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1. Inleiding 
 
Het boscomplex Heverleebos-Meerdaalwoud vormt een van de meest uitgestrekte 
loofbossen van Vlaanderen. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is het 
boscomplex aangegeven als structuurbepalend voor de natuur- en bosstructuur (1). 
 
Het RSV stelt verder dat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke en 
agrarische structuur afbakent in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De 
doelstelling voor de natuurlijke structuur is de uitbouw van een Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en 
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) nodig. Het RSV voorziet ook 10.000 ha bijkomend 
bosgebied of bosuitbreidingsgebied. Daarnaast moet 150.000 ha natuurverwevingsgebied 
(in overdruk) afgebakend worden. 
 
In het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische 
structuur voor de buitengebiedregio Hageland, werd Heverleebos-Meerdaalwoud 
geselecteerd als één van de prioritaire uitvoeringsacties (2). Deze nota geeft een aanzet 
voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en is het resultaat van overleg dat 
hierrond gevoerd werd in de loop van 2008 tussen het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het departement RWO. 
 
De aanzet voor het RUP Heverleebos-Meerdaalwoud betreft enkel zones van de 
natuurlijke structuur. Er is nog geen voorstel voor de elementen van de agrarische 
structuur. Ook de elementen rond erfgoedwaarde worden in deze nota niet besproken. 
 

 

2. Gewenste ruimtelijke structuur 
 
De gewenste ruimtelijke structuur voor de regio Hageland (3) formuleert ruimtelijke 
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte. 
Voor Heverleebos-Meerdaalwoud stelt de visie dat de bossen worden behouden, 
gebufferd en plaatselijk versterkt. Daarnaast is het uitwerken van verbindingen tussen de 
beide boscomplexen onderling en van verbindingen met de Dijlevallei belangrijk. De 
kenmerkende landschappelijke en cultuurhistorische structuren van de boscomplexen 
worden behouden en de landbouwgebieden rond de kern van Blanden worden 
gevrijwaard. 
 
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Heverleebos en Meerdaalwoud 
is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke concepten. De ruimtelijke concepten voor de 
natuurlijke structuur zijn: 
 
8 Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor 
waterberging 
- De natuurwaarden in de de valleien van de Vaalbeek en de Nethen worden 
behouden en versterkt. Deze valleien vormen tevens een belangrijke verbinding 
tussen de bossen en de Dijlevallei. Bestaande natuurgebieden worden vergroot en 
verbonden, waarbij (op termijn) wordt gestreefd naar de ontwikkeling van 
aaneengesloten, halfnatuurlijke valleilandschappen met rivierbegeleidende 
bosvegetaties in combinatie met open, natte natuur in de grasland- en 
moerassfeer. 
- De structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte 
(hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, inschakelen oude 
meanders …) te voorzien voor de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden 
(erosie, inspoeling van meststoffen, …) op de waterloop worden zoveel mogelijk 
tegengegaan. 
- Recent overstroomde gebieden en natuurlijke overstromingsgebieden worden, 
waar de afwezigheid van woon- of kapitaalintensieve economische functies dit 



 2 

toelaat gebruikt voor natuurlijke waterberging. Hierbij vindt afstemming plaats met 
de natuurfunctie. Om het waterbergend vermogen te vrijwaren worden bouwvrije 
zones afgebakend. 
- Bij natuurontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het valleilandschap. 
- Het deelconcept is van toepassing op de vallei van de Vaalbeek (45.1) en de vallei van 
de Nethen (45.2)  
 
8 Behoud en versterking van bosstructuren 
- Het Heverleebos-Meerdaalwoud wordt behouden en versterkt, waarbij wordt gestreefd 
naar het creëren van (betere) mantel-zoomvegetaties langs de randen en buffering van 
het Meerdaalwoud. Bij versterking van de bosstructuur dient aandacht te zijn voor het 
functioneren van deze boscomplexen als randstedelijk groengebied voor natuurgerichte 
recreatie. Het verbeteren van de bereikbaarheid en ontsluiting is hierbij van belang. Via 
zonering worden kwetsbare delen zoveel mogelijk gevrijwaard van een te intensief 
recreatief medegebruik. 
- Voor alle bossen kan worden gestreefd naar een kwalitatieve versterking. Deze kan 
bestaan uit het nemen van structuurbevorderende maatregelen (kapbeheer, creëren van 
open plekken, versterking bosrandstructuur, …). Vooral voor het Meerdaalwoud wordt 
gestreefd naar een meer natuurlijke bosontwikkeling en het verminderen van de 
barrièrewerking van wegen (vooral de Naamsesteenweg). 
- Delen van deze bosstructuren maken onderdeel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. 
- Het deelconcept is van toepassing op Heverleebo (46.1), Meerdaalbos en Mollendaalbos 
(46.2). 
 
8 Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen 
- Ecologische verbindingen worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en vertuining. 
Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een ecologische 
basiskwaliteit die de verbindende functie moet ondersteunen. 
- Beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van belang voor de 
migratie van planten en dieren. De verbindende functie kan versterkt worden door 
verbetering van de structuurkenmerken van het beeksyseem (hermeandering, verbreden 
bedding, herwaarderen winterbed, vertragen waterstroomsnelheid, structuurvariatie in 
oevers en bedding,…) en de waterkwaliteit (buffering tegen vervuiling), het opheffen van 
barrieres en het behoud van ruimte voor beekgebonden ecotopen. 
- De ecologische verbinding tussen het Heverleebos en Meerdaalwoud wordt behouden 
en versterkt. Het maximaal tegengaan van (bestaande en bijkomende) rasters, 
vertuining en bebouwing zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. 
- Het uitwerken van deze ecologische verbindingen is een provinciale 
(natuurverbindingsgebieden) en/of gemeentelijke (lokale natuurgebieden) planningstaak. 
- Het deelconcept is van toepassing op de vallei van de Vaalbeek (bovenloop) (47.1), de 
vallei van de beek ‘Grens van Oud-Heverlee’ (47.2) en op de ecologische verbinding 
tussen Meerdaalwoud en Heverleebos (47.3). 
 
8 Vrijwaren van waardevolle openruimteverbindingen 
- Waardevolle openruimteverbindingen tussen beide boscomplexen en de Dijlevallei 
worden behouden en maximaal gevrijwaard van (bijkomende) rasters, vertuining en 
bebouwing. 
- Het deelconcept is van toepassing op de verbinding tussen Heverleebos-Meerdaalwoud 
en de Dijlevallei (48.1) en op de verbinding tussen de boscomplexen Heverleebos en 
Meerdaalwoud (48.2). 
 
8 Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden 
- De kenmerkende landschappelijke en cultuurhistorische structuren en bijbehorende 
erfgoedelementen worden behouden. Waardevolle te behouden elementen en structuren 
bevinden zich voornamelijk in het Heverleebos. 
- Het deelconcept is van toepassing op Heverleebos – Meerdaalwoud (49.1). 
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Daarnaast worden in de gewenste ruimtelijke structuur ruimtelijke concepten beschreven 
voor de agrarische structuur. Deze kunnen invloed hebben op de natuurlijke structuur 
zijn. 
 
8 Behoud en versterking van de landbouw in een gevarieerd heuvellandschap 
- De landbouwgebieden ten zuiden van Leuven in een gevarieerd heuvelachtig 
landschap, worden als samenhangend landbouwgebied gevrijwaard, waarbij een 
gedifferentieerd landbouwgebruik met aandacht voor de landschappelijke kwaliteiten 
mogelijk is. 
- Indien wenselijk, kunnen maatregelen worden genomen om de landbouwstructuur te 
verbeteren. Uitruil van gronden en inrichting van het agrarisch gebied kan naast 
verbetering van de landbouwstructuur bijdragen aan versterking van de recreatieve, 
landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied. 
- Functiewijzigingen worden zoveel mogelijk vermeden. Nieuwe functies zijn enkel 
mogelijk mits ze de beroepslandbouw niet hinderen, geen grote verkeersmobiliteit 
genereren en ze aansluiten bij de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het 
gebied. 
- Het deelconcept is van toepassing op de zone t.h.v. Konijnenhoek(43.1) 
 
 
8 Grondgebonden landbouw als drager van open ruimtekamers in afwisseling met bos- 
en woonfuncties. 
- De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw waarbij 
deze (via stimulerende maatregelen) zoveel mogelijk wordt afgestemd op de 
natuurlijke en landschappelijke waarden. Op beperkte schaal kan op percelen met 
potentie voor bosversterking de landbouwfunctie (op termijn) worden afgebouwd. 
- Kleine landschapselementen moeten behouden, versterkt, ontwikkeld of beheerd 
worden. Dit kan door stimulering van vrijwillige beheerovereenkomsten. 
- Het deelconcept is van toepassing op de zone t.h.v. Pragen, Vaalbeek (44.1) 
 
 

3. Operationeel uitvoeringsprogramma 
 
De concepten uit de gewenste ruimtelijke structuur worden in het operationeel 
uitvoeringsprogramma vertaald naar concrete acties voor een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Specifiek voor de natuurlijke structuur zijn de acties: 
 
- Het versterken van de bosstructuren van Meerdaalwoud-Mollendaalbos. 
De richtcijfers voor bosuitbreiding zijn: 

• buffering oostrand Meerdaalwoud: 20 ha 
• buffering zuidrand Meerdaalwoud: 20 ha 
• buffering noordrand Meerdaalwoud: 15 ha 
• herbestemmen eventueel vrijkomende delen militair domein 

 
- Het versterken van de bosstructuur van Heverleebos. 

• richtcijfer bosuitbreiding: 15 ha 
 
- Het realiseren van een verbinding tussen Heverleebos en Meerdaalwoud 
(richtcijfer bosuitbreiding: 35 ha) en behoud openruimteverbinding 
 
Daarnaast wordt aangegeven dat het op te maken RUP de ruimtelijke opties en acties uit 
de “Structuurvisie Heverleebos-Meerdaalwoud” realiseert en ondersteunt. Die acties zijn 
o.a. het verbeteren van de toeristisch-recreatieve ontsluiting, het inrichten van 
toegangspoorten en onthaalinfrastructuur en ontsnipperingsmaatregelen. 
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4. Voorontwerp RUP 
 
Het voorontwerp RUP is uitgewerkt op basis van de gewenste ruimtelijke structuur, het 
operationeel uitvoeringsprogramma en de ruimtelijke opties en acties uit de 
“Structuurvisie Heverleebos-Meerdaalwoud” en het uitgebreid bosbeheerplan (4).  
 
Het voorontwerp RUP moet drie belangrijke doelstellingen mogelijk maken: 
bosuitbreiding, behoud en versterking van de  openruimteverbindingen Heverleebos-
Meerdaalwoud en Meerdaalwoud-Dijlevallei en de inrichting van onthaalinfrastructuur. 
 
Bosuitbreiding: 
 
Het boscomplex Heverleebos-Meerdaalwoud bezit een hoge biologische waarde. Het 
maakt het deel uit van het VEN en van het Europese Natura2000 netwerk. Binnen het 
boscomplex komen meerdere habitattypes voor uit bijlage 1 van de Habitatrichtlijn (5). 
Voor de instandhouding van zuurminnend beukenbos (habitattype 9120) en eiken-
haagbeukenbos (habitatype 9160) in Vlaanderen zijn Heverleebos en Meerdaalwoud 
essentieel. Om voor deze habitatypes in Vlaanderen een globaal gunstige kwaliteit te 
kunnen realiseren is een uitbreiding van de oppervlakte nodig. Bosuitbreiding is ook 
noodzakelijk om het huidige habitatwaardige bos te bufferen en te verbinden tot grote 
stabiele complexen (6). 
 
Het operationeel uitvoeringsprogramma geeft richtcijfers voor planologische 
bosuitbreiding. Voor Heverleebos is de oppervlaktedoelstelling 15 ha, voor Meerdaalwoud 
55 ha. In de verbindingszone tussen Heverleebos en Meerdaalwoud is 35 ha 
bosuitbreiding voorzien. 
 
Bosuitbreiding kan uitgevoerd worden via massieve bebossing of via de ontwikkeling van 
structuurrijke bosranden. Vooral langs de oost- en de zuidrand van Meerdaalwoud wordt 
gestreefd naar een structuurrijke overgang tussen bos en open landbouwgebied (4). Op 
dit ogenblik is de grens tussen het bos en het landbouwgebied zeer scherp en worden de 
omliggende gronden intensief bewerkt tot tegen de bosrand. Dit houdt risico in voor de 
inspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen. 
In het bosbeheerplan wordt een bosrand beschreven als een 30 m brede strook, waarvan 
de buitenrand (± 10 m)  jaarlijks gemaaid wordt en het middelste deel om de 3 à 5 jaar. 
Het dichtst tegen het bos wordt een boom- en struikzone (± 10 m) ontwikkeld onder 
hakhoutbeheer met korte rotatie. Hierdoor ontstaat een mantel-zoom vegetatie. 
Boszomen (habitattype 6430) is ook een habitattype waarvoor het boscomplex 
Heverleebos-Meerdaalwoud werd aangemeld. 
 
 
Behoud en versterking van de verbindingen Heverleebos-Meerdaalwoud en 
Meerdaalwoud-Dijlevallei: 
 
Versnippering is een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de 
natuurwaarden in Vlaanderen (7). Door de bebouwing en de infrastuctuur rondom 
Heverleebos en Meerdaalwoud raken beide bossen steeds meer geïsoleerd. De verbinding 
tussen beide bossen onderling en tussen het boscomplex en de aangrenzende Dijlevallei 
bestaat telkens nog slechts uit één locatie. Voor het ecologisch functioneren van het 
boscomplex is het belangrijk de twee resterende verbindingszones te behouden. 
Vertuining, recreatie (verpaarding, weekendverblijven) en nieuwe vormen van landbouw 
(wijnbouw) vormen de belangrijkste knelpunten. Behalve het verlies van (potentieel) 
verbindende habitats, gaan deze activiteiten gepaard met de aanleg van rasters. Die 
zorgen voor bijkomende barrières voor soorten zoals ree en das. 
 
 



 5 

In het Operationeel Uitvoeringsprogramma is een richtcijfer van 35 ha bosuitbreiding 
voorzien voor het behoud en de versterking van de ecologische verbinding tussen 
Heverleebos en Meerdaalwoud. 
 
 
Inrichting van onthaalinfrastructuur: 
 
Actueel liggen meerdere parkings verspreid in het boscomplex. Deze zorgen voor 
versnippering en verstoring. De huidige toestand zorgt ook voor verkeersonveiligheid in 
het bos. Daarom is in het bosbeheerplan beslist de bestaande parkings te vervangen 
door onthaalzones aan de rand van het boscomplex. De primaire poort wordt uitgebouwd 
in Blanden (De Torenvalk). Een grote secundaire toegangspoort komt in Sint-Joris-Weert 
(De Speelberg). In beide onthaalzones komen o.m. een grote parking, een 
fietsenstalling, een picknickzone en sanitair. De infrastructuur wordt ingepast in een 
halfopen landschap. Kleinere onthaalzones komen aan ‘De Dauw’ en ‘Brise-Tout’. 
 
 
In onderstaande tekst worden per deelgebied van het RUP de actuele 
gewestplanbestemming, het doel van het RUP, het actuele grondgebruik en eventuele 
opmerkingen/knelpunten aangegeven. De actuele vegetatie is gebaseerd op de 
Biologische Waarderingskaart (kartering 1999-2001) (8), de map-aangiftekaart (2008) en 
terreinbezoeken. 
De concrete afbakening van het RUP gebeurde op kadasterniveau (kadvec). De percelen 
worden telkens ook weergegeven op de orthofoto (2007) en het gewestplan (1999). 
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Overzichtskaart 
 

 
   Overzicht van de deelgebieden en het type bestemmingswijziging. 
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4.1 Sint-Annaveld: 
 
Gewestplan: 
5,24 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
 
Doelstelling: 
Deze restzone tussen de bebouwing en Heverleebos is een landschappelijk interessant 
gebied waarin deels bosuitbreiding, deels behoud/ontwikkeling van soortenrijk grasland 
voorzien wordt. 
De oppervlaktedoelstelling voor effectieve bosuitbreiding (Sint-Annaveld en Winkelveld  
samen) bedraagt 5 ha. 
Bestemmingswijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar 
bosuitbreidingsgebied. 
 
Actueel grondgebruik: 
Ongeveer 3 ha is in graslandgebruik. Volgens de BWK gaat het om soortenrijk 
cultuurgrasland (hp*), deels met elementen van struisgrasland (ha). Ongeveer 1,3 ha is 
in akkergebruik en 1 ha bestaat uit zonevreemd bos. Het bos bestaat uit aanplantingen 
of spontane opslag. 
 
Opmerkingen: 
Het meest oostelijke perceel ligt tegen een woning aan. Mogelijk maakt het deel uit van 
een tuin. 
 
 
 
 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
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4.2 Winkelveld: 
 
Gewestplan: 
3,38 ha woonuitbreidingsgebied. 
 
Doelstelling: 
Het versterken van de bosstructuur van Heverleebos. 
De oppervlaktedoelstelling voor effectieve bosuitbreiding (Sint-Annaveld en Winkelveld  
samen) bedraagt 5 ha. 
Bestemmingswijziging van woonuitbreidingsgebied naar bosuitbreidingsgebied. 
 
Actueel grondgebruik: 
Ongeveer 2 ha is zonevreemde akker. Ongeveer 1,3 ha bestaat uit zonevreemd bos. Het 
bos bestaat uit opslag van berk, bremstruweel en elementen van struisgrasland.  
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 

 
Opmerkingen: 
Voor het hele gebied is een BPA opgemaakt (BPA Winkelveld). In de Atlas van de 
woonuitbreidingsgebieden staat het gebied deels aangeduid als reeds bebouwd, een deel 
als mogelijk te ontwikkelen en een deel als principieel niet te ontwikkelen. Er wordt hierin 
verwezen naar het BPA. Er moet nog op perceelsniveau nagekeken worden of de 
voorgestelde bosuitbreiding hiermee in overeenstemming is. 
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Fragment uit de Atlas van de woonuitbreidingsgebieden. 
rood = gebieden die reeds bebouwd zijn, groen = gebieden die principieel vanuit het 
Vlaams beleidskader niet kunnen ontwikkeld worden, roze = gebieden die principieel 
vanuit het Vlaams beleidskader wel kunnen ontwikkeld worden op korte termijn voor 
2007 
P= gelegen in een BPA, V= goedgekeurde niet vervallen verkaveling 
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4.3 Oostrand Heverleebos: 
 
Gewestplan: 
De totale oppervlakte is 6,25 ha, waarvan 0,45 ha woonpark en 5,80 ha agrarisch gebied 
 
Doelstelling: 
Uitbreiding van het habitattype zuurminnend beukenbos (habitattype 9120). Voor de 
instandhouding van dit bostype in Vlaanderen is Heverleebos essentieel. Om voor dit 
habitatype in Vlaanderen een globaal gunstige kwaliteit te kunnen realiseren is een 
uitbreiding van de oppervlakte nodig. 
De oppervlaktedoelstelling voor bosuitbreiding is 10 ha (oostrand en noordrand van 
Heverleebos samen). 
Bestemmingswijziging van agrarisch gebied naar bosuitbreidingsgebied. 
 
Actueel grondgebruik: 
2,8 ha is in akkergebruik, 1 ha is zonevreemd bos (naaldhoutaanplanting). De rest van 
het gebied (2,1 ha) bestaat volgens de BWK uit een aanplanting, een (voormalige?) 
hoogstamboomgaard en biologisch zeer waardevol grasland (hp*/Ha en hr*). Mogelijk 
maken deze laatste percelen deel uit van tuinen. In deze zone ligt waarschijnlijk ook een 
woning. 
 
Opmerkingen: 
Deze zone behoort tot het herbevestigd agrarisch gebied (HAG) ‘landbouwgebied 
Blanden’. Het voorstel komt daardoor in conflict met het ruimtelijk concept 43.1. 
Mogelijk behoren delen van de zone bij tuinen van woningen langs de Vinkenbosstraat en 
de Duivenstraat. 
 
 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
  De grens van het HAG is aangeduid met een gele lijn. 
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4.4 Noordrand Heverleebos: 
 
Gewestplan: 
9,48 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
Doelstelling: 
Uitbreiding van het habitattype zuurminnend beukenbos (habitattype 9120). Voor de 
instandhouding van dit bostype in Vlaanderen is Heverleebos essentieel. Om voor dit 
habitatype in Vlaanderen een globaal gunstige kwaliteit te kunnen realiseren is een 
uitbreiding van de oppervlakte nodig. 
De oppervlaktedoelstelling voor bosuitbreiding is 10 ha (oostrand en  noordrand van 
Heverleebos samen) 
Bestemmingswijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar 
bosuitbreidingsgebied. 
 
Actueel grondgebruik: 
Volgens de BWK is het gebied volledig in akkergebruik. Hiervan is 0,6 ha in de MAP 
aangifte aangegeven als tijdelijk grasland, de rest als akker. 
 
Opmerkingen: 
Deze zone is een geïsoleerd landbouwgebied. Het ligt ingesloten tussen 
bedrijventerreinen, een zonevreemde woning en Heverleebos. 
In het structuurplan Leuven is deze zone aangeduid als gebied met landbouw als 
hoofdfunctie (landbouwgebied Bierbeekpleindreef P25), maar waar de natuurwaarde 
nevengeschikt is aan de gebruikswaarde. Aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
landbouwproductie worden beperkingen opgelegd en er moeten maatregelen worden 
genomen ter ondersteuning van de natuurontwikkeling. 
Het structuurplan spreekt ook over het versterken van de openruimtecorridor tussen 
Heverleebos en de Abdij van Park en van de ecologische verbindingsfunctie tussen 
Heverleebos en de Molenbeekvallei-Bierbeekvallei. Bij de opgesomde gebieden wordt het 
landbouwgebied Bierbeekpleindreef niet vernoemd. Op de kaart van de groencorridors 
loopt de verbinding tussen Heverleebos en Abdij van Park (C12) niet over dit gebied. Er 
is wel sprake (algemeen) van het versterken van de ecologische infrastructuur in de 
landbouwgebieden in deze zone, bijvoorbeeld via beheerovereenkomsten. 
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  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
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4.5 Verbinding Heverleebos-Meerdaalwoud: 
 
Gewestplan: 
De totale oppervlakte is 11,44 ha, waarvan 4,10 ha landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied, 4,23 ha bosuitbreidingsgebied en 3,11 ha N-gebied. 
 
Doelstelling: 
Het behouden en versterken van de laatste verbindingszone tussen Heverleebos en 
Meerdaalwoud. Het doel is een open landschap met kleine landschapselementen en 
beperkte bebossing (4). 
Vertuining, recreatie (verpaarding/manège, weekendverblijf) en nieuwe vormen van 
landbouw (wijnbouw) vormen de belangrijkste knelpunten. Behalve het verlies van 
(potentieel) verbindende habitats, gaan deze activiteiten gepaard met de aanleg van 
rasters. Die zorgen voor bijkomende barrières voor soorten zoals ree en das. 
 
Het operationeel uitvoeringsprogramma heeft als oppervlaktedoelstelling voor het 
verbindingsgebied Heverleebos-Meerdaalwoud 35 ha planologische bosuitbreiding.  
 
De doelstelling voor dit RUP is 4,10 ha bestemmingswijziging van landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied naar bosuitbreidingsgebied en het bepalen van 
stedenbouwkundige voorschriften die het plaatsen van rasters in alle bestemmingen van 
dit verbindingsgebied regelen. 
 
Actueel grondgebruik: 
Het N-gebied langs de Vaalbeek bestaat volgens de BWK vooral uit permanent grasland 
(dottergrasland). 
Het bosuitbreidingsgebied is deels in akker- (1,37 ha) deels in graslandgebruik (± 3,5 
ha, waarvan ± 2 ha aangegeven volgens de MAP aangifte). 
Het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is deels in akkergebruik (2,22 ha), deels 
permanent grasland (0,76 ha, waarvan 0,34 ha aangegeven volgens de MAP aangifte). Er 
is ook 0,89 ha zonevreemd bos aanwezig, een aanplanting met naaldhout en loofhout. 
 
Opmerkingen: 
De percelen zijn geselecteerd op basis van een inventarisatie opgemaakt door ANB i.f.v. 
de aankoop van deze zone. 
In 1998 is een gewestplanwijziging doorgevoerd waarbij in het verbindingsgebied ± 25 
ha bosuitbreidingsgebied werd aangeduid. Er is nog geen effectieve bosuitbreiding 
gerealiseerd. Een perceel ervan is intussen in gebruik als wijngaard.
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  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
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4.6 Toegangspoort De Torenvalk: 
 
Gewestplan: 
9,26 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
Doelstelling: 
De uitbouw van onthaalinfrastructuur en van een wandelverbinding naar Meerdaalwoud. 
De infrastructuur zal o.a. bestaan uit een parking voor ± 130 wagens, een fietsenstalling, 
een picknickweide en een uitkijktoren. Het geheel wordt ingekleed in een open 
landschap. Er is beperkt bosuitbreiding voorzien. 
 
Bestemmingswijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar een 
bestemming die de bouw van de onthaalinfrastructuur toelaat. 
 
Actueel grondgebruik: 
Het gebied bestaat volledig uit grasland. Meerdere percelen zijn in gebruik als 
paardenweide. 
 
Opmerkingen: 
Het gebied is vrijwel volledig eigendom van ANB. Sommige kadastrale percelen zijn niet 
volledig aangekocht. 
Er is een concreet inrichtingsplan uitgewerkt. 
 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
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4.7 De Vlakte 
 
Gewestplan: 
De totale oppervlakte is 1,89 ha waarvan 1 ha bosgebied, 0,7 ha landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied en 0,15 ha N-gebied. 
 
Doelstelling: 
De voormalige boswachterswoning wordt omgebouwd tot een kantoor voor de 
beheerregio Meerdaal en een boshuis. Daarnaast is er een loods en werkruimte voor de 
terreinarbeiders aanwezig. 
 
Bestemmingswijziging van bosgebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied en N-
gebied naar een bestemming die deze specifieke functies toelaat. 
 
Actueel grondgebruik: 
De grootste oppervlakte bestaat uit een naaldhoutaanplant. De rest van het gebied 
bestaat uit de voormalige boswachterswoning, de loods en een grasland dat tot de tuin 
van de woning behoorde. 
 
Opmerkingen: 
Het gebied is volledig eigendom van ANB. 
 
 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
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4.8 Verbinding Prosperdreef-Groenendaalstraat 
 
Gewestplan: 
4,76 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
Doelstelling: 
Het creëren van een wandelverbinding. Er is deels bebossing voorzien. 
 
Bestemmingswijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar 
bosuitbreidingsgebied. 
 
Actueel grondgebruik: 
Het gebied is in akker- (3,77 ha) en graslandgebruik (0,99 ha). 
 
Opmerkingen: 
Het gebied is volledig eigendom van ANB. 
Er is een concreet inrichtingsplan uitgewerkt. 
 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
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4.9 Bosuitbreiding noordrand Meerdaalwoud (Margrietendreef) 
 
Gewestplan: 
14,29 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
Doelstelling: 
Uitbreiding van de habitattypes zuurminnend beukenbos (habitattype 9120) en eiken-
haagbeukenbos (habitatype 9160). Voor de instandhouding van deze bostypes in 
Vlaanderen is Meerdaalwoud essentieel. Om voor deze habitatypes in Vlaanderen een 
globaal gunstige kwaliteit te kunnen realiseren is een uitbreiding van de oppervlakte 
nodig. 
Het bufferen van de noordrand van Meerdaalwoud t.o.v. het aangrenzende 
landbouwgebruik. 
De oppervlaktedoelstelling voor bosuitbreiding in de noordrand van Meerdaalwoud 
(Margrietendreef en Mommedeel samen) is 15 ha. 
 
Bestemmingswijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar 
bosuitbreidingsgebied. 
 
Actueel grondgebruik: 
Ongeveer 8,5 ha is in graslandgebruik, 4 ha in akkergebruik. Daarnaast zijn er 2 percelen 
zonevreemd bos (1,6 ha). Het betreft aanplantingen van naald- en loofhout. 
 
Opmerkingen: 
Het meest noordelijke bosperceel is eigendom van ANB. Het grote, meest zuidelijk 
gelegen graslandperceel is mogelijk een huiskavel van het aangrenzende landbouwbedrijf 
in de Alex Vermaelenstraat. 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
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4.10 Bosuitbreiding noordrand Meerdaalwoud (Mommedeel) 
 
Gewestplan: 
22,9 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
Doelstelling: 
Uitbreiding van de habitattypes zuurminnend beukenbos (habitattype 9120) en eiken-
haagbeukenbos (habitatype 9160). Voor de instandhouding van deze bostypes in 
Vlaanderen is Meerdaalwoud essentieel. Om voor deze habitatypes in Vlaanderen een 
globaal gunstige kwaliteit te kunnen realiseren is een uitbreiding van de oppervlakte 
nodig. 
Het bufferen van de noordrand van Meerdaalwoud (o.a. bosreservaat Mommedeel) t.o.v. 
het aangrenzende landbouwgebruik. 
De oppervlaktedoelstelling voor bosuitbreiding in de noordrand van Meerdaalwoud 
(Margrietendreef en Mommedeel samen) is 15 ha. 
Bestemmingswijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar 
bosuitbreidingsgebied. 
 
Actueel grondgebruik: 
Ongeveer 20 ha is in akkergebruik. Aangrenzend aan het bos van De Bremberg is een 
grasland (±1,5 ha) in gebruik als paardenweide en ligt een zonevreemd bos (0,37 ha, 
populierenaanplant). 
 
Opmerkingen: 
De kadastrale percelen zijn zeer groot. Behalve een strook van ± 50 m vanaf het bos, is 
de hele zone herbevestigd als agrarisch gebied (zie kaart). De strook is specifiek voorzien 
om de optie van een buffer open te laten. Indien een bestemmingswijziging enkel kan via 
volledige kadastrale percelen, is een opdeling van de kadastrale percelen aangewezen.  
Actueel is een brede grasbuffer aangelegd i.k.v. beheerovereenkomsten. Deze 
overeenkomst biedt geen garantie dat de buffer in de toekomst ook behouden blijft. 
Gezien het intensieve landbouwgebruik en de hoge erosiegevoeligheid van de bodem (11) 
is een permanente buffer wenselijk. 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
  De grens van het HAG is aangeduid met een gele lijn. 
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4.11 Bosuitbreiding oostrand Meerdaalwoud (Mommedeel) 
 
Gewestplan: 
De totale oppervlakte is 16,67 ha, waarvan 16,19 ha landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied, 0,28 ha agrarisch gebied en 0,37 ha N-/R-gebied 
 
Doelstelling: 
Uitbreiding van de habitattypes zuurminnend beukenbos (habitattype 9120) en eiken-
haagbeukenbos (habitatype 9160). Voor de instandhouding van deze bostypes in 
Vlaanderen is Meerdaalwoud essentieel. Om voor deze habitatypes in Vlaanderen een 
globaal gunstige kwaliteit te kunnen realiseren is een uitbreiding van de oppervlakte 
nodig. 
Het bufferen van de oostrand van Meerdaalwoud (o.a. bosreservaat Mommedeel) t.o.v. 
het aangrenzende landbouwgebruik. 
 
De oppervlaktedoelstelling voor bosuitbreiding in de oostrand van Meerdaalwoud 
(Mommedeel en Veldkant Renissart samen) is 20 ha. 
 
Bestemmingswijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied en agrarisch 
gebied naar bosuitbreidingsgebied. 
 
Langs de Sint-Joris-Weertstraat wordt een kleine onthaalzone voorzien. Het gaat om een 
parking voor 20 wagens zonder verdere voorzieningen. Indien nodig moeten er specifieke 
stedenbouwkundige voorschriften voorzien worden. 
 
Actueel grondgebruik: 
7,40 ha is bij de Mestbank aangegeven als tijdelijk grasland,  5,39 ha als akker en 1,29 
ha als permanent grasland. Verspreid ligt 2,10 ha zonevreemd bos. Ongeveer 1 ha  
hiervan maakt mogelijk deel uit van een tuin. 
 
Opmerkingen: 
Deze zone is deels herbevestigd als agrarisch gebied (zie kaart). Er is een strook van ± 
50 m langs het bos niet herbevestigd. Dit was specifiek met de optie een buffer met het 
bos te voorzien. Gezien het intensieve landbouwgebruik en de hoge erosiegevoeligheid 
van de bodem is een permanente buffer wenselijk. De smalle noordelijke uitloper van het 
bosreservaat is zeer kwetsbaar voor negatieve randinvloeden. Indien een 
bestemmingswijziging enkel kan via volledige kadastrale percelen, is een opdeling van de 
kadastrale percelen aangewezen. 
De zeer waardevolle bosvegetatie aangrenzend aan de percelen en de lage recreatiedruk, 
maken deze zone zeer geschikt voor ecologische bosuitbreiding. 
Het zonevreemd bos langs de Sint-Joris-Weertstraat, waar een kleine onthaalzone 
voorzien wordt, is eigendom van ANB. 
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  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
  De grens van het HAG is aangeduid met een gele lijn. 
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4.12 Bosuitbreiding oostrand Meerdaalwoud (Veldkant Renissart) 
 
Gewestplan: 
3,14 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
Doelstelling: 
Uitbreiding van de habitattypes zuurminnend beukenbos (habitattype 9120) en eiken-
haagbeukenbos (habitatype 9160). Voor de instandhouding van deze bostypes in 
Vlaanderen is Meerdaalwoud essentieel. Om voor deze habitatypes in Vlaanderen een 
globaal gunstige kwaliteit te kunnen realiseren is een uitbreiding van de oppervlakte 
nodig. 
Het bufferen van de oostrand van Meerdaalwoud t.o.v. het aangrenzende 
landbouwgebruik. 
De oppervlaktedoelstelling voor bosuitbreiding in de oostrand van Meerdaalwoud 
(Mommedeel en Veldkant Renissart samen) is 20 ha. 
Bestemmingswijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied en agrarisch 
gebied naar bosuitbreidingsgebied. 
 
Actueel grondgebruik: 
Het perceel is in akkergebruik. 
 
Opmerkingen: 
Het perceel is herbevestigd als agrarisch gebied. 
Het perceel ligt ingesloten tussen het Meerdaalwoud en de weg die langs het bos loopt. 
De zeer waardevolle bosvegetatie aangrenzend aan het perceel en de eerder lage 
recreatiedruk, maken deze zone zeer geschikt voor ecologische bosuitbreiding.  
 
 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
  De grens van het HAG is aangeduid met een gele lijn. 
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4.13 Bosuitbreiding zuidrand Meerdaalwoud + boswachterswoning De 
warande 
 
Gewestplan: 
De totale oppervlakte is 30,18 ha, waarvan 27,96 ha landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied en 1,15 ha N-gebied. 
 
Doelstelling: 
Uitbreiding van de habitattypes zuurminnend beukenbos (habitattype 9120) en eiken-
haagbeukenbos (habitatype 9160). Voor de instandhouding van deze bostypes in 
Vlaanderen is Meerdaalwoud essentieel. Om voor deze habitatypes in Vlaanderen een 
globaal gunstige kwaliteit te kunnen realiseren is een uitbreiding van de oppervlakte 
nodig. 
Het bufferen van de zuidrand van Meerdaalwoud en van de Warandedreef (die hier buiten 
het bos doorloopt) t.o.v. het aangrenzende landbouwgebruik.  
 
De oppervlaktedoelstelling voor bosuitbreiding is 20 ha. 
 
Bestemmingswijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar 
bosuitbreidingsgebied 
Indien nodig voorzien van specifieke stedenbouwkundige voorschriften voor de 
zonevreemde boswachterswoning. 
 
Actueel grondgebruik: 
26,31 ha is actueel in akkergebruik. 1,45 ha grasland is eigendom van ANB en behoort 
tot de boswachterswoning. 
 
 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 

 



 24 

4.14 Militair domein 
 
Gewestplan: 
De totale oppervlakte is 105,24 ha, waarvan 98,47 ha militair domein, 6,37 ha N-gebied 
en 0,38 ha bosgebied. 
 
Doelstelling: 
Dit deel van het militair domein is reeds in beheer bij ANB en zal op termijn aangekocht 
worden. De doelstelling is het integreren ervan in het omliggend bosgebied. 
 
Bestemmingswijziging van militair domein naar N- of bosgebied. 
Een overdruk VEN voor de zone van het militair domein dat bij het bosreservaat Drie 
Eiken zal gevoegd worden. 
 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
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4.15 Speelbos en toegangspoort ‘De Speelberg’ 
 
Gewestplan: 
De totale oppervlakte is 26,14 ha, waarvan 19,37 ha N- en R-gebied en 6,68 ha 
bosgebied. 
 
Doelstelling: 
De Speelberg wordt uitgebouwd als secundaire toegangspoort voor het Meerdaalwoud. 
De onthaalinfrastructuur zal o.a. bestaan uit een ecologisch ingerichte parking voor 58 
wagens, een fietsenstalling en een schuilhut met sanitair. In het aangrenzende speelbos 
zal paalkamperen toegelaten worden.  
Indien nodig moeten specifieke stedenbouwkundige voorschriften toegevoegd worden 
aan de actuele natuur- en bosbestemming. 
 
Opmerkingen: 
Het volledige gebied is eigendom van ANB. 
 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
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4.16 Kasteel Van Eyll 

 
Gewestplan: 
De totale oppervlakte is 5,56 ha, waarvan 5,22 ha landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied en 0,34 ha N-gebied. 
 
Doelstelling: 
Het gebied is een kleine enclave landbouwbestemming in het verbindingsgebied tussen  
het Meerdaalwoud en de Dijlevallei. Een bestemmingswijziging naar N-gebied versterkt 
deze ecologische verbinding. 
 
Actueel grondgebruik: 
4,74 ha is in de MAP aangifte aangegeven als blijvend grasland. 
 
Opmerkingen: 
Het gaat om een droog hellend perceel op zand, lemig zand en zandleembodem (9) in de 
verbindingszone tussen Meerdaalwoud en de Dijlevallei. Dit type standplaats op de 
flanken van de Dijlevallei is schaars. Heel wat van deze bodems zijn bebouwd. Behalve 
het verlies van waardevolle vegetaties, is ook de verbindingszone tussen Meerdaalwoud 
en Dijlevallei steeds kleiner geworden. Potentieel is het een zeer waardevolle standplaats 
voor droge graslandvegetaties (droog glanshavergrasland en struisgrasland). Behoort 
deels waarschijnlijk tot het aangrenzende kasteeldomein. 
 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
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4.17 Boswachterswoning kapel O-L-V van Steenbergen 
 
Gewestplan: 
De boswachterswoning ligt in N-/R-gebied. 
 
Doelstelling: 
Indien nodig voorzien van specifieke stedenbouwkundige voorschriften voor deze 
zonevreemde woning. 
 
 

4.18 Arboretum Heverleebos: 
 
Gewestplan: 
14,79 ha N-gebied 
 
Doelstelling: 
In het arboretum primeren de educatieve en landschappelijke functie. Dit houdt in dat er 
beperkt parkinfrastructuur aangelegd wordt/is. Er moet nagegaan worden of er   
stedenbouwkundige voorschriften nodig zijn voor de verdere uitbouw van deze specifieke 
functie. 
 
Opmerkingen: 
Het arboretum is ruimer dan het kadastrale perceel in het voorstel. Het hele arboretum 
kan niet afgebakend worden op basis van volledige kadasterpercelen. 
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4.19 Boswachterswoning en voormalige boomkwekerij ‘De Dauw’ 
 
Gewestplan: 
6,68 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
Doelstelling: 
De voormalige boomkwekerij is deels in gebruik als zaadboomgaard voor o.a. linde, deels 
wordt ze ingericht als onthaalzone met ligweide, picknickbanken, hoogstamboomgaard 
enz.. Indien nodig moeten voor deze onthaalfunctie en voor de zonevreemde 
boswachterswoning specifieke stedenbouwkundige voorschriften voorzien worden.  
 
Opmerkingen: 
De aansluitende zonevreemde bospercelen (1ha) en het aangrenzende grasland (2,35 
ha) tussen De Dauw en De Bremberg zijn herbevestigd als agrarisch gebied. 
 

 
  Situering van de percelen op de orthofoto.                    Situering van de percelen op het gewestplan. 
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