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IMAGINE workshop Meerhout

Naar een (landschaps)beheerplan houtkanten in Meerhout 



Aanleiding

□ Biomassa voor energie: vraag i.v.m. verwarming en aanbod uit 

houtkanten 

□ Randvoorwaarden

■ Multifunctionaliteit van de houtkanten; meerdere ecosysteemdiensten

■ Duurzaamheid van ‘productie’ (toekomstgericht)

■ Inspannings- en kostenefficiënt 



Geïntegreerde aanpak 

□ Opdracht benaderen als een keten

□ Op elkaar afstemmen en organiseren met alle betrokkenen

□ Beheerplan gericht op productie en oogst 

productie – oogst – vervoer – opslag – drogen – energieopwekking 



(Landschaps)beheerplan

□ Informatie en richtlijnen over:

✔ Waarom: de na te streven doelen 

✔ Wat, waar, wanneer: de beheermaatregelen, met plaats en 

timing 

✔ Wie: verdeling van de verantwoordelijkheden 



Inventarisatie houtkanten,

de bestaande toestand 

□ Te onderscheiden deelgebieden o.b.v. milieukenmerken → 

(potentieel) verschillende types houtkant met hun 

milieukenmerken



Deelgebieden op basis van 

milieukenmerken: reliëf 



Deelgebieden op basis van 

milieukenmerken: bodem



Deelgebieden op basis van 

milieukenmerken: waterhuishouding

Kwelgebieden 



Algemene deelgebieden op basis van 

milieukenmerken



Deelgebieden op basis van dominant 

landgebruik en houtkanten



Inventarisatie houtkanten,

de bestaande toestand 

□ Te onderscheiden deelgebieden o.b.v. milieukenmerken → 

(potentieel) verschillende types houtkant met hun 

milieukenmerken

□ Landschappelijke samenhang → netwerk van houtkanten 

□ Opbouw van de houtkanten → kwaliteiten en potenties voor 

verschillende ecosysteemdiensten 

□ Bepaling (inschatting) van nuttige biomassa en productiviteit 

□ Eigendom- en gebruikersituatie 

□ Bereikbaarheid e.d. 



Concrete doelen 

Uit 

⮚ de algemene visie met o.a. gewenste ecosysteemdiensten 

⮚ de bestaande toestand m.b.t. 

✔ ruimtelijke kenmerken 

✔ milieu 

✔ kwaliteit houtkanten 

□ Formuleren ecosysteemdiensten en doelen voor

⮚ Deelgebieden

⮚ Individuele houtkanten 



Concrete maatregelen en beheer

□ In functie van de doelen is beheer gericht op 

⮚ Instandhouding kwaliteit houtkanten en het milieu ervan

⮚ Verbetering kwaliteit houtkanten en/of milieu ervan

⮚ Herstel kwaliteit houtkanten en/of milieu ervan

⮚ Uitbreiding houtkanten 

⮚ Verzekering en verbetering bereikbaarheid houtkanten 



Oogstplan 

□ Wat, waar, wanneer 

□ Oogstcyclus met begroting jaarlijkse opbrengst

□ Evaluatie van de vraag / aanbod verhouding doorheen de tijd



Samenwerking 

□ Wie staat waarvoor in

□ Timing inzet

□ Ondersteuning inzet 

■ Materieel

■ Infrastructuur

■ Financieel 


