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1. Inleiding 

 

In het kader van het afbakeningsproces van het Buitengebied ‘Kust-Polders-
Westhoek’ werd aan het INBO gevraagd de ecologische input te leveren, ter 
motivering voor opname van de plangebieden van categorie 1 reeks 2 (zie programma 
voor uitvoering KPW) binnen de natuurlijke structuur. Onderstaande advies is een 
antwoord op deze vraag. 

 

 

2. Algemeen 
 
Dit RUP behelst het centrale deel van de heuvelrug die de scheiding vormt tussen de 
IJzer- en Leiebekken. Het gaat om de hoogste heuveltoppen van het Heuvelland, 
zoals de Kemmelberg,  de Monteberg en de Scherpenberg.  
Het gebied wordt gekenmerkt door z’n reliëf en door het zeer gevarieerd 
cultuurlandschap, rijk aan natuur- en kleine landschapselementen (poelen, 
bomenrijen, houtkanten,…) en bos. De variatie aan soorten en 
levensgemeenschappen is groot. De belangrijkste natuurwaarden liggen bij de bossen 
(met een belangrijk aandeel oud bos), de bronnen, de waterlopen en de beekvalleien 
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met relicten van halfnatuurlijke graslanden. De kleine landschapselementen, zoals 
houtkanten en hagen, al dan niet verbonden aan holle wegen, taluds of graften, 
nemen een aparte plaats in.  Ze zijn in deze streek bijzonder soortenrijk en bevatten 
vaak oud bos-relicten. 
Die grote verscheidenheid is te danken aan het reliëf, met diep ingesneden 
beekvalleien en verschillen in expositie van de hellingen, aan het voorkomen van 
verschillende bodemtypes, van zandig op de heuveltoppen (voedselarm milieu) tot 
leem en zandleem op de hellingen en klei in de valleien (voedselrijkere milieus), aan 
de gevarieerde hydrologie, met de aanwezigheid van drie bronniveaus op de hoogste 
heuvels en met kwel- of stuwwater op hellingen en in valleien, en aan het vrij goed 
bewaarde, traditionele kleinschalige landschap. 
 
De volgens de gewestplannen aangeduide natuur- en bosgebieden in dit landschap 
liggen verspreid en geïsoleerd en hebben bovendien een relatief geringe oppervlakte. 
De landbouwzones tussenin vormen ecologische barrières voor de migratie van heel 
wat dieren en planten. Het verdwijnen van kleine landschapselementen werkt dit nog 
in de hand.  
 
De doelstelling van dit RUP is de vorming van aaneengesloten natuurkernen die 
voldoende gebufferd zijn tegen externe invloeden waardoor het volledige ecosysteem 
van het gebied opnieuw tot zijn recht kan komen. Waar de kansen het grootst zijn 
wordt gestreefd naar uitbreiding en herstel van halfnatuurlijke graslanden. Waar de 
boskernen versnipperd of te klein zijn wordt gestreefd naar bosuitbreiding. 
Bijzondere aandacht gaat naar het behoud en het herstel van de kleine 
landschapselementen.  
 
 

3. VEN 
 

3.1 De Kemmelberg en Monteberg 
 
De Kemmelberg en Monteberg zijn bedekt met diverse bostypes. Op de zandige 
toppen treffen we vooral  zuur eikenbos aan met heischrale elementen, op de steile 
hellingen zowel eiken-haagbeukenbos als  beukenbos met een zeer gevarieerde oude 
bosflora met ondermeer een abundantie van wilde hyacint. Langs de lager gelegen 
beekdalen treffen we waardevolle beekbegeleidende bossen aan. Momenteel zijn 
enkel de toppen van beide heuvels aangeduid als natuurgebied. Ook de zijflanken van 
beide bergen herbergen veel natuurwaarden en bieden tevens grote natuurpotenties 
omwille van de specifieke bodemgesteldheid en hydrologie. Er ontspringen diverse 
bronniveau’s die aanleiding geven tot zeer waardevolle bronbossen, natte soortenrijke 
graslanden met kwelzones en beekvalleien zoals ondermeer de Kleine Kemmelbeek, 
de Willebeek en de Lindebeek. Dergelijke bron- en kwelzones zijn bijzonder gevoelig 
voor eutrofiëring en verontreiniging door bestrijdingsmiddelen.   
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Figuur 1: Grasland met kwelzone op een van de flanken van de Kemmelberg 
 
 

 
Figuur 2: Reeds vanaf haar brongebied wordt de Lindebeek ingenomen door intensieve landbouw  
 
 
Rond het zeer waardevolle Voorbos, gelegen op de zuidelijke helling van de 
Kemmelberg, bestaat de doelstelling uit het uitbreiden van het areaal bos, zodat één 
ononderbroken sequentie ontstaat van bostypes op hoger gelegen droge zand- en 
zandleemgronden naar lager gelegen vochtige zand- tot (zand)leemgronden.  
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Figuur 3: Zicht op het Voorbos (zuidelijke flank Kemmeberg) 
 
 
De zuidelijke helling van de Monteberg is een typisch reliëfrijk bocagelandschap met 
nog de oorspronkelijk middeleeuwse perceleringen. Het verdient herwaardering door 
het herstel van graslandgebruik, kleine landschapselementen gecombineerd met de 
lokale uitbreiding van de bestaande bosjes. Hier doet zich ‘solifluctie’ voor, een 
geologisch fenomeen waarbij de bovenliggende leem op natuurlijke wijze afglijdt van 
de onderliggende kleibodem. 
 
 

 
Figuur 4: zicht op de zuidwestelijke flank van de Monteberg 
 
De huidige landbouwvoering vormt een knelpunt zowel in zake grondgebruik (erosie 
door akkerbouw op te steile hellingen) als inzake milieukwaliteit (verontreiniging van 
het water). Lokaal vormt overbetreding door een te geconcentreerde recreatie een 
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knelpunt voor de bosflora. Dit kan ondermeer verholpen worden door de draagkracht 
van het gebied te verhogen door meer natuur aan te bieden en de recreatie zo goed 
mogelijk te kanaliseren en te spreiden binnen de draagkracht van het gebied, vb door 
een variatie aan wandel- of fietspaden door het gebied te laten lopen, het gebied 
verkeersluw te maken en weldoordacht een aantal parkings aan te leggen voor de 
bezoekers.  
 
 
De doelstelling van dit RUP is dan ook de resterende natuurwaarden van de 
Kemmelberg en de Monteberg te vrijwaren en te werken aan een herwaardering van 
de bronniveau’s met herstel van kleine zeggenvegetaties, vochtige graslanden, 
bronbossen, hellingbossen, plateaubossen en een aaneenschakeling van de bestaande 
bostypes door enerzijds effectieve bosuitbreiding en anderzijds een herstel van een 
bocagelandschap gekenmerkt door kleine landschapselementen.  Zachte recreatie 
zoals wandelen en spelen is mogelijk, binnen de draagkracht van het gebied. 
 
 
 

3.2 De Scherpenberg en de Zavelaar 
 

 
Figuur 5: Herstel van het boccagelandschap en het verbinding van het bos van de Scherpenberg en de 
Zavelaar 
 
Ook de Scherpenberg en de Zavelaar, twee meer noordelijk gelegen heuvels, hebben 
beboste heuveltoppen. De bossen zijn van het type eiken-haagbeukenbos met 
voorjaarsflora, waaronder ook de wilde hyacint. Op de top van de Scherpenberg 
komen nog relicten voor van het  heischrale grasland.  De zuidoostelijke helling vormt 
een mooi voorbeeld van een amfitheatervormig dalhoofd van de bron van een van de 
zijbeekjes van de Grote Kemmelbeek. De hellings- en valleigraslanden herbergen 
waardevolle bron- en kwelvegetaties. De scherpenbergbeekvallei ten noorden van de 
Scherpenberg kent een uitgesproken reliëf. Deze vallei bestaat - naast typisch 
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bronbos en eiken-haagbeukenbos met wilde hyacint en bosanemoon - uit één 
aaneengesloten lint van vochtig dottergrasland, rietland, ruigtes en soortenrijke en 
reliëfrijke graslanden met knotbomenrijen en houtkanten.  
Het gebied telt vele holle wegen, wat tevens een hoog aantal autochtone bomen en 
struiken oplevert.  
 

 
Figuur 6: zicht op de zuidoostelijke helling van de Scherpenberg 
 
Doelstelling van dit RUP is de natuurwaarden van de Scherpenberg en Zavelaar en 
aanverwante beekvalleien te vrijwaren van degradatie en te werken aan een 
opwaardering van de natuurelementen en aanverwante levensgemeenschappen.  De 
huidige fragmentatie kan verholpen worden door enerzijds effectieve bosuitbreiding 
en anderzijds een herstel van het bocagelandschap gekenmerkt door kleine 
landschapselementen. Op termijn zal hierdoor ook de invloed van 
bestrijdingsmiddelen en de erosieproblematiek drastisch verminderen. 
 
 

3.3 De vallei van de Hellebeek 
 
De smalle vallei van de Hellebeek verbindt hier het noordelijk gelegen Scherpenberg-
Zavelaar-complex met het meer zuidelijk gelegen complex van de Kemmelberg-
Monteberg. Het gaat om een voor de streek zeldzame asymmetrische vallei, met steile 
bronhellingsweiden, afgewisseld met natte beekdalgraslanden.  
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Figuur 7: zicht op de structuurrijke vallei van de Hellebeek, met microreliëfrijke  
graslanden en houtkanten 
 
Ze zijn van het soortenrijke en microreliëfrijke type met in de natste delen het 
waardevolle dottergrasland. De hoger gelegen delen van de bossen bestaan uit het 
eikenhaagbeukenbos. Naar de beekvallei toe gaat dit over in waardevol alluviaal 
elzenbos en bronbos. Houtkanten van gemengd loofhout scheiden de percelen en 
accentueren de taluds en de steilrandjes. Ook hier zijn autochtone bomen en struiken 
nog goed vertegenwoordigd. Sommige taluds en perceelsranden herbergen een 
waardevolle schrale vegetatie.  
Knelpunt is hier de inname van de westelijke (vlakkere) oever door intensieve 
akkerbouw, waardoor de vallei slechts voor de helft haar natuurlijk aspect heeft 
bewaard, en wat zorgt voor eutrofiëring en verontreiniging van het beekwater. 

  
Figuur 8: de asymmetrische vallei van de Hellebeek wordt (op de voorgrond) ingenomen door akkerbouw 
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De doelstelling voor de Hellebeekvallei is het behoud van de waardevolle 
natuurelementen zoals de vochtige graslanden, natte ruigtes en bossen en het 
ontwikkelen van een voldoende brede bufferstrook aan de vlakke kant van de vallei. 
Deze typische houtkantbeek vormt tevens een ecologische corridor tussen de 
noordelijk gelegen Scherpenberg-Zavelaar en het zuidelijke Kemmelberg-Monteberg. 
Meer stroomafwaarts, richting Monteberg,  is een herstel van het graslandgebruik en 
kleine landschapselementen aangewezen. 
 
 
 

4. Natuurverwevingsgebied  
 
Het Heuvelland is van uiterst belang voor een aantal waardevolle vogels gebonden 
aan het kleinschalige cultuurlandschap.  Door de intensieve landbouwvoering is de 
nestgelegenheid en het aanbod van insecten en zaden drastisch verminderd.  Deze 
achteruitgang doet zich op niveau Vlaanderen voor. Kleinschalige landschappen die 
bestaan uit een afwisseling van bos, open grasland en akkers, doorweven van kleine 
landschapselementen zoals bomenrijen, hagen of ruige grachtkanten verdwijnen. Het 
zijn evenwel de beste omgevingen voor bedreigde vogels zoals patrijs, geelgors, 
grasmus, ringmus, zomertortel, enz… Het heuvelland bezit nog mooie voorbeelden en 
relicten van dergelijk kleinschalig landschap.  
Om deze reden is het aangewezen om in het ruime glooiende gebied rond de heuvels 
stimulerende maatregelen te kunnen nemen ten aanzien van de natuurelementen.  
Een omvorming  naar een  mozaïek van akkers, bloemrijke graslanden, hagen, brede 
bermen en bufferstroken langs beken zou een effectieve stand-still betekenen ten 
opzichte van de huidige natuurelementen. Bij een uitvoering op het terrein zouden 
deze maatregelen tevens een grote verbetering teweegbrengen inzake milieu- en 
erosieproblematiek. Op deze wijze kunnen deze gebieden een uitstekende buffering 
vormen voor het aanliggende natuurgebied, een meerwaarde bieden op het vlak van 
milieu (waterkwaliteit) en landschap en een functionele verweving vormen tussen 
landbouw en natuur. Ook bosuitbreiding rond en tussen bestaande waardevolle 
bossen behoort hier tot de mogelijkheden.  
 
 

4.1 De vallei van de Haringebeek en het Warandepark 
 
De Haringebeek ontspringt ten oosten van de Kemmelberg en zoekt haar weg verder 
in noord-oostelijke richting, naar een ander VEN-gebied ‘de Wijtschaatse bossen’. 
Het gebied heeft een glooiend aspect en bestaat voornamelijk uit akkerland. 
Verspreid liggen nog enkel graslanden met poelen en lijnvormige 
landschapselementen en bosjes. Doelstelling is hier de ecologische corridor te 
waarborgen naar de Wijtschaatse Bossen en het kleinschalige landschap te herstellen 
door een stimulerend beleid te voeren ten opzichte van graslandgebruik met poelen 
en houtige kleine landschapselementen langs de vallei van de Haringbeek. Lokaal 
behoort ook bosuitbreiding tot de mogelijkheden als stapstenen tussen de bossen van 
de Kemmelberg en de bossen van Wijtschate en het Waalse Bois de Ploegsteert.  
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Het ecologisch park dat tegen de voet van de Kemmelberg aanligt, het Warandepark, 
bestaat uit bos, microreliëfrijk grasland en een tot vijvers afgedamde bronbeek. Het 
bos heeft een mooie voorjaarsvegetatie  met ondermeer bosanemoon, gevlekte 
aronskelk en wilde hyacint. De vijvers herbergen een grote paddenpopulatie en 
diverse salamanders. Doelstelling is hier de Engelse landschapsstijl te behouden en 
de verschillende biotopen een meer natuurgericht beheer te geven.  
Tussen de Kemmelberg en de Warande ligt ‘De Lork’ een jeugdrecreatiecentrum en 
een speelbos. Geconcentreerd rond deze recreatieve functies kan gedacht worden aan 
een uitbreiding van het speelbos, inpasbare speelpleintjes, parkings en -indien nodig 
- andere infrastructuur voor de natuurgerichte recreant. 
 
 

4.2 Vallei van de Kemmelbeek en de Kleine Kemmelbeek  
 
Deze beekdalen ontspringen beiden ten noorden van de Kemmelbeek, lopen 
nagenoeg evenwijdig om vervolgens samen te vloeien in noord-oostelijke richting als 
Grote Kemmelbeek. Het gaat om smalle beekvalleien met gefragmenteerde 
natuurwaarden (afwisselend grasland met kleine landschapselementen zoals 
bomenrijen, hagen, poelen, steilranden, taluds en akkerland). Deze groene aders 
vormen een ecologische corridor van de hoger gelegen heuveltoppen naar de lager 
gelegen Dikkebusvijver (drinkwatervoorziening en wachtbekken van de stad Ieper) . 
De Willebeek is een kleine zijbeek van de Grote Kemmelbeek. Haar vallei bestaat uit 
graslanden met mircoreliëf, poelen en bomenrijen. De doelstelling is het behoud en 
de heropwaarderen van de alluviale gronden tot soortenrijk vochtig grasland met 
kleine landschapselementen of beekbegeleidend bos. Deze maatregelen zullen op 
termijn een belangrijk knelpunt voor de stad Ieper helpen oplossen, namelijk de 
erosieproblematiek in de Dikkebusvijver verminderen en de waterkwaliteit 
aanzienlijk verbeteren. 

 
Figuur 9: in de vallei van de Kemmelbeek wordt het grasland vaak onderbroken door akkerbouw.  Dit 
zorgt voor erosie. 
 
 



 

 10 

 

4.3 Noordelijke helling Scherpenberg 
 
Dit gebied is gelegen tussen de vallei van de Scherpenbergbeek en de Klijtebeek. Het 
bronniveau geeft aanleiding tot een bronbosje, omgeven door dottergraslanden, 
soortenrijke weilanden en kleine landschapselementen.  Deze waardevolle 
natuurelementen kunnen gevrijwaard en gebufferd worden door ondermeer 
bebossing of het extensiveren van de hoger gelegen gronden. Het verwevingsgebied 
ten westen van de Scherpenbergbeek vormt tevens een ecologische verbinding met 
het naastgelegen VEN-gebied en natuurreservaat van de Sulferberg-Brandersbos. 
 
 

4.4 Deelgebied Douvebeekvallei  
 
In dit deelgebied loopt het benedenstroomse deel van de Douvebeek. Het alluviaal 
gedeelte bestaat voornamelijk uit valleigraslanden met kleine landschapselementen.  
Het gaat om een mengeling van soortenrijke graslanden of cultuurgraslanden met 
bomenrijen, meidoornhagen en poelen en akkers. De doelstelling hier is een 
stimulerend beleid te voeren voor het behoud van grasland met poelen en het herstel 
van de kleine landschapselementen. Lokaal behoort ook bosuitbreiding tot de 
mogelijkheden.  
 
 
 

5. Bosuitbreidingsgebieden 
 
 
5.1 Bruiloos en Noordhoek 
 
Tussen de Scherpenberg en Kemmelberg, ten westen en oosten van de Kemmelbeek 
bevindt zich een glooiend landschap dat vooral bestaat uit akkerland met hier en daar 
een stapsteenbosje of grasland.  Deze gebieden liggen geïsoleerd tussen de beekdalen 
van de Hellebeek, Kemmelbeek en de Kleine Kemmelbeek en wateren ook af naar 
deze valleien. Ook hier geldt de erosieproblematiek en de waterkwaliteitsproblemen 
in de beekvalleien door het intensief grondgebruik op reliëfrijke gronden. De 
doelstelling van dit RUP is binnen de perimeter een taakstelling bosuitbreiding (resp 
60 en 15ha) te ontwikkelen, waardoor in de eerste plaats de bosindex van West-
Vlaanderen omhoog gaat en die tevens bijdragen tot de milieudoelstellingen naar 
erosie en waterkwaliteit toe.  Een taakstelling bos zal ondersteunend werken voor het 
ecologische én recreatieve netwerk van het Heuvelland. De zone tussen Scherpenberg 
en Kemmelberg zit namelijk in het wandelnetwerk Heuvelland, terwijl de zone vanuit 
toeristisch oogpunt best wat groener ingekleed kan worden, zodat het wandelen en 
fietsen aangenamer kan verlopen. De Kemmelberg ligt nu wat geïsoleerd van de 
andere "bergen" van het Heuvelland, afgescheiden door een relatief kaal 
landbouwlandschap. Op deze manier kan ook aan spreiding van de recreatie gedaan 
worden. 
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5.2 De noordelijke helling Scherpenberg 
 
Deze helling bestaat momenteel nagenoeg volledig uit akkerland,  wat het gebied 
uiterst gevoelig maakt voor erosie en het lagergelegen bronniveau (met bronbosje, 
dottergrasland, kleine landschapselementen, …) ernstig verstoort.  Deze waardevolle 
natuurelementen kunnen gebufferd worden door dit deel aan te duiden als 
bosuitbreidingsgebied. Het vormt dan meteen ook een uitbreiding van het 
waardevolle bos ‘De Zavelaar’.
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