor natuurontwikkeling bevinden zich op de Sjourwerberg, omwille van
de nabijheid tot het natuurontwikkelingsgebied op Sjotrweöerg, en op
de Preisberg, omwille van de minder gestoorde ligging. Het meest
interessante zou natuurlijk zijn indien in alle kleiputten alleen de bruine
klei ontgonnen wordt en alle putten opengelaten worden.

. Er zullen ook tijdsbeperkingen gesteld worden aan de klei-ontginningen,
zodat het p§ectgebied op niet te lange termijn volledig kan ingericht
worden. De klei-ontginningsactiviteiten moeten ten laatste in het jaar
2005 opgestart worden. Een klei-ontginning mag niet meer dan 6 jaar
duren per put. Tegen 2012 moeten alle klei-ontginningsactiviteiten dus
afgelopen zijn.

Stortterreinen (kaart 6)
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Storttenein / bedrflfe in groeve Ostyn (tussen Dronckaertstraat en
spoorweg). Het gaat hier om 'natuurgebied' op het gewestplan. Het is
noodza kel ij k dat de bestemming' natuurg ebied' formeel gereal iseerd
wordt.
Storttenein / recyclagebedrijf Lavaert (nabij het station van Lauwe). Op
het gewestplan gaat het om'ontginningsgebied met agrarische
nabestemming'. De randvoorwaarden voor het functioneren van het
recyclagebedrijf Lavaert moeten vastgelegd worden. Er is hier
momenteel een BPA in opmaak.
Groeve Devos (KobbestraaQ. Het gaat hier om 'ontginningsgebied met
agrarisctre nabestemming'op het gewestplan. Deze ontginning is op dit
ogenblik nog operationeel. De meest geschikte nabestemming is
natuurontwikkeling.

Aardgasleiding (kaart 6)
. Door het projectgebied wordt een aardgasleiding gepland vanuit

Aalbeke, evenwijdig met A17, tot aan de Leie (leiding Distrigas
Moeskroen - Wevelgem). Het betreft een leiding van 40 cm diameter
waarvan de aanleg voor 1997 gepland wordt. De leiding loopt onder de
E17, onder de spoorweg en onder de Leie. Vier meter langs beide
kanten van de as van de leiding moet vrij blijven van bomen en struiken.

. Deze terreinen worden daarvoor niet aangekocht. Er wordt een
erfdienstbaarheid gevestigd en in bijzondere gevallen wordt de
ondergrond gekocht.

Woningen binnen de stadsrandbosperimeter (kaart 6)
. Preshoekgehucht: behoort niet tot projectgebied, ontsluiting via niveau-

1-weg.
. Woningen langs Dronckaertstraat: ontsluiting via niveau-1 weg.
. Groepje woningen langs Preshoekstraat (Lauwe): ontsluiting via niveau-

2 weg (Preshoekstraat) naar Dronckaertstraat.
. Beperkt aantalwoningen in en nabij Brumerstraat (Aalbeke): ontsluiting

via niveau-2 weg (Kobbestraat) naar Lauwsestraat.
. Groepje woningen in Kapelhoekstraat (Aalbeke): ontsluiting via niveau-2

weg naar Toerkonjestraat.
. Tenslotte blijven nog een viertal hoeven over die niet bij andere

woningen aansluiten en individueel in het gebied verspreid liggen:
ontsluiting via niveau-2 wegen.

Enkele woningen zijn te geisoleerd (niet bereikbaar voor
brandweerwagens,...) en kunnen niet verder als woning gebruikt worden.
Voor de overige woningen die tot het projectgebied behoren gelden
beperkingen in verband met uitbreiding. Terwijl zij nu zonevreemde
gebouwen zijn binnen een Iandbouwgebied zullen zij in de toekomst
zonevreemde gebouwen zijn binnen een bosgebied. Hun situatie verandert
dus niet.
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4.3. Ecologische structuur (kaarten 7 en 10)

De volgende paragrafen beschrijven de inrichting van alle gronden in het
projectgebied (volgens de nummering op kaart 10). Het is evenwelzo dat
emaar gestreefd wordt om van de ongeveer 425 ha projectgebied,
ongeveer 315 ha te verwerven (kaart 12). Ongeveer 120 ha zullen niet
verworven worden en in agrarisch gebruik blijven. Daar zullen alleen hagen
en houtkanten gepromoot worden. Aangezien deze gronden slechts
gedeeltelijk bepaald zijn (hangt ervan af welke landbouwbedrijven op lange
termijn wensen verderte werken binnen het projectgebied), wordt de
inrichting van alle gronden besproken (bebossing of natuurontwikkeling).
De gronden werden ingedeeld in bestandengroepen. Naarmate de
verwerving vordert zullen ze verder ingedeeld worden in bestanden (zie ook
beheersstructuur). ln de verschillende bestanden zullen verschillende
combinaties van de voorgestelde boomsoorten aangeplant worden. Gezien
de lange tijdsspanne waarover het bos aangelegd wordt zullen de bomen
en bestanden van leefiijd verschillen, hetgeen de gevarieerde bosstructuur
ten goede komt. Naast de voorgestelde soorten zullen wandelpaden
systematisch omzoomd worden door Zoete kers, zal de fietspadverbinding
systematisch omzoomd worden door Winterlinde, za! de
ruiterpadverbinding systematisch omzoomd worden door Es.

Bestanden met N"í (kaart 10): schermbos op zandleemgronden
. Boomsoorten: Es, Zoete kers, Zomereik, Wintereik, Veldiep, Zwarte els,

wilgen, Grauwe abeel, Ratelpopulier,...
. Struiksoorten: Rode komoelje, Vogelkers, Vlier,...
. Beheer: middelhout-

Bestanden met N'2 (kaart 10): schermbos op kleigronden
. Boomsoorten: Es, Zwarte els; Zomereik, wilgen, Grauwe abeel,

Ratelpopulier,...
. Struiksoorten: Vogelkers, Vlier, Hazelaar,...
. Beheer: middelhout

Bestanden met N"3 tot en met N"8 (kaart 1O): beekda/öos en
Leieoeverbos
. Rond de beek wordt op elke oever een strook van minstens 20 m

breedte voorbehouden voor oeverecosysteemontwikkeling.
. De ontwikkeling van een oeverecosysteem betekent een vermindering

van de oevererosie, een vermindering van de insijpeling van
landbouwresiduen in het water, een verbetering van de waterkwaliteit,
een vergroting van het waterbergend vermogen,...
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. ln sommige gevallen zullen dammetjes aangelegd worden om het
waterbergend vermogen nog extra te vergroten. Dit komt de
ecologische rijkdom en de landschappelijke belevingswaarde ten
goede. Er zullen hierbij ook rietkragen aangeplant worden. Voor de
inrichting en het beheer van beken en hun oevers wordt verwezen naar
Claus & Janssens (1994).

. Er wordt voor geopteerd de beken niet systematisch open te houden
voor natuurontwikkeling. Het is immers zo dat de huidige toestand van
de aanwezige beken ecologisch zeer arm is. Er valt weinig te
beschermen. lndien bebost wordt met geschikte boomsoorten, zalzich
rondom de beken een ecologisch rijk beekbegeleidend bos ontwikkelen.
Om meer licht op de bodem te laten doordringen en aldus een
gevarieerde bodemvegetatie te bevorderen zal het beekdalbos dikwijls
als middelhout beheerd worden. Voor de afwisseling zullen ook enkele
stukken als hooghout beheerd worden. Er zal dus aan
natuurontwikkeling gedaan worden binnen de bossfeer.

. De beekvalleien vormen dikwijls het contact tussen de woongebieden
en het projectgebied (beekvalleien worden binnen de woongebieden
recreatief ingericht). Ook binnen het projectgebied zullen ze een
belangrijke recreatieve rol vervullen. ln de beekvalleien bevinden zich
wandelpaden (niet noodzakelijk langs de beek zelf maar op enige
afstand), rustbanken,...

Bestanden met N"3 (kaart 1O). beekdalbos nabijAalbeke (zie ook
opmerkingen voor bestanden met N"3 tot en met N'8)
. Binnen het woongebied van Aalbeke begint een smalle depressie,

alhoewel de beek daar volledig overwelfd is en de depressie recreatief
ingericht werd (speelplein, volleybaltenein,...). De beek ontvangt het
afualwater van een deel van Aalbeke. Eenmaal in projektgebied stroomt
de beek tussen akkers op de linkeroever en weiden op de rechteroever.
Tenslotte verdw'ljnt de beek in het drainagesysteem van Eí 7. Op haar
linkeroever ontvangt de beek een zijdepressie. Deze zijdepressie
bevindt zich in een akker.

. Bodem: natte kleigronden.

. Een wandelpad (met rustbanken) zal intensief gebruikt worden door
lokale recreanten.

. Het recreatief ingericht tenein in het woongebied van Aalbeke wordt
best van meer groen voorzien. De opgehoogde gronden kunnen beplant
worden met voor de bevolking aantrekkelijke sooilen als Notelaar,
Tamme kastanje, Wilde appel, Mispel, Hazelaar, Vlier, Kruisbes, Zwarle
bes, Aalbes, Framboos, Braam,...

. Boomsoorten: Es (60%), Zwarle els (10%), wilgen (10%), andere
soorten (10%) (Zoete kers, Winterlinde, Gladde iep, Zomereik, Esdoom,
Haagbeuk, Grauwe abeel, Ratelpopulier,...)
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Strui ksoorten: Hazelaar, Vl ier, Kruisbes, Zwafte bes, Aal bes, Vogel kers,
Tweestijlige meidoom, Gelderse roos;...
Beheer: middelhout.

Bestanden met N'4 (kaart 1O): beekdalóos tussen noordel'tjke top van
Sjouwerberg en verkeerswisselaar (zie ook opmerkingen voor bestanden
met N"3 tot en met N'8)
. Vanaf de oneffen kleiheuvel (noordelijke top van de Sjouwerberg) begint

een lange "malle depressie, die evenw'rjdig met de E17 loopt en ter
hoogte van de Kapelhoekstraat in het drainagesysteem van de
verkeerswisselaar verdwijnt. De oneffen kleiheuvel wordt als weiland
gebruikt. Verder loopt de depressie tussen akkers door een boomloos
landschap. Vanaf de kruising met de Lauwsestraat ontvangt de
depressie water (vanuit het drainagesysteem). De beek stroomt verder
tussen akkers en enkele weiden. Ter hoogte van de weiden groeien
enkele populieren.

. Bodem: natte kleigronden.

. Boomsoorten. Es (60%), Zwarle els (20%), wilgen (1Oo/o), Zomereik
(10%),...

. Struiksoorten: Vlier, Vogelkers, Hazelaar,...

. Beheer: middelhout.

Bestanden met N"5 (kaart 1O): beekdalóos tussen Lauweberg en
Markebeek

Bestanden met N'Sa (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"3 tot en met N'8)
. Een smalle depressie begint vanaf de heuvelkam en vormt de scheiding

tussen Lauweberg en'Preisberg. De depressie loopt westwaarts naar
Marke toe. Bovenaan gaat het om weiland met wat knotwilgen. Naar
beneden toe wordt het akker.

. Bodem: matig natte tot natte zandleemgronden.

. Boomsoorten: Es (20%), Zomereik (5%\, Winterlinde (5%), Zoete kers
(5o/o), Haagbeuk (10%), overige soorten (5%) (Zwarte els, wilgen,...).

. Struiksoorten: Tweestijlige meidoom, SIeedoom, Vlier, Vogelkers,
Lijsterbes, Hazelaar, Rode komoelje,...

. Beheer: hooghout.

Bestanden met N"sb (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N'3 tot en met N'8)
. De hierboven beschreven smalle depressie loopt verder naar beneden.

Er ligt een rechte gracht in, die eveneens recht naar beneden loopt. De
gracht wordt omgeven door akkers en weiden. Er groeien geen bomen.

. Bodem: matig natte tot natte zandleemgronden.
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Boomsoorten: Es (4Oo/o), Zoete kers (10%), Winterlinde (10%),
Haagbeuk (2Oo/o), Veldiep (1Oo/o), andere soorten (1oo/o) (Zomereik,...).
Stru i ksoorten : Tweest'rj I i g e meid oom, Vl i er, Vogel kers, Hazelaar,
Lijsterbes, Rode komoelje,...
Beheer: hooghout.

Bestanden met N"Sc (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N'3 tot en met N"8)
. De beek stroomt door akkerland. Er groeien enkele elzen. Daama komt

de beek in het drainagesysteem van de 417 terecht.
. Bodem: natte klei- en zandleemgronden.
. Boomsoorten: Es (70%), Zomereik (1Oo/o),Zwarle els (10%), wilgen

(10%),...
. Struiksoorten: Vlier, Vogelkers, Hazelaar,...
. Beheer: hooghout.

Bestanden met N"sd (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"3 tot en met N"8)
. Het beekje stroomt nu door het weiland rond het Hof ter drie

gemeenten, waarin ook de wal rond deze grote boerderij ligt. Er groeien
enkele knotwilgen. De beek komt hier vlak bij het woongebied en wordt
dus recreatief belangrijker.

. Bodem: matig droge zandleemgronden.

. Boomsoorten: Winterlinde (20%), Esdoom (1O%), Veldiep (1O%),
Haagbeuk (10%), Notelaar (10%), Tamme kastanje (10%), andere
soorten (30%),...

. Struiksoorten: Wilde appel, Mispel, Vlier, Vogelkers,Zwarle kers,
Aalbes, Kruisbes, Hazelaar, Sleedoom, Tweestijlige meidoom, Rode
komoelje,...

. Beheer: hooghout.

Bestanden met N"Se (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"3 tot en met N'8)
. De beek verdwijnt even in drainagesysteem van de Preshoekstraat om

vanaf het Klaverhof opnieuw tevoorschijn te komen. Ze stroomt
vervolgens tot haar monding in de Markebeek. Op de Iinkeroever is er
weiland en op de rechteroever is er akkerland.

. Bodem: natte kleigronden (nabij monding) en matig droge lichte
zandleemgonden.

. Boomsoorten: Es (20%), Zwarle els (20%), wilgen (2O%), Esdoom
(1O%), Winterlinde (10%), Haagbeuk (10o/o), andere soorten (1O%).

. Struiksoorten: Rode kornoelje, Hazelaar, Vlier, Zwarle bes, Aalbes,
Kruisbes,...

. Beheer: hooghout.
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Bestanden met N'5Í (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"3 tot en met N"8)
. De hierboven beschreven zijbeek ontvangt nabij het Klaverhof nog een

eigen zijbeek die vroeger nabij het Groothof ontsprong. De beek is
echter verdwenen (onderdeel van drainagesysteem A17). Nu ligt in de
akker nog een kleine depressie. Sommige kleine fragmenten worden
door de Iandbouwer niet bewerkt. Daar staat nog wat Riet, hetgeen voor
de meer vochtige toestand van de zandleemgronden op deze plaatsen
getuigd"

. Bodem: zandleemgronden zonder profielontwikkeling

. Boomsoorten: Es (70%), Zomereik (10%),Zwarte els (10%), wilgen
(10%),...

. Struiksoorten: Vlier, Vogelkers, Hazelaar,...

. Beheer: hooghout.

Bestanden met N'6 (kaart 1O): beekdalöos langs Markebeek

Bestanden met N"6a (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"3 tot en met N"8)
. De Markebeek verschijnt vanuit het drainagesysteem van de

verkeerswisselaar. Nabij de verkeerswisselaar is er nog een weiland op
de rechteroever (op natte kleigronden). Verder loopt de beek tussen
akkers. De akkers komen tot op de rand van de beek. De beek is sterk
vervuild en kronkelt matig. Voorbij de monding van de zijbeek op de
linkeroever, is er op de linkeroever weer weiland. Daar staan nog wat
knotwilgen. Verder is de vallei boomloos.

. Gezien de nabijheid van het woongebied en van de toegangspunten tot
het projectgebied zal deze beekvallei een belangrijke recreatieve rol
vervullen (wandelpad, rustbanken,...). Ook het educatieve aspect zal
hier veel aandacht krijgen (talrijke boomsoorten, educatieve
natuurontwikkeling,...)

. Bodem: matig droge zandleemgronden.

. Boom- en struiksoorten: beplanting met alle soorten die in het
stadsrandbos voorkomen (zie bijlage 2).

. Beheer: middelhout.

Bestanden met N"6b (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"3 tot en met N'8)
. NabU het woongebied van Marke stroomt de beek tussen weilanden. Er

groeien nog wat knotwilgen.
. Bodem: natte kleigronden.
. Boomsoorten. Es (30%), wilgen (30%), Zwarle els (30%), Zomereik

(10%),...
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Struiksoorten: Kruisbes, Zwarte bes, Aalbes, Vlier, Vogelkers, Gelderse
roos, Hazelaar, Tweestijlige meidooffi ,...
Beheer: middelhout.

Bestanden met N'6c (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N'3 tot en met N"8)
. Waar de Markebeek uit het drainagesysteem van de verkeerswisselaar

komt, ligt er op de rechteroever een voctttig (sterk bemest) weiland.
. Bodem: natte kleigronden.
. Dit perceel za! niet bebostworden. Het zal extensief begraasd worden

in aansluiting met de Keizersberg (bestanden met N"9a en 9b). Deze
extensief begraasde gronden zullen rechtstreeks met elkaar in
verbinding staan.

. Struiksoorten: TweestUlige meidoom, Sleedoom, Hondsroos,...

. Beheer: extensief weiland, knotbomen, enkele hoge bomen,...

Bestanden met N"7 (kaart 1O): beekdalbos langs een zijbeek van de
Knokbeek (zie ook opmerkingen voor bestanden met N"3 tot en met N"8)
. Een komvormige depressie begint tussen Preisberg en Lauweberg en

loopt oostwaarts naar Lauwe toe. Er is weiland op rechteroever en
akkerland op linkeroever. Hogerop zijn erwat knotwilgen. Verder is het
landschap boomloos. Beneden zijn er nog wat knotwilgen en is er een
poeltje.

. Dit is het'stilte'{ebied van het projectgebied. Hier za! ook
natuurontwikkeling binnen het bosecosysteem een belangrijke rol
spelen.

. Bodem: natte kleigronden.

. Boomsoorten: Es (50%), wilgen (2Oo/o),Zwarle els (20%), andere
soorten (1Oo/o) (Haagbeuk, Zomereik,...).

. Struiksoorten: Vlier, Vogelkers, Hazelaar, Tweestijlige meidooffi,...

. Beheer: middelhout.

Bestanden met N'8 (kaart 10): beekdalöos in het mondingsgebied van de
Knokbeek

Bestanden met N'8a (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"3 tot en met N"8)
. De vervuilde Knokbeek stroomt vanaf het woongebied van Lauwe langs

het Biezenveld (visvijvers in oude zandontginning) naar de Leie toe. De
beek wordt begeleid door een rij populieren.Ze stroomt door bijna
vlakke Leiemeersen. Op de linkeroever is erwat akkerland en op de
rechteroever is er weiland.

. Nabij de beek is een aardgasleiding gepland (zie socio-economische
structuur). Daarboven mag niet beplant worden . Er zal dus alleen
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bebost woden waar mogelijk. De open te laten gronden zullen bij de
omgevende weilanden gevoegd worden.

. Gezien de nabijheid van het woongebied is de recreatieve en
educatieve fu nctie belangrijk.

. Bodem: natte kleigronden.

. Boomsoorten: Es (30%), wilgen (30%), Zwarle els (30%), andere
boomsoorten (1 0%) (Zomereik, Graulre abeel, Ratelpopulier,...)

. Struiksoorten: Mier, Tweestijlige meidoom, Sleedoom, Vogelkers,
Gelderse roos, Hondsroos,...

. Beheer: middelhout en weiland.

Bestanden met N"8b (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"3 tot en met N"8)
. Vanaf de hoeve Ter Biest loopt er nog een zijbeek naar de Knokbeek. Ze

mondt uit in de rechteroever van de Knokbeek nabij het Biezenveld. De
beek wordt afgelijnd door knotwilgen nabij de hoeve Ter Biest. Verder
wordt ze omringd door populieren en weiland.

. Bodem: natte zandleemgronden.

. Ook hier gaat het om een recreatief belangrijk trace (wandelpad,
rustbanken,...).

. Boom- en struiksoorten: talrijke in het stadsrandbos voorkomende boom-
en struiksoorten.

. Beheer: middelhout.

Bestanden met N"8c (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"3 tot en met N"8)
. De Leieoevers worden zeer zelden overstroomd door de verontreinigde

Leie.
. Bodem: matig natte kleigronden.
. Langs de Leie zal een dubbele rij Essen aangeplant worden. Verder zal

het landschap in agrarisch beheer blijven.
. Beheer: dreef en weilanden.

Bestanden met N'9 tot en met N'í2 (kaart 1O): klijtkopbos I
kleigra.slanden
o Kijtkogronden zijn landbouarkundig marginale gronden waarwel een

grote ecologische diversiteit mogelijk is. Keigraslanden bieden heelwat
potenties voor natuurontwikkeling. Er zal hier dus veel aandacht aan
besteed worden.

. Wanneer de toppen bebost worden zullen toch openingen gelaten
worden om panoramische zichten toe te laten (door bv. hakhout). Dit
hakhout biedt opnieuw voordelen voor natuurontwikkel ing.

Bestanden met N"9 (kaart 10): Keizersberg
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Bestanden met N"9a (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"9 tot en met N"12)
. Op de Keizersberg is natuurontwikkeling reeds volop aan de gang.

Momenteelwordt de berg op sommige plaatsen intensief begraasd. Op
andere plaatsen worden de gronden niet beheerd. Daar ontstond
natuurlijke verjonging van hoofdzakelijk wilgen. Er werden ook vooral
populieren aangeplant. Recent werden er nog wat andere soorten (o.a.
Es) aan toegevoegd.

. Hier zal niet bebost worden. De bestaanrle ontwikkelingen zullen
voortgezet worden. Op de begraasde stukken wordt de begrazingsdruk
bestwat verminderd. Andezijds worden de niet-begraasde stukken best
ook begraasd.

. Bodem: natte tot zeer natte kleigronden en natte tot zeer natte
zandleemgrcnden op ondiep klei-substraat.

. Beheer: veralgemening en extensiviëring van graasbeheer

Bestanden met N"gb (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"9 tot en met N"12)
. Het gaat hier om intensief begraasd weiland. Er groeien enkele

knotwilgen en er ligt een poeltje. Onderaan werd het weiland gescheurd
en is het in gebruik als akkerland.

. Ook hier wordt de begrazing best geëxtensivieerd. Er wordt een groot
aaneengesloten extensief weiland gevormd (bestanden met N"9a, 9b en
6c).

o Beperkte beplantingen moeten het landschap wat aantrekkelijker maken.
Er kunnen gradiënten van dicht bebost (naburige percelen) naar volledig
open gevormd worden. Vooral de bovenkant moet openblijven om een
ver uitzicht toe te laten. Ook kan wilgen- en elzenopslag als hakhout
beheerd worden.

. Boomsoorten: Es (1O%o),Zwarte els (10%).

. Struiksoorten: Tweestijlige meidoom, Sleedoom, Hondsroos, Vuilboom,
Vogelkers, Gelderse roos,...

. Beheer: extensiviëring van graasbeheer.

Bestanden met N'9c (kaart í0) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"9 tot en met N"12)
. Deze kleine akker ligt op een belangrijk toegangspunt tot het

projectgebied. Hier wordt best bebost om de recreanten onmiddellijk in
een bossfeer te brengen en om het gebied van het woongebied af te
schermen.

. Bodem: natte zandleemgronden op ondiep klei-substraat.

. Boomsoorten: Es (40%), wilgen (2oo/o),Zwarte els (20%), andere
soorten (20%) (Grauwe abeel, Ratelpopulier, Berk, Esdoom,...).

. Struiksoorten: Vlier, Vogelkers, Lijsterbes,...

. Beheer: middelhout.

40



Structuren

Bestanden met N"gd en N"ge (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor
bestanden met N'9 tot en met N'12)
. Deze gronden bevinden zich momenteel onder akkerland, alhoewel ze

daarweinig toe geschikt z'rjn.

. Bodem: zeer natte kleigronden.

. Boomsoorten: Es (40%), wilgen (2Oo/o),Zwarle els (20%), andere
soorten (2Oo/o) (Esdoom, Haag beuk, Zomereik,...)

. Struiksoorten: Hazelaar, Tweestijlige meidoom, Vogelkers, Vlier,
Vuilboom,...

. Beheen middelhout.

Bestanden met N"9f (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"9 tot en met N"12)
. Om het uitzicl'rt in de richting van de Leievalleite vrijwaren kijgen de

kleigraslanden van de Keizersberg nog een uitloper langs de overkant
van de Watervalstraat.

. Bodem:zeeÍ natte kleigronden.

. Beheer: extensief wei- of hooiland.

Bestanden met N"10 (kaart 10): Sjotrwerberg

Bestanden met N"10a (kaart 10): zuidelijke top van de Sjouwerberg (zie
ook opmerkingen voor bestanden met N"9 tot en met N"12)
. Het gaat hier om een deels, natuurlijke deels door mensen aangelegde

kleiberg. Momenteelwordt de berg intensief begraasd door koeien. Door
deze intensieve begrazing treden kleivezakkingen op. Er is geen
boomgroei.

. Wanneer de begrazing geëxtensivieerd wordt heeÍt de berg de potentie
om zicfr zoals de Keizersberg te ontwikkelen. Een beperkte beplanting
moet het landschap aantrekkelijker maken.

. Bodem'.zeer natte kleigronden.

. Boomsoorten: Es (10%), Zwarle els (10%).

. Struiksoorten: Tweestijlige meidoom, Sleedoom, Hondsroos, Vlier,
Vuilboom, Vogelkers,...

. Beheer: extensieve begrazing.

Bestanden met N'10b (kaart 10): noordelijke top van de Sjouwerberg (zie
ook opmerkingen voor bestanden met N"9 tot en met N"12)
. De noordelijke top van de Sjouwerberg verkeert in dezelfde toestand als

de zuidelijke top. Het tenein is kleiner en nog oneffener.
. Eenzelfde beheer is aangewezen.
. Bodem'.zeer natte kleigronden.
. Boomsoorten: Es (1 Oo/o\, Zwarte els (1Oo/o).
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. Struiksoorten: Tweestijlige meidoom, Sleedoom, Hondsroos, Vlier,
Vuilboom, Vogelkers,...

. Beheer: extensieve begrazing"

Bestanden met N'íOc (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N'9 tot en met N"12)
. Momenteel ligt hierweiland. Het is zelfs al gedeeltelijk bebost.
. Bodem: natte kleigronden.
. Boomsoorten: Es (50%), Zomereik (10%), wilge;r (20%), Zwarte els

(2oYo).

. Struiksoorten: Tweestijlige meidoom, Vlier, Vuilboom, Vogelkers,
Hazelaar,...

. Beheer: hooghout.

Bestanden en met N'í0d (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden
met N'9 tot en met N"12)
. Nabij de zuidelijke top van de Sjouwerberg (aan de overkant van de

Burgemeester Margostraat) bevindt zich nog een kleine kleireserve. Het
perceel ligt momenteel onder akkerland.

o Bodem: natte zandleemgronden.
. ln afwaclrting op eventuele ontginning kan het perceelvoorlopig best in

agrarisch gebruik blijven.
. Na de ontginning worden de putten beter niet heropgevuld (ook beter

geen diepere klei-ontginning) en opengelaten voor natuurontwikkeling.
. lndien de klei-ontginning niet opgestart wordt voor het einde van het jaar

2005 zai op dit perceel spontane natuurontwikkeling toegelaten worden.
Best wordt het perceel vrij open gelaten om een ver uitziót toe te laten.

. Beheer: hooi- of weiland.

Bestanden met N"11 (kaart 10): Preisberg

Bestanden met N"1la, N"11b en N'11c (kaart 10) (zie ook opmerkingen
voor bestanden met N'9 tot en met N"12)
. De Preisberg bestaat uit grotendeels akkerland en enkele weilanden.

Alle gronden zijn onder intensief agrarisch beheer.
. Bodem: natte zandleemgronden op ondiep klei-substraat. Sommige

gronden werden vroeger reeds ontgonnen en hebben verstoorde
bodemprofielen.

. Boomsoorten: Es (60%), Zomereik (10%), Haagbeuk (10%), wilgen
(1 Oo/o), Zwarle els ( 1 0%).

. Struiksoorten: Hazelaar, Vlier, Vuilboom, Vogelkers, Hazelaar, Rode
komoelje,...

. Beheer: hooghout.
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Bestanden met N"11d (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"9 tot en met N'í2)
. Op de Preisberg bevinden zicl'r nog twee kleireserues.
. Gezien de mogelijke ontginningsadiviteiten in de toekomst blijven deze

gronden voorlopig beter in agrarisclr beheer. Het gaat momenteelom
wei- en akkerland.

. Bodem: natte zandleemgronden op ondiep klei-zandsubstraat.

. Gezien de nabijheid tot de woonomgeving wordt de noordwestelijke
toekomstige klei-ontginning later best heropgevuld en bebost.

o Voor de zuidoostelijke kleireserve daarentegen wordt de ontginning
beter beperkttot de blaure klei (zie socio-economische potenties en
structuur) en worden de toekomstige putten beter niet heropgevuld.
Gezien de ligging in de richting van het'stilte'gebied van het
plojectgebied en het feit dat deze toekomstige ontginning volledig
omgeven is door bos, is natuurontwikkeling hier aangewezen.

o lndien de klei-ontginning niet opgestart wordt voor het einde van het jaar
2005 zullen beide percelen bebost worden. Op de zuidoostelijke
kleireserve (die het hoogste punt van het projectgebied bevat) zal
hakhoutbeheer uitgevoerd worden. Vanuit een vogelkijktoren kan de
recreant het omgevende landschap waamemen.

. Boomsoorten: Es (60%), Zwarle els (20%), wilgen (2Oo/o), andere
boomsoorten (20%) (Haagbeuk,...).

. Struiksoorten: Vlier, Vogelkers, Lijsterbes,...
r Beheen hooghout en hakhorÍ of natuurontwikkeling. lndien de

zuidoostelijke kleireserve ontgonnen wordt, zal daama spontane
natuurontwikkeling toegelaten worden. De ontwikkelingen zul len
uitwijzen welke beheersmaatregelen gewenst zijn. lndien deze
kleireserve niet ontgonnen wordt zal op detop een hakhoutbestand
aangelegd worden. Dit komt natuurontwikkeling en het uitzicht ten
goede.

Bestanden met N' 11e (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden
met N"9 tot en met N'12)
o Tenslotte bevindt zicl'r op de Preisberg nog een bijna afgewerkte

kleigroeve (waar evenwel ook stort- of opslagadiviteiten plaatsgrijpen).
. Beheer: wanneer de activiteiten er opgegeven worden, worden de

g ronden best opengel aten voor natuurontwi kkel i ng.

Bestanden met N"12 (kaart 10): Lauweberg

Bestanden met N"12a (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N"9 tot en met N'12)
. Deze bestanden bevinden zich momenteel onder akkerland, maar zullen

spoedig ontgonnen worden (klei).
. Bodem: natte zandleemgronden op ondiep klei-substraat.
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. Ook hier is het meest interessant om de toekomstige kleiputten niet her
op te vullen en open te laten voor natuurontwikkeling. lndien met de klei-
ontginners enig compromis bereikt moet worden, dan kan best dit tenein
vrijgegeven woden voordiepere ontginning en heropvulling. Gezien zijn
excentrische ligging aan de rand van het projectgebied, nabij de
bedrijven rond het station van Laure; is natuurontwikkeling hier minder
interessant. Andezijds is de snelste besctrikbaarheid voor
natuurontwikkeling (in vergelijking met de andere kleireserves) een
argument om deze toekomstige kleiput wel voor natuurontwikkeling vrij
te houden.

. lndien deze toekomstige kleiputten heropgevuld wordenzal het tenein
bebost worden. Ook indien de klei-ontginning voor het einde van het jaar
2005 niet opgestart wordt, zal bebossing plaatsvinden.

. Boomsoorten: Es (60%), Zwarle els (20%), wilgen (20%), andere
boomsoo rlen (2Oo/o) (Zomerei k, Haag beu k,.. . ).

. Struiksoorten: Vlier, Vogelkers, Lijsterbes,...

. Beheer: hooghout

Bestanden met N"12b en N'12c (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor
bestanden met N"9 tot en met N"12)
. Deze gronden bevinden zich momenteel onder akker- en weiland.
. Bodem: natte zandleemgronden op ondiep klei-substraat.
. Boomsoorten: Es (50%), Zomereik (2O%), wilgen (1O%), Zwarte els

(1Oo/o), andere soorten (1O%) (Haagbeuk, Esdoom,...).
. Struiksoorten: Hazelaar, Vlier, Vuilboom, Vogelkers, Rode komoelje,...
. Beheer: hooghout.

Bestanden met N"12d (kaart 10) (zie ook opmerkingen voor bestanden met
N'9 tot en met N"12)
. Het gaat om sterk verstoorde gronden (o.a. door een vroegere klei-

ontginning). Dit zijn de enige gronden in het projectgebied die op de
Biologisctre Waarderingskaart vermeld werden. De oostelijke helft werd
als'zeer waardevol' aangeduid. Er wordt melding gemaakt van mesofiel
hooiland, taluds, doomstruwelen, bremstruwelen, opslag van allerlei
aard en eutrofe plassen. De westelijke helftwerd als'waardevol'
aangeduid. Daar wordt melding gemaakt van graasweiden met Engels
raaigras en Witte klaver, mesofiele hooilanden, doomstruwelen en
opslag van allerlei aard. Helaas blijft hierwellicht niets meer van over.
De oostelijke kant is hermetisch afgesloten en werd in gebruik genomen
als stort- en opslagplaats. De oostelijke helft werd volledig omgewoeld
en geëffend. Het gaat nochtans om de bestemming 'natuurgebied'op het
gewestplan.

. Bodem: natte zandleemgronden op ondiep klei-substraat en natte
kleigronden, sterk verstoord.
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. Boomsoorten: Es (50%), Zomereik(2l%), wilgen (1Oo/o), Zwarte els
(1 Oo/o), and ere soorten ('l Oo/o) (H aag beu k, Esdoom, . . . ).. Struiksoorten: Hazelaar, Vlier, Vuilboom, Vogelkers, Rode komoelje,...

. Beheer: middelhout.

Bestanden met N'í3 (kaart 1O): hellingbos op drogere gronden
. Deze gronden bevinden zich momenteel grotendeels onder akkerland,

soms onder weiland.
o Bodem: lemige zandgronden en droge zandleemgronden.
. Boomsoorten: Wintereik (30%), Esdoom (1oo/o), Wnterlinde (2O%),

Haagbeuk (2Oo/o), andere soorten (ZOYo) (Berk, Zomereik,...)
. Struiksoorten: Hazelaar, Rode komoelje, Sleedoom, Lijsterbes, Hulst,

Wilde appel, Mispel, Veldesdoom, Meidooffi,...
. Beheer: hooghout.

Bestanden met N'14 (kaart 1O): hellingöos op natte zandleemgronden
Bestanden met N"15 (kaart 1O): hellingbos op zandleemgronden (en
leemgronden)
. Deze gronden bevinden zich momenteel grotendeels onder akkerland

en soms onderweiland.
. Boomsoorten: Es, Boskers, Esdoom, Zomereik, Wintereik, Haagbeuk,

Wi nterl i nde, Veld iep, Graurwe abeel, Ratel populier, Zwarle els, wi lgen,
berken,...

. Struiksoorten: Hazelaar, Lijsteöes, Vogelkers, Vlier, Zwarte bes,
Aalbes, Kruisbes, Tweestijlige meidoom, Rode komoelje, Sleedoorn,
Gelderse roos,...

. Beheer: hooghout.

Bestanden met N"16 (kaart í0): boomgaarden
. Rond het Groothof, rond het Klaverhof,... liggen oude (verwaarloosde)

hoogstamboomgaarden.
. Deze worden best verder als boomgaard beheerd. Hierbij kan naar een

diversiteit aan (vooral minder algemene) fruitsoorten en -rassen
gestreefd worden.

Bestanden met N"í7 (kaart 10): aardgastracé
. Deze 8 m brede strook mag niet bebost worden

Samenvattend, de belangrijkste boomsoorten in het stadsrandbos zijn: Es,
Zoele kers, Zwarte els, wilgen, Zomereik, Wintereik, Haagbeuk en
Winterlinde en de belangrijkste struiksoorten zijn Hazelaar, Vogelkers,
Lijsterbes, Rode komoelje, Vlier en Tweestijlige meidoom. Voozichtigheid
is geboden met de aanplanting van esdoom omwille van zijn enorme
natuurlijke verjonging (zou te overheersend kunnen worden) en met de
aanplanting van veldiep omwille van de olmenziekte. Gedurende de
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natuurlijke evolutie zullen pioniersoorten als Zwarle els en de wilgen
geleidelijk verdrongen worden. Beuk werd niet aan de lijst toegevoegd,
enezijds omdat het een schaduurboomsoort is die beter in een latere fase
geplant wordt, anderzijds omdat de Beuk in de meeste bossen in de
(ruime) streek sterk ovefieersend is. Het is interessant om de dominantie
van Beuk zo lang mogelijk uit te stellen. Eenmaal de Beuk domineert zal
immers de rijkdom aan andere boomsoorten geleidelijk verminderen. De
Beuk zal evenwel op zeer lange termijn op natuurlijke wijze in het bos
penetreren. Op zeer lange termijn (500 jaal?) zal op de hellinggrcnden de
potentieel natuurlijke vegetatie, drcoo WntereikerBeukenbos (hellingbos),
bereikt worden. Op de beekdalgronden en de Leieoeveryrcnden zal op
veel kortere termijn de veel soortenrijkere potentieel natuurlijke vegetatie
Essen-lepenbos (beekdalbos) bereikt worden. Op de Keizersberg en op de
Sjouwerberg (en eventueel later op de Preisberg) kunnen, indien de
gebieden oordeelkundig beheerd worden, op korte termijn interessante
kleigmslanden venracht worden. Op de beboste Kijtkogrcnden zalhet
soortenrij ke Ei ken-Haaqbeukenbos (klíjtkopbos) steeds aanwezig bl ijven,
aangezien de Beuk zictr moeilijk op deze gronden zal vestigen.

4.4. Landschapsstructu u r (kaart 8/

Boslandschap
. Een ongelijkjarig, ongelijksoortig en ongelijkvormig boscomplex wordt

opgebouwd. De diversiteit aan boomsoorten, leeftijden,
bosstructuren,..., de aanwezigheid van natuurlijke verjonging, de flora en
de fauna,... zorgen ervoor dat het bos de recreant blijft boeien. Het bos
moet verassend zijn en niet georganiseerd overkomen.

Open ruimten in of langs het bos (kaart 12)
. Het landbouwlandschap in de Leievallei, rond de Kapelhoekstraat en in

de 45 ha nog niet gelokaliseerde percelen binnen het stadsrandbos
bestaat zo veel mogelijk uit weiden (door hun permanent groene kleur
landschappelijk attractiever) en wordt omgeven en doorsneden door
bomen (houtkanten, knotbomen, hagen,...). Deze bomen worden
voldoende onder controle gehouden (knotten, haagbeheer,...) zodat de
open ruimte ovezichtelflk blijft. Bij voorkeur bevinden hoeven zictr in het
midden van deze open ruimten.

. De kleigraslanden op de Sjouwerberg, op de Keizersberg en eventueel
later op de Preisberg zijn bloemrijk in het voorjaar en in de zomer en
bevatten verspreide boomelementen.

. Op enkele plaatsen zijn contaclpunten met het achterliggende
agrarische landschap voozien (zie structurele continuïïeit met de
omgeving).
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Panoramische zichten (kaart 8)
. Het uitzicht van op de Keizersberg (Watervalstraat) is zeer belangrijk

voor recreanten die aankomen (toegangspunt Keizerstraat). Vanuit het
toegangspunt wandelen ze eerst door een grcenschem (Bestand 9c)
(geen zicht),'wa ama ze geleidelijk meer ziót krijgen (effect van vooruit
wandelen en opengaand uitzicht). Waar het uitzicht het mooiste is kan
enige ruimte met rustbanken voozien worden.

. De zuidelijke top van de Sjouwerberg wordt grotendeels opengehouden
als kleigrcsland. Hierdoor krijgt de recreant van op verscltillende
plaatsen een uitziclrt over het stadsrandbos en het agrarische
heuvellandschap Rollegem - Moeskoen. Ook hier wordt waar het
uitzicht het mooist is enige ruimte met rustbanken voozien.

. Ook de noordelijke top van de Sjourverberg wordt opengehouden als
kleig nsl and. Dezelfde voozieningen zijn aangewezen.

. De top Preisberg vormt het hoogste punt van het projectgebied (53,75
m). Mogelijks wordt dit deeltijdelijk gestoord door klei-
ontginningsactiviteiten. Daama zouden de vochtige putten opengelaten
worden voor natuurontwikkeling. ln dit geval kan een vogelkijktoren
natuurvorsers (vogels e.a.) en recreanten (uitzicht) ten goede komen.
lndien de klei-ontginning niet doorgaat kan eveneens een vogelkijktoren
geplaatst worden, die dan omringd wordt door hakhout (behoud van het
uitzicht).

o Het landwegje van de Dronckaertstraat naar de Leievallei loopt door
een oud tunneltje onder de spoorweg door. Wanneer de recreant door
bebost tenein naar beneden loopt en onder het tunneltje door komt krijgt
hij een opengaand uiEicht op het landsóap van de Leievallei.

Doorzichten binnen bos
. De aanwezigheid van enkele rechte paden zorgt voor een ver zicht

binnen het bos, hetgeen ook aantrekkelijk is. Dit zal vooral het geval zijn
op het aardgastraé. Het zal ook het geval zijn waar paden rechte
beekvalleien volgen (waar een dimensie bergop of bergaf toegevoegd
wordt) of langs het schermöos lopen.

Oriëntatiepunten (kaart 8)
Bepaalde herkenbare elementen uit het (omgevende) landschap, die vanuit
vele plaatsen in het gebied zichtbaar zijn, zullen de recreanten helpen bij de
oriëntatie in het bos.
. Vooral het Sjouwer-monument moet van op talrijke plaatsen zichtbaar

blijven (noordelijke top van Sjouwerberg, top van Preisberg, top van
Keizersberg,...).

. Ook de kerktorens van Marke en Aalbeke zullen van op verschillende
plaatsen in het bos zichtbaar blijven.

. De lange schoorstenen van de steenbakkerij in Marke en nabij het
station van Lauwe kunnen ook functioneren als herkenningspunt.
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Aangezien ze van meer vergankelijke aard zijn is het evenwel niet nodig
om bos daarop in te richten

Monumenten (kaart 8)
. Het Sjouwer-monument werd gebouwd ter nagedachtenis van Vlaamse

seizoenarbeiders in Frankrijk. Het is een hoog kunstwerk dat van zeer
ver zichtbaar is.

. De site van de oude grenspost te Rekkem bevindt zich niet in het
eigenlijke projectgebied, maarwel in het ruimere omgeving van het
project. De grenspost wordt momenteel heringericht. Erwerden ook
plannen gemaakt voor de heraanleg van de omgeving (zie structurele
continuiteit).

Hoeven met enige cultuur-historische betekenis (kaart 8)
. Het Hof ter drie Gemeenten / Goed te Tollenaere is een F-vormige

hoeve die nog gedeeltelijk omwald is. Vroeger was ze volledig omwald,
doch voor uitbreidingen van de hoeve werden de wallen gedeeltelijk
gedempt. De oudste vermelding van de hoeve dateert uit 1365. De
huidige gebouwen zijn uit de 18de, 19de en 20ste eeuw (Boucquet &
Decaluwé, í986). Heel bijzonder is de chicorei-ast naast de hoeve.
Rond de hoeve bevinden zich verspreide knotwilgen. De toegangsweg
is omhaagd. De hoeve vormt een mooi oorspronkelijk geheel.Ze
bevindt zich nabij het woongebied van Marke.

. Het Groothof of Goed te Niewenhove van Aalbeke is een open
vierkantshoeve die nog voor 3/4 omwald is. Ook hier was er
oorspronkelijk een volledige omwalling. De walwerd gedeeltelijk
gedempt voor aanleg van de A17. Er is een grote ingangspoort. De
oudste vermelding dateert ui|1474. De huidige gebouwen zijn uit de
18de, í9de en 20ste eetru (Santy et al., 1995). Rond de hoeve is er een
grote (verwaarloosde) boomgaard. Er is heelwat boomgroei. Het is een
mooi en waardevol geheel, helaas in sterk verwaarloosde toestand. De
hoeve verloor een groot deel van haar aantrekkelijkheid door de aanleg
van de A17.Zezal zich volledig gei§oleerd in het bos bevinden.

. Het Heerlijkheid van Heule is een halfopen vierkantshoeve met een
halve omwalling (oorspronkelijk volledig of zelfs met tweede omwalling).
Er is een ingangspoort. De oudste vermelding dateert uit 1365. De
huidige gebouwen zijn uit 18de, 19de en 20ste earu (Santy et al.,
1995). Recentere gebouwen en vemieuwingen werden in harmonie met
de oorspronkelijke gebouwen aangebracht. Het is een zeer mooie en
waardevolle hoeve die behoorlijk onderhouden wordt. De hoeve sluit
aan bij het woongebied van Aalbeke. Er is een boomgaard en heelwat
groen.

. De Hoeve ter Biest is een open vierkantshoeve die voor 3/4 omwald is.
Het is een watenijke wal, die door knotwilgen omringd wordt. De hoeve
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werd vemieuwd en wordt nu uatgebaat als restaurant. Ze sluit aan bij het
woongebied van Laurwe.

4. 5. Rec reatiestru ctu u r (kaarl 9)

Het stadsrandbos zal voor de recreant ontsloten worden door herkenbare
gemakkelij k bewandelbare (ook voor gehandicapten, kinderwagens,...)
wandel paden (herkenbare weg bedekking, aanduid i ngen, herkenbare
rand beplanti n9,... ). Daamaast zul len talrijke secundaire wandel paden de
avonturiers en natuurvorsers aan hun trekken laten komen. Voor fietsers en
ruiters zullen door het projectgebied verbindingen gemaakt worden met de
bestaande infrastructuur buiten het projectgebied. De paden voor
voetgangers, fietsers en ruiters zullen zoveel mogelijk afzonderlijk lopen.
Primaire wandelpaden worden systematisch omzoomd door Zoete kers. De
fietspadverbinding wordt systematisch omzoomd door Winterlinde. De
ruiterpadverbinding wordt systematisch omzoomd door Es (aansluitend op
de dubbele rij Essen langs de Leie).

Toegangspunten gemotoriseerde bezoekers (kaart 9)
. Keizerstraat (Marke)

Deze toegang zal de recreanten van Marke, Kortrijk en verder (toegang
via R8/E17) opvangen.
Hier zal een parking (eerst 150 plaatsen, later 300 plaatsen) voozien
worden, die afgeschermd wordt door groen (talrijke boom- en
struiksoorten met naambordje). Op een nog niet bepaalde plaats in de
omgeving zal er 10 ha spee/öos komen (zie structurele continuïïeit).

. Dronckaertstraat (Lauwe)
Deze toegang zal de recreanten van Marke, Kortrijk, Lauwe, Wevelgem,
Menen en verder (toegang via E17) opvangen.
Hier zal een parking (eerst 150 plaatsen, later 300 plaatsen) voozien
worden, die afgeschermd wordt door groen (talrijke boom- en
struiksoorten met naambordje). Onder de Dronckaertstraat door (langs
de A17) zal er een tunneltje voor voetgangers en fietsers aangelegd
worden om het gevaar van de Dronckaertstraat-oversteek te elimineren
(zie schermstructuuty. Tussen dit pad en de A17 zal een scherm
aangelegd worden om de emissies van de 417 tegen te houden.

. Aalbeke-plaats (Aalbeke)
Deze toegang zal de recreanten van Aalbeke, Moeskroen, Rollegem en
verder opvangen. Voor deze recreanten is op Aalbeke.plaats reeds
parkeergelegenheid aanwezig

Toega n gs p u nten open baar vervoergebru i kers (kaart 9)
. De Lijn: Kortrijk (station) - Marke - Lauwe
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Via de halte Kabien kan het toegangspunt Dronckaertstraat bereikt
worden.
De Lijn: Kortrijk (station) - Aalbeke - Moeskroen
Via de halte Don Boscolaan kan het toegangspunt Keizerstraat bereikt
worden.
Via de halte Aalbeke.plaats kan het toegangspunt Aalbeke.plaats
bereikt worden.

Toegangspu nten wandelaars (kaart 9)
. Preshoekstraat (Marke): voor recreanten uit Markecentrum.
o Kortrijksestraat (Laure): voor recreanten uit Lauwe-centrum.
. Aalbeke'plaats (Aalbeke): voor recreanten uit Aalbeke-centrum
. Keizerstraat (Marke): voor de recreanten uit Mark+.certrum.
. Overal waar het woongebied nabij het projectgebied komt zijn

gemakkel ij k bewandel bare toegangspaden voozien.

Pri ma i re wan del paden netwerk (kaart 9)
Aangezien de autosnelwegen en de spoorweg het gebied in vier stukken
snijden, met telkens één of twee onderlinge doorgangen, werd voor elk van
die stukken een apart primair wandelcircuit uitgestippeld. De vier circuits
zijn met elkaar verbonden. De circuits kunnen vanuit alle toegangspunten
bereikt worden. De wandelaar wordt er spontaan heengeleid.
. Armeleutecircuit (circuit ong. 1,9 km, verbindingen ong. 2,6 km)

Het circuit is te bereiken vanuit de Keizerstraat, het
Markebeekwandelpad, het woongebied van Marke en het
Preshoekcircuit.
Het loopt langs de Markebeek, naar het Goed te Sorys, naar de
Watervalstraat, langs de Watervalstraat, en opnieuw naar de
Markebeek.

. Preshoekcircuit (circuit ong. 6 km, verbindingen ong. 2,7 km)
Het circuit is te bereiken vanuit hel Armeleutecircuit, het S/ouwercircuit,
hel Leiecircuit en het woongebied van Lauwe. Het sluit aan op het GR-
pad.
Het loopt langs het schermbos Iangs A17 en E17, over de
Kapelhoekstraat, langs het aardgastracé, langs de zijbeek van de
Markebeek, over de Lauwsestraat, verder langs de zijbeek van de
Markebeek, langs de Kobbestraat, langs de Oude Aalbekestraat, langs
een nieuw wandelpad langs de zijbeek van de Knokbeek, over de
Steenweg op Aalbeke, langs de bestaande voetwegen, Iangs de zijbeek
van de Markebeek, over de Preshoekstraat (Lauwe), weer langs
voomoemde zijbeek en langs de Preshoekstraat (Marke) terug naar het
schermbos.

. Sjouwercircuit (circuit ong. 4,8 km, verbindingen ong. 0,7 km)
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Het circuit is te bereiken vanuit het Preshoekcircuit en vanuit het
woongebied van Aalbeke. Het sluit aan op het GR-pad.
Het loopt langs Sjouwermonument, langs de burgemeester Margostraat,
langs de hoeve Heerlijkheid ten Heule, langs het schermöos langs de
El7, langs de Kapelhoekstraat, langs de voetweg naar de Krugerstraat,
langs de Krugerstraat, langs de Toerkonjestraat, langs bestaande
voetwegen en langs de Brumerstraat weer naar de Sjouwer. Dit circuit
loopt dus gedeeltelijk buiten het projectgebied.

. Leiecircuit (circuit ong. 3,6 km, veöindingen ong. 0,7 km)
Het cirqit is bereikbaar vanuit de Preshoekcircuit, het woongebied van
Lauwe, het pad langs Leie en de Pontestraat in Marke.
Het loopt langs Hoeve ter Biest, langs het straatje naar het Biezenveld,
langs de Knokbeek, langs de Leie, langs hoeve Dewitte, langs het
straatje naar de spoorweg en langs spoorueg terug naar Hoeve ter
Biest.

ln totaal wordt dus ongeveer 23 km primaire wandelpaden voozien.

Secundaire wandelpaden
Volgens Thysen et al. (1989), die de recreatie in bos- en recreatiegebieden
bestudeerde, kan een wandelpad 15 bezoekers per 100 m per dag
verwerken. Het pimaire wandelpadennetwefukan dus 3420 wandelaars
per dag verwerken. Dit komt ongeveer overeen met de 10 bezoeken per ha
per dag die door Lust (1994) vermeld werden. De cijfers van Thysen liggen
mogelijks iets te hoog omdat ook vrij intensieve reoeatiegebieden in
rekening gebracht werden. Voor de rustzoekers en natuuruorsers is het in
elk geval belangrijk ook een secundair wandel padennetwerk te voozien.
Deze paden kunnen veel minder bezoekers absorberen. Het secundaire
wandelpadennetwerkzal in deze planningsfase nog niet uitgetekend
worden. Hun ligging zaltijdens de planning van de individuele
bosbestanden duidelijk worden. Elk bestand zal immers afgelijnd worden
door secundaire wandelpaden. Om de grote groepen landsóapsgenieters
ook de kans te geven zich eens op secundaire paden te begeven wordt in
de periferie van de belangrijkste toegangspunten tot het projectgebied
(Keizerstraat en Dronckaertstraat) een dicht secundair
wandelpadennetwerkvoozien. Daarom worden op deze plaatsen de
bestanden zo klein als 0,2 ha genomen. Dit zal bijna het effect geven in het
bos te mogen rondlopen, zonder het bos al te veelte storen. Verder van de
toegangspunten neemt de bestandsgrootte geleidelijk toe tot ongeveer I
ha.

Types recreanten
. De landschapsgenieters vormen de grootste groep bezoekers (7Oo/o). Zt1

zijn vooral geïnteresseerd in de visuele diversiteit van de omgeving. Ze
willen dus binnen het bos ook wat open ruimte zien. De grootste
epncentratie aan landschapsgenieters kan venruacht worden vanaf de

5l



a

Structuren

Keizerstraat en vanaf de Dronckaertstraat. Rond deze toegangspunten
is dus een dicht pimairen secundairwandelpadennetwefu noodzakelijk.

. De landschapsgenieters die via de Keizerstraat aankomen zullen
van op de Keizersberg alvast een mooi uitzicttt op het gebied
krijgen. Dit zal hen de drang geven om snel in het gebied te
penetreren. Het pad langs de Beginnestraat zal hen snel bergaf in
het gebied leiden. Daardoor zal de druk op de kleigraslanden van
de Keizersberg onder controle houden. De Keignslanden zullen
hen meteen een mooie afirisseling tussen bos en open ruimte
bieden. De recreanten zullen aansluiting kijgen op het
Armeleutecircuit.

. De landschapsgenieters die via de Dronckaertstraat aankomen
krijgen noordwaarts aansluiting op hel Leiecircuit. Daarworden ze
eerst door het bos geleid om dan in het open landschap van de
Leievallei uit te komen. Ze krijgen zuidwaarts aansluiting op het
Preshoekcircuit. Daarwandelen ze door bos dat hier en daar
afgewisseld wordt door landbouwpercelen.

. De landschapsgenieters die via Aalbeke-plaats aankomen krijgen
aansluiting op S7buwercircuit. Ook dit circuit loopt afwisselend
door bos- en landbouwlandschap.

Voor de rustzoekers is rust het belangrijkste argument om naar het bos
te komen.Zijzullen niet rond de toegangspunten blijven hangen maar
zullen diep in het bos doordringen.Zijzullen liefst het'stilte'-gebied in de
omgeving van de zijbeek van de Knokbeek opzoeken. Daar zal het
secundaire wandelpadennetwerk het minst dicht zijn. Er zullen minst
recreanten komen (ver van de toegangspunten) en er zal minst exteme
verstoring zijn.
De natuurvorsers zijn voora! geïnteresseerd in een dicht gemengd
ongelijkjarig bos waar zij een groot aantal planten en dieren aantreffen.
Zijzullen het zelfde gebied als de rustzoekers opzoeken. Daamaast
zullen zij graag de natuurontwikkelingsgebieden en de beekdalbossen
bezoeken.

Toegangspunten fietsers (kaart 9)
Sommige fietsers zullen door het gebied fietsen. Het projectgebied wordt
dan een onderdeelvan een toót die door de Leievallei, het heuvelland
Aalbeke - Rollegem - Moeskroeo,... leidt. Andere fietsers zullen specifiek in
het stadsrandbos geihteresseerd zijn.Zijfietsen naar het stadsrandbos en
penetreren het bos vervolgens te voet. Voor hen moeten fietsrekken
voozien worden. VoorÍietsers zijn er 5 toegangspunten tot het bos
voozien.
. Nabij de Preshoekstraat (Marke) loopt een fietspad langs de Markebeek

noordwaarts door het centrum van Marke en daama verder langs de
spoorweg naar het centrum van Kortrijk. Via het noorden van Marke kan
ook het fietspad langs de Leie bereikt worden. Hier za! dus een
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belangrijk toegangs- en doorgangspunt liggen voor fietsers die uit
Marke, Kortrijk, Bissegem,... komen. Deze faciliteiten zijn nu reeds
aanwezig.
Het wegje naar hoeve Dewitte (Lauwe) zal verdergetrokken worden
naar de rand van de Leie. Het fietspadzal verder lopen langs de Leie tot
aan de brug Lauwe - Wevelgem. Daar sluit het aan bij het bestaande
fietspad langs de Leie.
Via de Kleine molenstraat (Lauwe) kan over landelijke wegen de
grensstreek en de oude grenspost (Rekkem) (zie structurele continuïteit)
bereikt worden.
Via de Brumerstraat (Aalbeke) kan over landelijke wegen het agrarische
heuvellandschap van Aalbeke, Rollegem, Moeskroen,... bereikt worden.
Via de Kapelhoekstraat (Aalbeke) kan over landelijke wegen het
agrarische heuvellandschap Aalbeke, Rollegem, Bellegem,... bereikt
worden.

o

o

a

Fietspadverbinding (kaart 9)
De 5 toegangspunten worden door het stadsrandbos met elkaar
verbonden. Er worden geen fietscircuità voozien omdat dit het gebied zou
overbelasten. De Íietspaden in het projectgebied maken deel uit van
fietscircuits die zich tot ver buiten het projectgebied uitstrekken.
De fietsverbinding loopt van het bestaande Markebeekfietspad (+ Kortrijk),
verder stroomafwaarts langs de Markebeek, dan langs de Klaverhoeve,
onder de 417 door, waar een vertakking links naar de Kapelhoekstraat (+
Aalbeke, Rollegem, Bellegem,...) loopt en een andere vertakking rechts
onder de Dronckaertstraat door naar de Leie loopt (+ Wevelgem,
Menen,...). De fïetsverbinding zelf loopt verder rechtdoor langs bestaande
voetwegen (te veranderen in fietspaden), over de Steenweg op Aalbeke,
via een nieuwe verbinding naar de Oude Aalbekestraat, Iangs Oude
Aalbekestraat, waar een vertakking rechtdoor naar de Sjouwer loopt (+
Aalbeke, Moeskroen,...) en een andere vertakking rechts over de spoorueg
in de richting van de oude grenspost loopt (+Rekkem, Frankrijk,...).

Ruiterpadverbind ing (kaart 9)
Een bestaand ruiterpad loopt langs de noordelijke rand van het
projectgebied langs de Leie. Er bevinden zich verschillende manèges in de
buurt (manège Saeftinge in het centrum van Marke, verschillende manèges
langs de Leie,...). Ook hier zullen de bestaande voozieningen aangevuld
worden met een verbinding door het projectgebied. Het ruiterpad langs de
Leie wordt via het gasleidingtracé, over de Dronckaertstraat, verder via het
gasleidingtracé, links naar Marke'centrum (evenwijdig met fietspad) geleid
of rechtdoor verder via het gasleidingtracé, langs de Kapelhoekstraat over
de E17, in de richting van Aalbeke geleid.

Vissers
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Ook voor vissers zfin er reeds voozieningen aanwezig (kaart 9). Deze
zullen niet uitgebreid worden. De bestaande voozieningen zijn een kleine
visvijver nabij de manège Saeftinge (Marke) en talrijke visvijvers in de oude
zandwinningsputten Biezenveld (Lauwe). Eventuele nieuwe vijvers in
toekomsti ge klei putten zul len vol Ied ig voor natuurontwi kkel ing
voorbehouden worden. Daar zal vissen verboden zijn.

Speelvoorzieningen
Een speelöos is reeds aanwezig langs de overkant van de Leie in
Wevelgem (Leiebos) (kaart 1 1). Dit is evenwel geenszins voldoende.
Aanvullend speelbos zal voozien worden rond het toegangspunt
Keizerstraat (zie structurele continuïteit).

Educatieve voonzieningen
Vooral rond de belangrijkste toegangspunten zullen er educatieve
voozieningen komen (bosleerpad, naambordjes bij boomsoorten,
aanwezi gheid van talrij ke stand plaatsgeschi kte boomsoorten,... ). I n een
later stadium kan eventueel een educatief centrum uitgebouwd worden.
Ook natuurbehoudsverenigingen kunnen in het educatieve aspect
betrokken worden.

4.6. Beheersstructuur

Bestandenstructuur
De indeling in bestandsgroepen wordt voorgesteld op kaart 10. De
inrichti ngsmogel ij kheden per bestandsgroep worden besproken in 3. 3.
(ecologische structuufl. De bestandsgroepen moeten nog verder ingedeeld
worden in individuele bestanden. Nabij de belangrijkste toegangspunten zal
de bestandsgrootte zo klein als 0,2 ha zijn. Deze grootte wordt vanaf daar r.
geleidelijk opgedreven tot ongeveer t ha. De indeling in bestanden (en de
ligging van de secundaire paden die de bestanden van elkaar scheiden) zal
pas duidelijk worden naarmate gronden veruorven en ingericttt worden.

Bebossingstechniek
Aangezien het om een bebossing van landbotrwgronden gaat is geen
bodemvoorbereiding nodig. Uitzaaien oÍwachten op de natuurlijke evolutie
naar bos heeft weinig zin. Alle bomen en struiken worden best geplant. Er
wordt sneller en gevarieerder bos gecreëerd en er wordt geen
zaadmateriaal verspild (dat hoedanook in grote hoeveelheden nodig zal
zijn). Een ruim plantverband is aangewezen (1600 planten/ha). Het zal de
enorme vraag naar plantmateriaal wat verminderen enzal toelaten groter
en beter plantmateriaal uit te kiezen. Zeer veel aandacht moet besteed
worden aan het selecteren van plantmateriaal met gekende genetische
eigenschappen en herkomst. Geschikt plantmateriaal is even belangrijk als
een geschikte boom- en struiksoortenkeuze. De beplanting gebeurt
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groepsgewijs. lndien op termun een stamsgewuze menging beoogd wordt,
zal de grootte van de groepen overeenkomen met de kruinprojectie van de
volwassen boom. Een regelmatig plantverband (bv. driehoeksverband) is
gemakkel'rjkst uitvoerbaar. Om het natuurlijke uitziclrt te bevorderen za! de
regelmaat nabij de randen wat vertroebeld worden. Nabij de randen (vooral
de permanente randen) zullen meer struiken aangeplant worden (zie
schermstructuull.

Bosbeheersvormen
. Hooghout. Het grootste deel van het gebied zal als hooghout beheerd

worden. Het bosecosysteem wordt zo weinig mogelijk verstoord. Er
wordt weinig biomassa uit het bos verwijderd. Erwordt vooral
hoogdunning uitgevoerd. De te oogsten bomen worden zeer lang op
stam gehouden. Er zal ook voldoende dood houtmateriaal in het bos
blijven. De verjonging van het bos gebeurt vooral natuurlijk waarbij met
femelslag gewerkt wordt.

. Middelhout. De beekdalöossen worden meestal als middelhout
beheerd. Dit zal een diversiteit aan voorjaarsbloeiers en lichteisende
plantensoorten toelaten. Ook het schermbos wordt als middelhout
beheerd. ln het schermbos is het belangrijk voldoende licht doorte laten
om een dichte kruid- en struikvegetatie en een meerlagige bosstructuur
te bekomen.

Evolutie in boomsoortensamenstelli ng
Aangezien de meeste Vlaamse bossen werden teruggedrongen op de
minder vruchtbare bodems, en daarmee ook een verscltuiving naar minder
veeleisende boomsoorten gepaard gaat, biedt het gebied een unieke
gelegenheid om dezeldzamer geworden meer veeleisende boomsoorten
(en hun bosecosysteem) nieuwe kansen te geven. Veel van deze
boomsoorten hebben bovendien het voordeel een gemakkelijk afbreekbaar
strooiselte produceren (Kers, Es, Linde, Olm,...), waardoor het bos langer
een vruchtbare mull-humus behoudt. Soorten met een moeilijk afbreekbaar
strooise! worden bij deze eerste aanplanting beter beperkt (Beuk, Eik,
Tamme kastanje,...). De snelle produktie van een dikke moeilijk
afbreekbare strooisellaag zal een snelle degradatie en vezuring van de
bodem tot gevolg hebben. Ook de kruidlaag lijdt hieronder. Andere
geschikte soorten met een gemakkelijk afbreekbaar strooisel zijn Zwarle
els, wilgen, Grauwe abeel, Ratelpopulier, Haagbeuk, Lijsterbes en talrijke
struiken. Om het stadsrandbos, met zijn bijzondere
boomsoortensamenstelling, nog meer zijn typisch karakter te bezorgen zal
het primaire wandelpadennetwerk volledig omzoomd worden door Zoete
kers. Vooral in het voorjaar zal dit het bos een zeer aantrekkelijk karakter
bezorgen. De fietspaden zullen omzoomd worden door Winterlinde en de
Ruiterpaden zullen omzoomd worden door Es. Aangezien Beuk de
overheersende boomsoort is in de meeste bossen in de ruime omgeving
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(Westvlaams heuvelland, Vlaamse Ardennen, Brabantse bossen,...), waar
deze op de vezuurde bodems veruit de meest concunentiekrachtige soort
is, wordt in het belang van de bijzondere waarde van dit
overgangsbosecosysteem (de dominante soort van de potentieel
natuurlijke vegetatie is nu eenmaal Beuk) de kolonisatie met Beuk best zo
veel mogelijk uitgesteld. Bij voorkeurwordt deze soort zelfs helemaa! niet
aangeplant en wordt op zijn spontane kolonisatie gewacht.

Natuurbeheersvormen
. Maaibeheer / weidebeheer / maaibeheer met nabeweiding. Waar reeds

interessant kleigrasland aanwezig is (Keizersberg) of waar potentie voor
interessant kleigrasland is (Sjouwerberg, Preisberg), zal niet bebost
worden (behalve enkele verspreide bomen en houtkanten). Op deze
graslanden zal een extensief graasbeheer ingesteld worden. Op enkele
plaatsen kan gemaaid worden (maaien na 1 juli om de zaadvorming van
veel graslandsoorten toe te laten, eventueel gevolgd door een tweede
maaibeurt in het nalaar of nabegrazing indien de produktiviteit nog hoog
is). Deze graslanden zullen niet of weinig bemest worden waardoor de
produktiviteit zal dalen en de soortenrijkdom zal vergroten. Er kan ook
een gradiënt van bos naar open ruimte gecreëerd worden.

. Hakhoutbeheer. In de natuurontwikkelingsgebieden za! ook wat
hakhoutbeheer ingesteld worden. Vooral de opslag van wilgen en elzen
kan als dusdanig beheerd worden. ln het bos kan enig hakhout
belangrijk z'rjn om uitzichten vrij te houden. lndien de zuidwestelijke
kleireserve van de Preisberg niet ontgonnen wordt, zal hier om deze
reden een hakhoutbestand aangelegd worden. Hakhout laat
i nteressante natuurontwi kkel ing toe. Bosbouwkund i g is hakhout weini g

interessant. Naar dergelijk marginaal hout is er natrwelijks vraag en de
bodem wordt erdoor uitgeput.

. Beheer van hagen, houtkanten en knotbomen. Aangezienzijzid'r in het
landbouwlandschap bevinden, groeien zij best niet te hoog uit (vooral
om de schaduwvorming te beperken). Regelmatig onderhoud is dus
aangewezen.

Bos beheersvoorïzien i n gen
. Als boswachterswoning en bosbeheersgebouwwordt best eén van de in

onbruik geraakte hoeven ingericht. B'rj voorkeurwordt een hoeve
uitgekozen die volledig door het stadsrandbos omringd wordt en als
dusdanig minder interessant is om te wonen (voor niet-boswachters).

. Bosbeheerswegen. Het bestaande wegen- en landbouwpadennet wordt
hiervoor gebruikt. Naarmate meer gronden veruorven en bebost worden
zullen b'rjkomende wegen nodig zijn. Bosexploitatiewegen zullen
aangelegd wanneer ze voor de eerste dunningen vereist zijn.

Natuu rbeheercvoozien i n gen
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Het inpassen van natuurbeheer in marginale landbouwactiviteiten geeft
meest garanties op bestendiging. Venrorven gronden worden gratis ter
beschikking van landbouwers gesteld, mits zij het vooropgestelde
beheer volgen (beperkte veebezetting, vooropgestelde maaidata, geen
of weinig bemesting,...). Andez'rjds kan het natuurbeheer ook in handen
van natuurbehoudsvereni g ingen gegeven worden.
Ook hakhoutbeheer en het onderhoud van hagen en houtkanten kan
uitbesteed worden aan (georganiseerde) omwonenden,
natuurbehoudsverenig ingen, jeugdvereni g ingen,... (d ie met
brandhoutverkoop kleine opbrengsten kunnen realiseren).
Natuurbehoudsverenigingen kunnen betrokken worden bij bepaalde
activiteiten in het bos (plaatsen van nestkasten, uitwerken van
educatieve wandelpaden,...)

a

4.7. Structurele continuiteit met de omgeving

lntegratie van Grote Routecircuit (kaart 11)
. Het bestaande tracé komt van Menen en loopt eerst langs de Leie, dan

door een agrarisch landschap tussen Lauwe en Rekkem door, dan door
het l-AR-gebied om tenslotte langs de achterkant van de Sjouwerberg
naar en voorbij Aalbeke te lopen.

. Er wordt voorgesteld het tracé enigszins te veranderen om de tocht door
het LAR-gebied door een tocht door het stadsrandbos te vervangen.
Hierbij komt het tracé nog altijd van Menen, langs de Leie, tussen
Lauwe en Rekkem door, waama het via de kleine Molenstraat het
stadsrandbos binnenkomt. ln het stadsrandbos kan het Preshoekcircuit
(beide richtingen mogelijk) gevolgd worden. Het trace verlaat dan het
stadsrandbos via de Kapelhoekstraat en loopt via Aalbeke plaats, over
de Toerkonjestraat, langs het voetwegje langs Allart-park naar boven tot
aan het bestaand GR-trace.

Aansluiting op bestaande fietspaden (zie recreatieve structuur en kaart
11)
De combinatie van de bestaande fietspaden met de Íietspadverbinding
door het stadsrandbos biedt talrijke mogelijkheden voor de lokale
recreanten.
Enkele voorbeelden:
. Recreanten die de fietsroute Vlaanderen volgen kunnen even van hun

fietspad langs de Leie afwijken, door het stadsrandbos en langs het
Markebeekfietspad fietsen, om in het noorden van Marke of in Kortrijk
de fietsroute Vlaanderen verder te vervoegen (of in de omgekeerde
richting).
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Vanuit Kortrijk kan langs het Markebeekfietspad en door het
stadsrandbos gefietst worden om langs het fietspad langs de Leie terug
te keren (of omgekeerd).

Aansluiting op bestaand ruiterpad (zie recreatieve structuur en kaart 11)
Ook voor ruiters worden de bestaande voozieningen uitgebreid.

Doorgang naar site van de oude grenspost (Rekkem) en integratie
met plannen voor de inrichting van de omgeving van de grenspost
(Leiedal en Agence de Développement et d'Urbanisme, 1984) (kaart 11)
. Op 1 januariwerden de Europese grenzen opengesteld en verloor de

grenspost, met zijn gebouwen, parkings en ac@mmodatie, het grootste
deel van zijn functies. Belgische en Franse autoriteiten zochten naar een
nieuwe functie voor de site. Studies over de herbestemming van de
grenspost werden uitgevoerd. Deze'Poort van de Metropool' moet
dienen om de streek te laten kennen aan zijn voorbijgangers (meer dan
6 miljoen per jaar). Er is ook sprake van een groot grensoverschrijdend
regionaal park.

. De inrichtingswerken beperken zich voorlopig tot de inrichting van de
site zelf en niet van zijn omgeving (het grensoverschrijdend regionaal
park). Het grensoverschrijdend park zou nochtans een mooie
voortzetting van het projectgebied zijn. Hierin zou het niet zozeer gaan
om bebossing maar om landschapsinrichting (met het boomrijker maken
van het landschap). Het park zou zijn voomamelijk agrarische
bestemming behouden.

. Een fiets- (en wandel)verbinding via de Kleine Molenstraat en verder via
landelijke wegen, over de toegangsweg tot de E17 en over de
verbindingsweg Rekkem-Moeskroen, brengt de recreanten naar de site.

' Op de kruising met de toegangsweg tot de E17 moet wel een
oversteekplaats ingericht worden. Meteen is ook de verbinding tussen
stadsrandbos en Frankrijk gemaakt. ln het voorstel voor de inrichting
van de omgeving van de site wordt onder andere melding gemaakt van
een wandel- en Íïetspad (autostrade voor langzaam verkeer).

Aansluiting en integratie met het structuurplan voor de inrichting van
de Leievallei (Wevelgem - Menen) (zie ecologische potenties) (kaart 1)
Het structuurplan voor het stadsrandbos werd opgesteld in aansluiting op
het structuurplan voor de Leievallei (Wevelgem - Menen).

Integratie in een bosstructuur (kaart 1l 1)
. De stad Kortrijk plant een groene verbinding met het Kennedybos. Langs

de overkant van de E17 zal een groen lint tussen het stadsrandbos en
het Kennedybos aangelegd worden. Dit zal vooral de ecologische
waarde van het Kennedybos vergroten.
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. Het lint naar het Kennedybos betekent ook de integratie van nog
bestaande oude kleine bosresten rond Sint Anna. Het gebied rond Sint
Anna is relatief lang bebost gebleven (ot enkele decennia geleden),
maar is tenslotte vooral aan verkaveling en oveÍrecreatie ten onder
gegaan. De oude kleine bosresten bevatten hoogstwaarschijnlijk nog
latente elementen van het vroegere bos in de streek, die het
stadsrand bosecosysteem kunnen hel pen heropbot ruen (zaden,
schimmels, insekten,...).

. !-angs de overkant van de Leie sluit het Leiebos (Wevelgem) ruimtelijk
aan op het projectgebied.

o Via de Leievallei (die zal open blijven en van meer bomen voozien
worden, zie struc{uurplan Leievallei) staat het stadsrandbos (alhoewel
niet via een boslint) in veöinding met de bosjes op baggerslibgronden
nabij Menen.

. Ook via de Leievallei staat het projectgebied in verbinding met het
natuurgebiedje rond de oude Leiearm in Marke. Het gaat hier evenwel
niet om bos maar om natuur.

Contactpunten met omgevend agrarisch landschap (kaart 12)
o Alhoewel het stadsrandbos grotendeels ingesloten is tussen

woongebieden heeft het ook nog enkele beperkte contactpunten met het
omgevend agrarisch landschap. Het is belangrijk om de recreant dit
contact te laten beleven.

. De Kapelhoekstraat geeft uiEicht op landbouwlandschap op heuvelrug
die de waterscheidingslijn tussen Leie'en Scheldebekken vormt
(alhoewel doorsneden door A1 7-traject), richting Rollegem en
Bellegem. Aangezien de omgeving van de Kapelhoekstraat open bl'ljft
(landbouwgebruik), zal de recreant tijdens het volgen van het
Sjo uwe rcircuit d it achterl i ggende landschap kunnen beleven.

. De zuidelijke top van de Sjouwerberg zal openblijven als kleigrasland.
Van hier uit kan dezelfde heuvelrug waargenomen worden, richting
Rollegem en Moeskroen. Ook vanop de burgemeester Margostraat kan
dit landbouwlandschap waargenomen worden.

. Vanop de Oude Aalbekestraat wordt, over de spoorweg heen, het
landbonwlandschap tussen de LAR en het woongebied van Lauwe
(richting Rekkem en Frankrijk) waargenomen. Een opening in de
bebossing laat de recreant toe van dit landschap te genieten. Nabij de
hoeve wordt daarom best een graslandperceel behouden.

Voorziening van spee/öos
Vanuit de jeugdorganisaties in het Kortrijkse is er een sterke vraag naar
bos om in te spelen. Gezien het beperkte en versnipperde bosareaal in de
streek is spelen momenteel in geen enkel bos toegelaten. Een kleine
verandering zal hierin komen door de openstelling van het Leiebos in
Wevelgem (dat aan het projectgebied grenst doch ervan gescheiden wordt
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door de Leie) (kaart 1 1), doch dit is veel te klein om alle verlangens in te
vullen. Daarom wordt in het stadsrandbos nog 10 ha spee/öos voozien.
Een specifieke bestemming voor spelen is noodzakelijk omdat de druk van
het spelen een emstige verstoring van het bosmilieu inhoudt (verstoring van
bodem, vegetatie, fauna, bosverjonging,...). De ligging van het spee/óos ligt
op dit ogenblik nog niet vast. Het zal in de omgeving van het toegangspunt
via de Keizerstraat (Marke) zUn. De ligging zal duidelijk worden wanneer
duidelijk wordt welke gronden op korte termijn kunnen ingericht worden. De
jeugdorganisaties moeten bij de aanleg en het beheer van het spee/öos
betrokken worden. Dit zal hen meer verantwoordelijkheidsgevoel voor het
bos geven. Anders kan een bos zeer snel kapotgespeeld worden
(vertrappelen van verjonging, afscheuren van takken, vertrappelen van de
vegetatie,...).
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5. REALISATI E.ASPECTEN

Steun van de lokale overheden zoeken
. Het struktuurplan moet besproken worden met de overheden die

vergunningen moeten afleveren. Het is aangewezen dat zij het
struktuurplan volgen bij de behandeling van vergunningsaanvragen.

Meerjarenplan en kostenraming
. Er moet een gedetailleerd meefiarenplan en kostenraming opgesteld

worden zodat de betrokken instanties de nodige bedragen kunnen
inschrijven op hun begroting.

Gewestplanwijziging (zie bijlage 1 )
. Alhoewel niet strikt noodzakelijk, zal een gewestplanwijziging een sterke

onderbouwing vormen om de stadsrandbosplannen hard te maken.

Snelle opbouw van bomenrijk landschap
. AIle braakliggende restgronden (wegkanten,...) in het gebied worden

best onmiddellijk beplant.
. HierbU worden best snelgroeiende boomsoorten (Zwarte els, wilg,

Grauwe abeel, Ratelpopulier,...) gebruikt om snel de aanwezigheid van
bomen in het landschap duidelijk te maken.

. Subsidieregelingen kunnen de Iandbouwers aanmoedigen om meer
kleine landschapselementen (hagen, houtkanten,... ) in het landschap
aan te brengen.

. De industriële inplantingen uit de omgeving (vooral in de LAR) moeten
aangemoedigd worden om schermgroen te planten.

Overleg met andere betrokken instanties en personen
. De zuivering van het water van de Markebeek en de Knokbeek is

elementair voor de aantrekkelijkheid van het gebied en voor
natuurontwikkeling. Achter de bestaande plannen om het water te
zuiveren moet spoed komen (zie schermstructuufl.

. De inrichting van wegen voor plaatselijk verkeer, van oversteekpunten
over doorgangswegen en van een doorgang onder brug de
DronckaertstraaUAl T moet met de betrokken administraties besproken
en voorbereid worden.

. De inrichting van beken (herinrichting van oevers, aanleg van
dammetjes, vertraging van waterafuloei,...) moet met de betrokken
instanties besproken en voorbereid worden.

. De integratie van het aardgastrace (o.a. ruiterpad) moet met Distrigas
besproken worden.

. Met de landbouwers moeten verkoopovereenkomsten besproken
worden.
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o Met de klei-ontginners moet een compromis bereikt worden over welke
putten volledig (bruine en blauwe klei) ontgonnen en heropgevuld
worden en welke putten slechts gedeeltelijk ontgonnen (bruine klei) en
niet heropgevuld worden. Erwordt best een planning opgemaakt. Er
kunnen ook gronden geruild worden (zie hieronder).

Eerste venrerving en inrichting
. Eénmaal het schermbos rond de A17, de E17 en de verkeerswisselaar

aangelegd is, wordt het gebied reeds recreatief aantrekkelijk. Ook wordt
het dan duidelijk waar het bos precies komt (het stadsrandbos wordt
omlijnd).

. Eénmaa! de gronden voor de ontbrekende segmenten van het pimaire
wandelpadennetwed< verworven zijn en het pimaire
wandelpadennetwerk aangelegd is, wordt het gebied reeds recreatief
bruikbaar. Ook de gronden voor de fietspadverbinding worden best
spoedig verworven en ingeriót.

. Gezien de dringendheid moet snel werk gemaakt worden van de 10 ha
spee/bos. Dit moet op vruchtbare gronden gebeuren omdat daar sneller
een spee/öos kan gecreëerd worden en omdat een bos op vruchtbare
gronden meer speeldruk kan verwerken. Snelgroeiende boomsoorten
zullen gebruikt worden. Jeugdorganisaties kunnen bij de aanleg van het
spee/bos betrokken worden.

Ruil van gronden
. Om bepaalde gronden eerst te venrerven kunnen deze gronden met

landbouwers geruild worden.
. Het zou interessant om juist buiten het te bebossen gebied teneinen te

veruerven om met de landbouwers uit het gebied te kunnen ruilen.
. Ook met de klei-ontginners kunnen gronden met kleireserves geruild

worden voor ontgonnen gronden. De gronden met kleireserves moeten
na de ontginning voor de inrichting van het stadsrandbos beschikbaar
gesteld worden.

Verdere verwerving van gronden
. Alle gronden in zones I en ll (voor zonering, zie kaart 1) komen in

aanmerking voor verwerving. ln zone ll! komt het gebied rond de
Kapelhoekstraat niet in aanmerking voor venruerving (contact met
achterliggende landbouwlandschap). ln zone lV-V is alleen de
venryerving van de schermstructuur en de recreatieve doorgangen van
belang (open te houden Leievallei)

. De gronden die in aanmerking komen voor verwerving zullen niet
allemaal verworven worden. Enkele landbouwers met opvolging die een
constructieve houding aannemen tegenover het stadsrandbos kunnen
blijven functioneren. Ongeveer 45 ha wordt voorbehouden voor deze
landbouwers (Kapelhoekstraat en Leievallei niet inbegrepen). De ligging
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van deze landbouwpercelen zaltijdens de verwervingen duidelijk
worden, er worden geen prioriteiten gesteld. Alleen mogen ze niet in het
schermbos en niet in de natuurontwikkelingsgebieden liggen. Daamaast
kan ook in natuurontwikkelingsgebieden aan landbotrw gedaan worden,
maar dan wel met de nodige beperkingen (zie beheersstructuur).
Tijdens de verwerving za! prioriteit gegeven worden aan b'tj elkaar
aansluitende percelen om een alte grote versnippering te vermijden.
Ook voor de landbouwers is versnippering niet interessant.
Alle te verweryen gronden zullen tijdens de eerste 5 jaar veruorven
worden. Hierbij zal in de verkoopovereenkomst met de landbouwers
aangeduid worden hoeveeljaar de landbouwer nog kan verdenrerken
op zijn verkochte gronden. Bij het opmaken van de
verkoopovereenkomst zullen aan de landbouwers alle faciliteiten
geboden worden om zijn beroepsloopbaan ongestoord te beëindigen.
Zolang de landbouwer actief is, gelden op zijn gronden alle regels en
beperkingen die nu geldig zijn (afstandsregels, meslaktieplan,...). De
nakende bebossing zal hier geen invloed op uitoefenen.

Verdere inrichting van gronden
. AIle verworven gronden komen in aanmerking voor bebossing, behalve

de bestanden voorbehoud en voor natuurontwi kke! i ng (Keizersberg,
Sjouwerberg en Preisberg).

. ln de natuuurontwikkelingsgebieden wordt een beperkt aantal bomen
(hagen, houtkanten,...) geplant en wordt het tenein verder (deels)
opengehouden door extensief graas- of maaibeheer. Het is aangewezen
de actief blijvende landbouwers (met opvolging) daarbij te betrekken. ln
de niet heropgevulde klei-ontginningen wordt spontane
natuurontwikkeling toegelaten, later kunnen daar bepaalde
beheersmaatregelen aan gekoppeld worden.

Aanleg van overige recreatie-infrastructuur
. De ruiterpadverbinding kan aangelegd worden na de verwezenlijking

van het aard gastraé. Parkeerg elegenheid, ed ucatieve voozien i ngen, ..

kunnen aangelegd worden naarmate ze noodzakelijk worden.

Aanleg van beheersinfrastructuur
. Een boswachterswoning en een bergihg voor bosbeheersmaterialen zal

spoedig verworven worden (in onbruik geraakte hoeve).
Bosbeheerswegen zullen aangelegd worden naarmate ze noodzakelijk
worden. Dit za! pas in een latere fase zijn (wanneer de eerste dunningen
moeten uitgevoerd worden).

Opbouw van maatschappelijk draagvlak
. De Vlaamse Bosbouw Vereniging zal een bebossingsfonds (bv.

onbepaalde vierkante meters van het bos laten verwerven door de

è
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bevolking) organiseren om de financiële middelen te verstevigen en om
de bevolking meer bij het project te betrekken.
Natuurbehoudsverenigingen zullen bij het beheer van de
natuurontwikkelingsgebieden betrokken worden. Ze kunnen ook bij
natuurontwikkeling binnen het bos (bv. beekoevers) betrokken worden.
Jeugdorganisaties moeten bij de inrichting van het spee/öos betrokken
worden.
Het algemene publiek, de omwonenden, de scholen, de
jeugCorganisaties, de natuurbehoudsverenigingen,... moeten bij de
inrichting van het stadsrand bos betrokken worden (boomplantingsdagen
etc.).

o

P
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6. MEERJARENPLAN

lnputs

1997 - 19s8 (1 jaar)
. Verwerving en inrichting van boswachtershuis en berging

bosbeheersmateriaal

1997 - 2000 (3 jaar)
. Verwerving van de pimaire schermstructuur(75 ha, strook van 100 m

breedte)
. Verwerving van de ontbrekende segmenten voor het pimaire

wandelpadennetwefu en voor de fietsverbinding (7 ha, strook van 10 m
breedte)

. Aanleg van schermbos, schermwallen en scherm (kaart 5)

. Aanleg van het pimaire wandelpadennetwed< en de fietsverbinding
(kaart 9)

. Aanleg van spee/bos

. Afwerking van aardgasleiding en aanleg van ruiterpad

. Aanleg parkeerplaats en fietsrekken

1997 -2002(5jaar)
. Verwerving van alle overige terreinen (233 ha)

1997 - 2005 (8 jaar)
. Aanvang ontginning van overblijvende kleireserves. De gronden met

kleireserves, waar voor het einde van het jaar 2005 de
ontginningsactiviteiten niet aangevangen zijn, zullen vanaf dit ogenblik
bosgebied worden.

1997 -2011 (14jaar)
o Beëindiging van alle klei-ontginningen

1997 - 2027 (30 jaar)
o lnrichting van alle overige teneinen (233 ha) (gefaseerd met de uittrede

der landbouwers)
. Aanleg van bosexploitatiewegen (tijdstip van eerste dunningen)
. Uitbreiding parkeerplaats (naargelang de noodzaak)

Outputs

Vanaf 1997
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. Begin van de ontwikkeling van het bosecosysteem (naarmate gronden
beplant worden)

. Begin van de natuurontwikkeling (naarmate gronden verworven worden
en de gepaste beheersmaatregelen genomen worden)

Vanaf 2000
o Projectgebied recreatief bruikbaar

Vanaf 201?
. Projectgebied optimaal recreatief bruikbaar (schermbos effectief, eerste

beplantingen hebben boskarakter,...)

Vanaf 2027
o Projectgebied volledig ingericht

Vanaf 2100
. lnlands hout van hoge kwaliteit beschikbaar
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1: Voorstel

Biilaqe I : Voorstel gewestplanwiiziqins

Afbaken i ng peri meter gewestplanwijziging

De gewestplanwijziging wordt voorgesteld voor de gronden met de
bestemming agrarisch gebied, landschappelijk waardevo! agrarisch
gebied, ontginningsgebied, bosgebied, natuurgebied, parkgebied en
recreatief parkgebied gelegen tussen de gemeenten Marke, Aalbeke en
Lauwe. De exacte grenzen worden op de kaart aangegeven (kaart 4).

Voorgestelde bestem m ingswijzig ingen

De huidige bestemminoen'aqrarisch oebied'.'landschappeliik
waardevol aqrarisch qebied' en'ontqinninqsqebied', worden aanqevuld
met de biikomende bestemmino'uitbreidinqsqebied voor bos'. behalve
in een schermzone van 100 m rond de 817 , de A1 7 en de
verkeerswisselaar, waar de huidiqe bestemminq onmiddelliik vervanqen
wordt door de bestemminq 'bosqebied'.
Wanneer het agrarisch gebruik van deze gronden definitief stopgezet
wordt, wordt de bestemming van deze gronden vervangen door de
bestemming'bosgebied'.

De huidige bestemminqen'bosqebied'.'natuurqebied','parkgebied' en
'recreatief parkqebied' worden onmiddelliik vervanqen door de
bestemminq'bosqebied'.
Aangezien deze bestemmingen aansluiten bij het concept
'stadsrandbos', doch hun verdere verfijning dikwijls niet meer met de
actuele toestand overeenstemt, worden ze onder dezelfde noemer van
'bosgebied' gebracht. Een nieuwe verfijning wordt in het structuurplan
uitgewerkt.

De huidiqe bestemminqen van de hierboven vermelde schermzone van
100 m rond de É17, de A17 en de verkeerswisselaar worden
onmiddelliik vervanqen door de bestemmino bosgebledl
Gezien het belang van de schermzone krijgen deze gronden
onmiddellijk de bestemming'bosgebied'.
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lage 1: Voorstel gewestpla

Bijzondere voorsch riften

'Aqrarisch qebied + uitbreidinosqebied voor bosqebied'
'Landschappel i i k waardevol oebied + uitbreidinosoebied voor
bosqebied'
'Ontqinninqsqebied met aqrarische nabestemming (waarin de
aorarische nabestemmino reeds oeldt) + uitbreidinosoebied voor
bosgebied'
De voorschriften van de basisbestemming blijven ongewijzigd gelden
zolang de gronden voor hun agrarische basisbestemming gebruikt
worden. De toepassing van wetgevingen die gebruik maken van de
bestemmingen (bemestingsnormen, afstandsregels,...) volgens de
gewestplannen, blijft ongewijzigd gelden zolang de gronden voor hun
agrarische basisbestemming gebruikt worden. Wel zijn serres, nieuwe
constructies voor intensieve veeteelt en afzonderlijke constructies voor
para-agrarische activiteiten verboden. Landbouwers kunnen het
agrarisch gebruik van de gronden binnen de perimeter verder zetten
volgens de bestaande typologie van gemengd bedrijf met
grondgebonden teelten en veeteelt. De woningen gelegen in deze
gebieden behouden hun statuut van woning gelegen in een agrarisch
gebied, een landschappelijk waardevol agrarisch gebied of een
ontginningsgebied met agrarische nabestemming.

'Ontqinninqsgebied met aqrarische nabestemminq (waarin de
aqrarische nabestemminq noq niet qeldt) + uitbreidingsqebied voor
bosqebied'
Klei-ontginning mag opgestart worden tot het jaar 2005. Alleen de
bruine en blauwe leperiaanse klei van het lid van Aalbeke mag
ontgonnen worden. Klei-ontginning mag maximaal 6 jaar duren. De
kleiputten worden bij voorkeur niet heropgevuld. Onmiddellijk na
beëindiging van de klei-ontginning krijgen de gronden de bestemming
'bosgebied'. De oorspronkelijke agrarische nabestemming vervalt hier.

'Bosqebied'
ln dit gebied wordt het stadsrandbos ingericht zoals nader beschreven in
het structuurplan.
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lage 2: Boom- en struiksoorten

Biilaqe 2: Aan te planten boom- en struiksooften

Belangrijke boom- en struiksoorten
Alnus glutinosa (Zwarte els)
Carpinus betulus (Haagbeuk)
Comus sanguinea (Rode kornoelje)
Corylus avellana (Hazelaar)
Crataegus laevigata (Tweestijlige meidoom)
Fraxinus excelsior (Es)
Populus tremula (Ratelpopulier, Trilpopulier)
Prunus avium (Zoele kers, Boskers)
Prunus padus (Vogelkers)
Quercus petraea (Wintereik)
Quercus robur (Zomereik)
Salix alba (Schietwilg)
Salix caprea (Boswilg, Waterwilg)
Salix cinerea (Grauwe wilg)
Salix triandra (Amandelwilg)
Sal ix viminalis (Katwilg)
Sambucus nigra (Vlier)
Sorbus aucuparia (Lijsterbes)
Tilia cordata (Winterlinde, Kleinbladige linde)

Aanvullende boom- en struiksoorten
Acer campestre (Veldesdoom, Spaanse aak)
Acer pseudoplatanus (Gewone esdoom)
Betula pendula (Ruwe berk)
Betula pubescens (Zachte berk)
Castanea sativa (Tamme kastanje)
Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts)
Frangula alnus (Vuilboom, Sporkehout)
I lex aquifolium (Hulst)
Juglans regia (Okkemoot, Notelaar, Walnoot)
Lonicera periclymenum (Wilde kamperfoelie)
Malus sylvestris (Wilde appel)
Mespilus germanica (Mispel)
Populus canescens (Grauwe abeel)
Prunus spinosa (Sleedoom)
Ribes nigrum (Zwarte bes)
Ribes rubrum (Aalbes)
Ribes uva-crispa (Kruisbes)
Rosa canina (Hondsroos)
Rubus idaeus (Framboos)
Rubus sp. (Braam)
Ulmus glabra (Ruwe iep)
Ulmus minor (Veldiep, GIadde iep)
Viburnum opulus (Gelderse roos)
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Bijlage 3: Landbouwbedrijven

Biilaqe 3: Landbouwbedriiven / hoeven in het proiectqebied
(nummers verwuzen naar kaart 6)

Zone I (voor zonering, zie kaart 1)
1. Hanssens, Preshoekstraat, Lauwe
2. Casier, Preshoekstraat, Lauwe (hoeve buiten het p§ectgebied)
3. Groothof / Goed te Nieuwenhove, Kapelhoekstraat, Aalbeke
4. De Jonckheere, Preisbergstraat, Lauwe
5. Delepiene, Lauwsestraat, Lauwe
6. D'Haene, Kobbestraat, Lauwe
7. Vermeulen Martine, Kobbe, Aalbeke (hoeve buiten het projectgebied)
8. Nieuwe Kobbehoeve, Kobbestraat, Aalbeke
9. Preshoekhofstede, Lauwestraat, Aalbeke
1 0. Preisberg hoeve, Prei sbergstraat, Aa I beke
1 1 .Spruytte, Lauwestraat, Aalbeke

Zone ll
1. Goed te Sorys, Comelusweg, Marke
2. Ter kelders, Preshoekstraat, Marke
3. Hof ter drie gemeenten / Goed te Tollenaere, Preshoekstraat, Marke
4. Klaverhof, Preshoekstraat, Marke
5. Hof ter Pauvre leute, Watervalstraat, Marke
6. Hof den Klarenhoek, Watervalstraat, Marke
7. Den plas, Preshoekstraat, Marke: paardenmanège (Saeftinge)

Zone lll
1. Hoeve Heerlijkheid van Heule, Lauwsestraat, Aalbeke
2. Jezuitenhoeve, Lauwsestraat, Aalbeke
3. Deweer-Coghe Monique, Lauwsestraat, Aalbeke
4. Kapelhoek, Kapelhoekstraat, Aalbeke

Zone lV-V
1. Hoeve Dewitte, Dronckaertstraat, Lauwe
2. Hoeve, Leikant, Lauwe
3. Hoeve ter Biest, Lauwe: restaurant
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Bijlage 4: Opvolgingscommissie

Biilage 4: Leden van de opvolgingscommissie

Tijdens de ondezoeksopdracht 'Ontwerp van structuurplan voor
Stadsrandbos Kortrijk', vonden drie vergaderingen van de
opvolgingscommissie plaats op de volgende data: 214195, 1515196 en
4t7 t96.

De samenstelling van de opvolgingscommissie:

. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; AMINAL, aÍdeling Bos en
Groen; Hoofdbestuur, de heer ir. R. Vanhaeren.

. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; AMINAL; afdeling Bos en
Groen; Houtvesterij Brugge, de heer ir. T. Vitse, Houtvester van West-
Vlaanderen

. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; AROHM, West-Vlaanderen,
de heer Roland Blieck

. Vlaamse Bosbouw Vereniging, de heer Dr. ir. B. Muys, Voozitter

. Vlaamse Bosbouw Vereniging, de heer ir. B. Van Elegem, contractant
van het pQect "Bebossingsmogelijkheden in het anondissement Kortrijk
en de mogelijkheid tot realisatie van een stadsbos"

. Vlaamse Bosbouw Vereniging, mevrouw Dr. ir. M. Dumortier, contractant
van de ondezoeksopdracht "Ontwerp van Structuurplan voor
Stadsrandbos Kortrijk"

. lntercommunale Leiedal, de heer ir. B. Vanbelle, Directeur

. lntercommunale Leiedal; de heer ir. S. Veneu, Stafmedewerker

. College van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk, de heer Y.
Baptiste, Milieucel

. College van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk, de heer S. Bral,
Schepen van Leefmilieu

. College van Burgemeester en Schepenen van Wevelgem

. College van Burgemeester en Schepenen van Menen, de heer M.
Werbrouck, Schepen (diende zijn ontslag in)

. Prov. Gouvemement van West-Vlaanderen; de heer ir J. Mahieu,
Landbouwkundig lngenieur
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leqende bii kaart 3

lemige zandgronden
Sbc droqe lemioe zandqronden met verbrokkelde textuur
Sbf(o) droóe lemióe zandóronden met weinio duideliike

hurfrus ofló ijzer Shorizont; variante-met die'pe
humus B horizont

Sc(fl matiq drooe lemiqe zandqronden met weinio
duidélijkeÏumusbnlot ijíer B horizont; variànte met
diepe humus B horizoni

Sdp matig droge oÍ matig natte gronden op lemig zand
lichte zandleemgronden
PcC matio drooe lichte zandleemoronden met

verbÍokkeÏde textuur B horizönt
PdC Matig natte lichte zandleemgronden met verbrokkelde

textu"ur B horizont
PcÍ(p) matig droge lichte zandleemgronden met weinig

OuiOétijt<eÏumus otlen ijzer é horizont; variant iret
diepe humus B horizont

Pdp matig natte gronden op licht zandleem
zandleemgronden
Lca zwak qleviqe zandleemoronden met textuur B horizontLda !'naligÉ!"VÉ" zandleem"gronden met textuur B

honzontLcp zwak gleyige gronden op zandleemLdp matig gleyige gronden op zandleemLep ste.rk glqyigg gronden op zandlemig materiaal met
reducttehonzont

uLDa zwak of matiq qleviqe zandleemoronden met textuur B
horizont; Keiéu'bsÍràat beginnenèl op geringe diepte

wLDx zwak of hatio olevioe zanïleemoronden m"et nie't
b e paa I d e p roÏi é t o ó tft i kke I i n g ; kt ejzan d s u b st raat
beoinnend oo oerinoe dieote

uLHx ste"rk qtevioe zàndle"emqronden met niet beoaalde
p rof ielonÍwÏ kkel i n g ; kleiSubstraat begi n nend op
qennqe drepte

uLDp Zwak-of mailg gleyige gronden op zandleem; klei-
substraat beginnend op geringe diepte

leemgronden
Aca zwak
Ada matig

gleyige leemgronden met textuur B horizont
gleyige leemgronden met textuur B horizont

kleigronden
Edxv zwak of matio olevioe kleioronden met niet beoaalde' profielontwikkeÏn§,ïie zwÉarder worden in dei diepte
Ehxy bterk gleyige kleig-ónden met niet bepaalde

profielontwikkeling, die zwaarder worden in de diepte
Edo inatio olevioe oroËden oo klei
Ehb ster[oJeíio"e o"ronden oo kleiio materiaal
Eeb sterk §te!'i§e §ronden op Neii§ materiaal met reductie-

horizont
kunstmatige gronden
OB bebouwde zoneOE groeven
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kaart 7: Ecologische structuur
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