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In de loop van 2001 werden door het IN, in overleg met VLM, afd. Natuur en afd. Bos en Groen, kaarten 
opgemaakt met perimeters waarbinnen, in een eerste fase, beheersovereenkomsten kunnen afgesloten worden 
voor de pakketten “botanisch beheer”. Door de voorzitter van de beheerscommissie van het Kasteeldomein van 
Poeke wordt vastgesteld dat het complex van graslanden in het kasteeldomein en in het stroomopwaarts gelegen 
beekdal niet binnen een dergelijke perimeter is gelegen en dat hierdoor – tot zijn spijt - geen 
beheersovereenkomsten voor botanisch beheer kunnen worden afgesloten.  
 
Na studie van het dossier kan door het IN volgend advies worden verstrekt : 
 
1. Zoals uit bijgaande kaart blijkt, zijn grote delen van de stroomopwaarts gelegen beekdalgraslanden wel 

degelijk gelegen binnen een perimeter “botanisch beheer”. Deze zones kunnen volgens ons nog beperkt 
worden uitgebreid, zoals op de kaart is aangegeven. 

 
2. Het kasteeldomein zelf is in de gewenste natuur- en bosstructuur opgenomen als “bosuitbreidingsgebied – 

vaste perimeter” (zoekzone van 175 ha met 10 ha effectieve en planologische bosuitbreiding). Om de 
bosuitbreidingsdoelstellingen op korte termijn niet te hypothekeren werden in gebieden met dit statuut 
destijds per definitie geen  beheersovereenkomsten  voor botanisch beheer voorgesteld. Deze consequente 
benadering kan naar aanleiding van de voorliggende vraag worden herzien en verfijnd op maat van het 
gebied. Rekening houdend met het statuut “beschermd landschap” en de landschappelijke context, de 
vergevorderde plannen van de beheerscommissie voor een hooilandbeheer van de graslandpercelen, het feit 
dat hooilandbeheer historisch de dominante gebruiksvorm was en de hoge actuele en potentiële biologische 
waarde van de graslandpercelen, is het IN van oordeel dat een beheersovereenkomst “botanisch beheer” te 
prefereren valt boven bebossing. Daarom wordt voorgesteld om de graslandpercelen in het kasteelpark te 
weren uit de afbakening “bosuitbreidingsgebied – vaste perimeter” en op te nemen binnen de perimeter voor 
beheersovereenkomsten voor botanisch beheer (zie bijgevoegde kaart). 



 
3. In de toekomst moet het eveneens mogelijk zijn een differentiatie te maken voor de resterende zone van het 

bosuitbreidingsgebied in de vallei en kunnen bijkomende zones voor beheersovereenkomsten worden 
aangeduid. Gezien de relatief beperkte te bebossen oppervlakte dat als richtcijfer naar voren geschoven 
wordt, is er zeker nog ruimte om de waarde van de andere natuurdoeltypes te ontwikkelen.     

 
 
In onderstaande figuur is een nieuw voorstel gegeven voor afbakening van de gebieden voor 
beheersovereenkomsten voor botanisch beheer. In totaal gaat om een uitbreiding van 15.8ha binnen de perimeter 
van het beschermd landschap en 3.9ha aan grenscorrecties.  
 
 

 
 
 


