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Geachte heer, 
 
 
 
Op vraag van de Afdeling Juridische Dienstverlening van het Vlaams Gewest sturen wij u 
enige gegevens met betrekking tot het hierboven genoemde afbakeningsplan. 
Het Instituut voor Natuurbehoud is enkel bevoegd voor wat betreft het ecologische aspect van 
de VEN-afbakening. In bijlage vindt u bijkomende informatie over het VEN-gebied 529 De 
Dijlevallei. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niko Boone 



Gebied 529: De Dijlevallei 
 
De in het bezwaarschrift aangegeven percelen Neerijse A/202/A en A/11 konden op de door 
ons gebruikte digitale kadasterkaart niet teruggevonden worden. Op basis van de aangegeven 
toponiemen konden wel twee percelen gevonden worden met de nummers A/202/A en A/11, 
maar dan op grondgebied van de gemeente Oud-Heverlee. De volgende toelichting is dus 
onder voorbehoud dat het wel degelijk om deze percelen gaat. 
 
De percelen zijn gelegen in de Dijlevallei. De Dijlevallei stroomopwaarts Leuven is één van 
de grootste, meest aaneengesloten en ecologisch waardevolle gebieden van Vlaanderen. Op 
het gewestplan is de vallei vrijwel volledig aangeduid als N- of R-gebied. Omwille van de 
hoge ecologische waarde zijn grote delen van het gebied ook aangemeld als Vogel- en/of 
Habitatrichtlijngebied. In het gebied liggen verschillende reservaten: de Vlaamse 
natuurreservaten ‘Vijvers van Oud-Heverlee’, ‘Rodebos en Laanvallei’ en ‘Vijvers van 
Florival’, het erkende natuurreservaat ‘De Doode Bemde’, het bosreservaat ‘Putten van de 
Ijzeren Weg’ en het domeinbos ‘Egenhovenbos’. In totaal gaat het om ongeveer 600 ha. 
Actueel is ± 1570 ha VEN-gebied afgebakend in de Dijlevallei. 
Beide percelen liggen in N-gebied (kaart 1) en maken deel uit van het Vogelrichtlijngebied 
‘De Dijlevallei’ en het Habitatrichtlijngebied ‘Valleien van Dijle, Laan en IJse met 
aangrenzende bos- en moerasgebieden’. Beide percelen zijn gelegen in een ruimtelijk 
aaneengesloten VEN-gebied van ± 1270 ha. 
Perceel A/202/A (± 0.2 ha) is een naaldhouaantplanting (Pa), perceel A/11 ( ± 0.3 ha) een 
loofhoutaanplanting (n). Beide worden beschouwd als biologisch waardevol op de 
biologische  waarderingskaart (kaart 2). De percelen ligging in het natuurlijke 
overstromingsgebied van de Dijle, temidden het erkende natuureservaat De Doode Bemde 
(kaart 3). Ze grenzen aan de Dijle die in deze zone sinds 1989 op een natuurgerichte manier 
beheerd wordt door AMINAL Afdeling Water. Door enkele recente ingrepen in de 
waterhuishouding zijn in dit gebied natuurlijke overstromingen opnieuw mogelijk. Deze 
ingrepen kaderen in een project van integraal waterbeheer ter beveiliging van Leuven tegen 
overstromingen.  
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 
Kaart 1: gewestplan 
Kaart 2: biologische waarderingskaart 
Kaart 3: situering reservaatpercelen 
Kaart 4: stafkaart



Referenties: 
 
Guelinckx, R., Oosterlynck, P. & Paelinckx, D., 2002. Biologische Waarderingskaart, versie 2, kaartbladen 32. 
Brussel. Digitaal bestand Instituut voor Natuurbehoud en metadata. Brussel. 
 
Vectoriële versie van het Gewestplan MVG-LIN-AROHM-Ruimtelijke Planning, 2002 (OC-GIS-Vlaanderen) 
 
Digitale versie van de VEN-gebieden, toestand 17/10/2003, MVG-LIN-AMINAL-Natuur,  (OC-GIS-
Vlaanderen) 
 
Digitale kadasterkaarten: KADSCAN (1998 of 1999), OC-GIS-Vlaanderen – AKRED 
 
Digitale geografische bestanden van van nature overstroombare gebieden & recent overstroomde gebieden 
in Vlaanderen (2000); GfG, K.U. Leuven R&D i.o.v. AMINAL Afdeling Water; 


