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Samenvatting 

Programma beleidsgericht onderzoek 1997 Beleidsdomein Leefmilieu, Project PB0097/33/130 

Ontwikkeling van een methode voor geïntegreerde en gebiedsgerichte monitoring van 
de biodiversiteit van de terrestrische natuur in het Vlaamse Gewest 

Opdrachtgever 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Voorzitter stuurgroep 
Jeroen Codex, afd. Natuur- en Milieubeleidsplan, 
AMINAL 

Promotoren 
Marc Antrop, Universiteit Gent 

Eekhart Kuijken, Instituut voor Natuurbehoud 

Medewerkers 
Geert De Blust, Instituut voor Natuurbehoud 

Veerle Van Eetvelde, Universiteit Gent 
Mira Van Olmen, Instituut voor Natuurbehoud 

Het opzetten van een geïntegreerd monitoringsprogramma om periodiek over de toestand van de natuur in 
Vlaanderen te kunnen rapporteren en de beleidsinspanningen te evalueren, is meer dan ooit aan de orde. 

In verschillende Europese landen en ook verder werd de voorbije jaren reeds heel wat ervaring opgedaan in 
verband met geïntegreerde monitoring. De groeiende aandacht op de Europese beleidsniveaus om over 
vergelijkbare en directe gegevens te beschikken inzake veranderingen in natuur, landschap en milieu 
onderstrepen de noodzaak om tot een betere internationale afstemming te komen tussen 
monitoringssystemen. De buitenlandse voorbeelden werden dan ook grondig bestudeerd om tot dit 
Vlaamse voorstel te komen. 

De verandering van de biodiversiteit is slechts gekend in concrete, begrensde gebieden en uit een aantal 
goed gedocumenteerde gevalstudies. Hieruit blijkt dat wat op het lokale niveau gebeurt niet steeds direct te 
koppelen is aan de globale situatie. Het beleid op het meer globale niveau is dan ook moeilijk af te 
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stemmen op lokale acties. De invloedsfactoren op de diversiteit op het lokale niveau daarentegen zijn 
echter vaak gemakkelijk te volgen en geven meer concrete resultaten. Deze kunnen beter leiden tot een 
effectief beleid, dan de sterk veralgemeende kennis die opgedaan is uit het globale, kleinschalige niveau 
welke dikwijls uit modellen afgeleid moet worden. 

Dit project beoogt het ontwikkelen van een methode voor het monitoren op het lokale niveau van de 
terrestrische biodiversiteit en van de invloedsfactoren hierop door middel van een gebiedsgerichte, 
gestratificeerde steekproef van "snuffelplaatsen". Een gebiedsgerichte differentiatie is nodig om de zeer 
gevarieerde ecologische en landschappelijke, geografische ruimte van Vlaanderen globaal te kunnen 
volgen. In de snuffelplaatsen wordt voorgesteld systematisch waarnemingen te verrichten van een aantal 
variabelen die relevant zijn voor de veranderingen van de biodiversiteit en de invloedsfactoren hierop. Vele 
factoren van zowel abiotische, biotische en maatschappelijke aard kunnen van invloed zijn op de 
veranderingen van de biodiversiteit in een gebied. Daarom moet monitoring in een breder 
landschapsecologisch en maatschappelijk perspectief gebeuren. Het begrijpen van de processen die de 
veranderingen sturen is essentieel en vereist het opvolgen van de ontwikkelingen van die factoren. 

In het project wordt hiervoor een methode uitgewerkt. Dit omvat het selecteren en verspreiden van de 
snuffelplaatsen over het Vlaamse Gewest, het aangeven van de minimaal noodzakelijke indicatoren die 
moeten gevolgd worden, het formuleren van een procedure voor de gegevensverzameling en de integratie 
ervan in een systeem dat past in bestaande meetnetten en thematische geografische informatie zoals dat in 
GIS-Vlaanderen samengebracht wordt. 

De studie resulteerde in een wetenschappelijk rapport, een handleiding voor de terreinkartering ten behoeve 
van de monitoring en een atlas van de snuffelplaatsen met de noodzakelijke achtergrondinformatie. 

De resultaten van het onderzoek leidden tot volgende adviezen en concreet voorstel tot het opzetten van 
een monitoringsprogramma voor het Vlaamse Gewest. Ze kunnen als volgt samengevat worden. 
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1. Het monitoringsprogramma moet flexibel zijn voor uitbouw en aanpassingen 
De programma's die in het buitenland reeds werden geïmplementeerd, zijn alle in de loop van de toepassing 
uitgebreid geworden in aantal sites en aantal te meten parameters. Uitbreiding was over het algemeen het 
gevolg van bijkomende vragen vanwege het beleid en/ of de wetenschap. Hieruit kan men opmaken dat de 
eerste resultaten positief of veelbelovend waren. Zo is de evolutie die het Britse programma in iets meer 
dan 20 jaar heeft doorgemaakt, ongetwijfeld een bevestiging van het succes van dit monitoringnetwerk 
Bovendien werden zowel de gegevens van de Countryside Survey in het Verenigd Koninkrijk, als die van 
het Deense programma reeds meermaals gebruikt voor het beantwoorden van beleidsvragen en kenden 
daarbij steeds bij sturingen. 

Het is dus noodzakelijk een programma voor monitoring te ontwerpen dat voldoende flexibel is, zodat 
uitbreiding of aanpassing in de toekomst mogelijk is. Indien de noden van het beleid of de vraagstelling 
wijzigen, moet hierop kunnen worden ingespeeld. Vooral de link tussen beleidsdoelen en normen enerzijds 
en de indicatoren voor monitoring anderzijds is essentieel. 

Bijna alle buitenlandse programma's zijn gestart met het monitoren van de terrestrische biodiversiteit in 
relatie tot de landschapsstructuur en steunen op het landschapsecologische principe van de wisselwerking 
tussen de ruimtelijke structuur en het ecologisch functioneren van een landschap. De Countryside Survey 
in het Verenigd Koninkrijk was in het begin beperkt tot het volgen van de landschapsstructuur en de 
vegetatie, maar werd uitgebreid met het waarnemen van broedvogels, de kwaliteit van het zoete wateren en 
de bodemkwaliteit Er is een duidelijke trend dat een groter aantal indicatoren resulteert in een lager aantal 
proefvlakken. Elke extra variabele, betekent immers ook extra werk en dus een verzwaring van het 
programma. Ook wat de variabelen betreft, kan worden opgemerkt dat programma's die reeds enige jaren 
lopen en hun degelijkheid hebben bewezen, het aantal variabelen dat wordt opgevolgd hebben uitgebreid. 
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2. Gebruik een toevallige gestratificeerde steekproef steunend op de indeling van de 
traditionele landschappen van Vlaanderen 
Bij de meeste buitenlandse programma's worden de proefvlakken geselecteerd op basis van een toevallige 
gestratificeerde steekproef gebaseerd op een classificatie van de voorkomende landschapstypes. 

Voor Vlaanderen werd onderzocht of de indeling van de traditionele landschappen hiervoor bruikbaar was. 
De methodiek die in de andere landen gevolgd werd voor het opmaken van de stratificatiebasis komt sterk 
overeen met deze die gevolgd werd bij de indeling van de traditionele landschappen in Vlaanderen. Deze 
indeling steunt zowel op kenmerken van het natuurlijk substraat (kwartairgeologie, bodem, geomorfologie 
als hydrografie), als op cultuurhistorische kenmerken bewoningsvormen, percelering, open/geslotenheid). 
Traditionele landschappen weerspiegelen nog de verticale en ecologische relaties tussen het natuurlijke 
milieu en de menselijke maatschappij voor de grote veranderingen van die met de 19de eeuw beginnen dit 
relatiesysteem grondig verstoren. 

3. Begin met een beperkt aantal proefvlakken van 1 km2 

Het totale aantal geselecteerde proefvlakken verschilt sterk tussen de programma's en zo ook hun 
steekproefdichtheid, zijnde de verhouding van het aantal monitoringsites tot de oppervlakte waarover men 
een uitspraak wilt doen. Voor de verschillende projecten varieert die als volgt: 

Programma 
Countryside Survey 
Environmental Change Network 
Small Biotope monitoring 
Der Kulturlandschaftsforschung Österreich 
Agriculturallandscape monitoring Estland 
Geïntegreerde monitoring van 
biodiversiteit in Wallonië 
Voorstel Geïntegreerde monitoring van 
biodiversiteit in Vlaanderen 

Bedekte oppervlakte 
Max. 0.25% 
Max. 0.025% 
Max. 0.30% 
0.24% 
0,13% 
0.0012% 
en 8% 
0.23% 

Aantal proefvlakken 
567 km2 

58 km2 

32 x 4km2 

200km2 

7 
8400 cirkels 
en 1400 km2 

30km2 
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Alhoewel het voorstel voor Vlaanderen in de startfase het kleinste aantal proefvlakken voorstelt, wijkt de 
steekproefdichtheid niet af van die in de andere landen. 

De twee meest langlopende programma's, de Countryside Survey (CSS) in het Verenigd Koninkrijk en de 
Small Biotope monitoring (SBM) in Denemarken, zijn met een veellagere steekproefdichtheid gestart. Pas 
na een eerste of daaropvolgende monitoringsronde werd het aantal proefvlakken opgedreven in functie van 
de beschikbare middelen. De pragmatische aanpak en de praktische haalbaarheid waren hier belangrijker 
dan de overwegingen naar de representativiteit van het geheel van de steekproef. 

In deze voorstudie werd naast de haalbaarheid ook veel belang gehecht aan de representativiteit, teneinde 
op basis van de monitoring tot gefundeerde uitspraken te kunnen komen op het niveau Vlaanderen. De 30 
voorgestelde snuffelplaatsen (proefvlakken) zijn het resultaat zijn van deze afwegingen. Ze vormen het 
minimaal aantal proefvlakken en hun aantal kan uitgebreid worden mits de nodige middelen voor de 
karteringen en verwerking ter beschikking staan. 

De oppervlakte van een proefvlak is enerzijds bepaald door de grootte van de waar te nemen verschijnselen 
en anderzijds door de haalbaarheid voor het noodzakelijke veldwerk uit te voeren. Bij de meeste 
buitenlandse programma's gaat de voorkeur uit naar proefvlakken van 1 km2-vierkanten. 

4. Gegevensverzameling in de eerste plaats door terreinwerk 
Elk van de werkende buitenlandse programma's verzamelt het belangrijkste deel van de gegevens door 
terreinwerk, in vele gevallen met ondersteuning van luchtfoto's. De grote heterogeniteit van de Vlaamse 
landschappen en de complexiteit van de aan de gang zijnde processen, maken ook hier gedetailleerde en 
systematische terreinwaarnemingen noodzakelijk om tot zinvolle uitspraken te kunnen komen van de 
verstoringketens en evolutie. Het gebruik van (liefst grootschalige) luchtfoto's is bijzonder behulpzaam 
voor het inwinnen van informatie voor terreinen die niet toegankelijk zijn en zullen zeker nodig zijn 
wanneer het aantal snuffelplaatsen zou worden uitgebreid. Het gebruik van luchtfoto's zou verder toelaten 
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de geografische context van de snuffelplaats vast te leggen in een document waarnaar later eventueel ook 
kan gerefereerd worden. Dit kan belangrijk zijn voor het inschatten van mogelijke bronnen van 
veranderingen die invloed hebben op het proefvlak 

Het gebruik van satellietteledectie ten behoeve van een gedetailleerde terreinkartering zou met de nieuwe 
satellieten met hoge grondresolutie zoals IKONOS misschien mogelijk zijn in de nabije toekomst, maar dit 
zal nog onderzocht dienen te worden. Inventarisaties van fauna en flora, evenals functieveranderingen in 
het landgebruik zullen echter steeds door terreinwerk dienen te gebeuren. 

5. Registreer gelijktijdig variabelen indicatief voor de biodiversiteit, het landschap, het 
milieu en de menselijke activiteit 
Bij alle lopende buitenlandse programma's gaat het over biodiversiteit in relatie tot de landschapsstructuur 
en in enkele gevallen bekijkt men eveneens een aantal milieufactoren al dan niet aangevuld met socio
economische gegevens. Er wordt in geen enkel programma gekeken naar genetische biodiversiteit en 
sommige zijn zelfs beperkt tot óf habitatdiversiteit óf soortendiversiteit De brede waaier van ingezamelde 
gegevens is noodzakelijk voor een integratie die tot inzicht kan leiden in de aan gang zijnde processen en 
de werking van de verstoringketens. 

In het Vlaamse programma wordt voorgesteld zowel habitat- als soortendiversiteit aan bod te laten komen. 
Naast variabelen m.b.t. landschapsstructuur, vegetatiestructuur en fauna en flora die direct met de 
monitoring gevolgd worden, zullen ook een aantal milieu-indicatoren worden opgevolgd, evenals een 
aantal demografische en socio-economische gegevens. Deze bijkomende gegevens worden maar 
gedeeltelijk zelf geïnventariseerd, maar worden veelal opgevraagd bij de betrokken instellingen en 
diensten. 
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6. Bouw een netwerk uit voor uitwisseling van monitoringsgegvens 
Samenwerking met andere systemen van monitoring is noodzakelijk. Dit omvat zowel het verzamelen van 
extra gegevens als kennis. Het opvolgen van milieuvariabelen vergt in veel gevallen een gespecialiseerde 
apparatuur en kennis. De resultaten van bestaande meetnetten moeten gebruikt worden om de 
ontwikkelingen binnen de proefvlakken mee te analyseren. Hierbij zal het eventueel nodig zijn voorstellen 
te doen om de bestaande meetnetten uit te breiden naar de proefvlakken waar met de bestaande registratie 
geen betrouwbare extrapolatie kan gebeuren. 

Allerhande karteringen die bijkomende of tussentijdse informatie kunnen verschaffen over de 
snuffelplaatsen dienen verzameld te worden. Hierbij wordt gedacht aan luchtfoto-opnamen, bijwerkingen 
van kaarten, milieueffect rapporten, studies met betrekking tot landinrichting en ruimtelijke planning. 

Het verzamelen en interpreteren van gegevens ten behoeve van de analyse en rapportering van de eigen 
monitoringsgegevens behoort tot de taakstelling van het monitoringteam. 

7. Inventariseer alle proefvlakken in één seizoen iedere vijf jaar 
De frequentie van monitoring verschilt sterk tussen de lopende buitenlandse programma's en varieert van 
eens om de 3 jaar tot eens om de 8 jaar. Opvallend is ook dat er geen vaste intervallen zijn. De reden 
hiervoor is louter het beschikbaar zijn van financiële middelen. Geen enkel systeem van monitoring op het 
landschapsniveau heeft een waamemingsfrequentie die afgestemd is op beleidsdoelstellingen of op 
wetenschappelijke kennis omtrent te verwachten evolutiesnelheden van landschap en biodiversiteit. 
Telkens men een nieuwe ronde van monitoring wil uitvoeren, moeten er financiële middelen worden 
gezocht, zodat de terreinmedewerkers niet in dienst kunnen worden gehouden. Omdat het terreinwerk 
wordt geconcentreerd binnen één veldseizoen of hoogstens twee veldseizoenen, heeft dit o.m. tot gevolg 
dat bij de reeds lopende programma's (Countryside Survey en Small Biotope Monitoring) wordt gewerkt 
met een groep van losse medewerkers voor het uitvoeren van het terreinwerk Daarbij wordt in ploegen 
gewerkt met medewerkers met aanvullende competenties. In de Countryside Survey wordt gewerkt met 
ploegen van twee professionelen die elk ongeveer 20 km2 inventariseren binnen een waamemingsronde. In 
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de Small Biotope Monitoring gebeurt de supervisie door professoren van de universiteit van Roskilde en de 
inventarisatie door studenten en met een administratieve ondersteuning. In het Waalse programma 
daarentegen wordt er expliciet gekozen voor een vaste ploeg van terreinmedewerkers die gespreid over 5 
seizoenen (de frequentie van monitoring is 5 jaar) de gegevens verzamelen en op deze manier continu in 
dienst kunnen blijven. 

Voor Vlaanderen stellen wij voor om steeds alle gegevens voor alle proefvlakken binnen één veldseizoen 
te verzamelen. Ieder proefvlak zal echter in verschillende seizoenen bezocht moeten worden. 

Dit wil echter wel zeggen dat er geopteerd moet worden voor een ploeg van vaste terreinmedewerkers 
aangevuld met losse medewerkers voor de periodes waar er intensief geïnventariseerd moet worden. 

De vaste kern van medewerkers moet bestaan uit : 
o 2 biologen/ecologen licentiaat 100% 
o 2 geografen/landschapskundigen licentiaat 100% 
o 1 administratieve of technische medewerkers niveau 7 100% 

Deze zijn verantwoordelijk voor zowel de inventarisaties als het verwerken en analyseren van de gegevens. 
De twee biologen vormen aangevuld met 2 tijdelijk aangeworven biologen de twee natuurteams. Het twee 
karteringsteams bestaan uit de twee geografen aangevuld met 2 andere tijdelijk aangeworden biologen. 

Bijkomend kunnen dus tijdelijk 4 biologen aangeworden worden voor het terreinwerk, wat neerkomt op de 
maanden maart tot augustus, aangezien dan de grootste intensiteit bij het uit te voeren terreinwerk plaats 
vindt. De inventarisatie van broedvogels en vlinders kan door vrijwilligers gebeuren. 

Indien dit scenario uitgevoerd wordt, kan de vollende schatting van het jaarlijkse budget gemaakt worden : 
o Personeelskosten : budget te voorzien voor 1 licentiaat bedraagt gemiddeld 2.000.000 BEF. De 

administratieve of technische medewerker niveau 7 kost gemiddeld 1.800.000 BEF 
o Werkingskosten : budget te voorzien voor 1 tijdelijke medewerker bedraagt gemiddeld 700.000 

BEF. Bij de werkingskosten moeten dan nog de nodige verplaatsingskosten gerekend worden. 
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8. Zorg voor inpassing binnen Europese initiatieven 
Op Europees vlak werd reeds verschillende malen het gebrek aangeklaagd van vergelijkbare gegevens met 
betrekking tot het landschap en de veranderingen ervan. Er zijn verschillende initiatieven lopende voor het 
opzetten gecoördineerde programma's voor van geïntegreerde monitoring op het niveau van het landschap. 
Recent is door samenwerking van instituten en universitaire departementen een pan-Buropees forum 
opgericht (ECOLAND) dat deze monitoring op Europese schaal wil uitbouwen. Een Vlaams programma 
voor geïntegreerde monitoring moet zich in dergelijke initiatieven kunnen inpassen. 

9. Een praktische uitbouw in fasen 
Fase 1: jaar 1 en 2: opzetten referentiesituatie en basisgegevens 
Het starten van een programma voor monitoring vereist vooreerst het bepalen van een 'baseline', een 
referentiesituatie. Er werd eerder reeds gesteld dat bij gebrek aan normen die gehaald moeten worden en bij 
het meten volgens een standstill principe, men de, door de monitoring beschreven, toestand moet kunnen 
vergelijken met de uitgangssituatie. De monitoring kan dan ook dienst doen als 'early warning' systeem. 
Bij deze werkwijze stelt zich echter de vraag of de uitgangssituatie representatief was. Bij gebrek aan 
systematisch verzamelde gegevens uit het verleden, wordt als taakstelling van het lopendemilieubeleid in 
Vlaanderen voorgesteld om als vergelijkingsbasis voor het monitoringprogramma de recente 
uitgangssituatie te nemen. Een aanzet tot het verzamelen van de nodige basisgegevens voor de 
verschillende snuffelplaatsen wordt in deze studie en de bijhorende atlas reeds gegeven. De eerste fase 
omvat het vervolledigen van deze informatie door middel van een eerste ronde gedetailleerde 
terreinwaarnemingen in alle proefvlakken. Deze fase zal dan ook bijzonder arbeidsintensief zijn, zowel wat 
de terreinkartering betreft, het verzamelen van de secundaire externe gegevens als de eerste analyse van de 
resultaten. De eerste fase zou tijdens de eerste twee jaren moeten gerealiseerd zijn. Eventuele bijsturingen 
met betrekking tot de praktische organisatie van de gegevensinzameling worden dan eveneens 
geformuleerd. 
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Fase 2: jaar 3 en 4: testen en bijsturen 
Een tweede terreininventarisatie omvat een volledige monitoringsronde van alle proefvlakken in het derde 
jaar en een initiële verwerking van de gegevens in het vierde jaar. Dit omvat het vergelijken van de 
verschillende indicatoren met de uitgangssituatie en het evalueren van de gevoeligheid en relevantie van de 
gebruikte variabelen en indicatoren. Eventueel bijsturingen voorstellen. 

Fase 3: jaar 5 en 6: eerste routine ronde van monitoring 
Terreininventarisatie van alle snuffelplaatsen gebeurt in het vijfde jaar en de verwerking van de gegevens 
met rapportering in het zesde jaar. 

10. Een team professionelen met gevarieerde taakstelling en geholpen door 
vrijwilligers 
In alle onderzochte programma's in het buitenland wordt hoofdzakelijk gewerkt met een team van 
professionelen. Die organiseren en coördineren niet alleen de monitoring, maar staan zelf in voor een 
belangrijk deel van de gegevensinzameling en verwerking. Bij de gegevensinzameling wordt meestal in 
ploegen gewerkt waarbij complementaire competenties gebundeld worden. Het inzetten van tijdelijke 
medewerkers of vrijwilligers kan in sommige gevallen gebeuren, bvb. voor de fauna- en flora
inventarisatie. Een voorafgaande training en een gepaste begeleiding is hierbij essentieel. 

Volgende taken zullen door het vaste team moeten vervuld worden: 

1. Initiatief nemen voor, organiseren en coördineren van iedere inventarisatieronde 
2. Instaan voor de training en begeleiding van tijdelijke medewerkers en vrijwilligers 
3. Contact nemen en communicatie verzorgen met alle betrokkenen in de verschillende 

snuffelplaatsen, zoals gemeentebesturen, eigenaren (om toegang te verkrijgen), enz. 
4. Controle, initiële verwerking en archivering van de inventarisatiegegevens in een databank 
5. De tijdreeksanalyse en ruimtelijke vertaling van de monitoring voor Vlaanderen uitvoeren 
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6. Verzamelen van secundaire externe informatie afkomstig van andere meetnetten en karteringen 
7. Verwerken en interpreteren van de secundaire externe gegevens voor integratie met de 

monitoringsindicatoren 
8. Het rapporteren van iedere monitoringsronde 
9. Het verstrekken van adviezen waarbij gegevens uit de monitoring dienen geïnterpreteerd te worden. 
10. Contacten onderhouden met analoge buitenlandse programma's en instaan voor de gegevensinbreng 

voor Vlaanderen in de gepaste vorm 
11. Instaan voor informatieverstrekking over het Vlaamse en buitenlandse monitoringprogramma's. 
12. Het opzetten en het beheer van een internet-site voor communicatie en het ter beschikking stellen 

van de rapportering en van de basisgegevens die geen specifieke analyse en interpretatie behoeven. 
13. het secretariaat verzekeren van de stuurgroep. 

11. De praktische organisatie 
Het vaste monitoringsteam kan best gehuisvest worden in het Instituut voor Natuurbeheer dat instaat voor 
de nodige infrastructuur. Het vaste team bestaat uit minstens een bioloog/ecoloog en 
geograaf!landschapskundige waarvan één de taak als coördinator kan opnemen. Eén administratieve 
ondersteuning is gewenst met competenties voor het beheer van databanken, GIS en internet. 

Een interdisciplinaire stuurgroep begeleidt de werking van het vaste team en het monitoringsprogramma. In 
de stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van overheden/gebruikers van de gegevens en van de andere 
monitoringssystemen en meetnetten. De stuurgroep staat in voor afstemmen van de momenten voor 
monitoring en de uitwisseling van gegevens voor een betere intergratie. 

December 2000 
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Summary 
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Development of a metbod for integrated monitoring of the terrestrial biodiversity at 
the landscape level in the Flanders Region (Belgium) 

Under the authority of 
The Ministry ofthe Flemish Community 

Chairman of the steering committee 
Jeroen Cocla, afd. Natuur- en Milieubeleidsplan, AMINAL 
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Eekhart Kuijken, Institute of Nature Conservalion 
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Geert De Blust, Institute of Nature Conservation 

Veerle Van Eetvelde, University Ghent 
Mira Van Olmen, Jnstitute of Nature Conservation 

Integrated monitoring at the landscape level gets a growing interest. More and more it becomes important 
to report the condition of nature in Flanders in a way that also policy efforts to conserve biodiversity can be 
evaluated. 

In several European countries there is a similar growing interest for integrated monitoring at the landscape 
level. Also at different policy levels there is an increasing demand for comparable data conceming changes 
in nature, landscape and environment based upon direct field observations and detailed and regular 
inventories. Efforts should be made to co-ordinate different regional or national systems of monitoring at 
an international level. In some counties such monitoring programmes have already been developed and 
implemented and have been stuclied in detail for this project. 

The changes in biodiversity are only known from some well documented case studies. They show that what 
is happening at the locallevel can not always be linked directly to a more globallevel. Consequently, there 
is a difficulty to adapt and implement policy at the global level to the local situation. However, factors 
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influencing biodiversity can be observed and monitored more easily at the local level. These observations 
should help to improve the effectiveness of policy making and might be more useful than the generalised 
knowledge, which in many cases has to be derived from models. 

This project aims to develop a method form the monitoring ofthe terrestrial biodiversity and its influencing 
factors at the local landscape level. The geographical characteristics of the Flemish region are important 
conditions in the development of such a method. Although the Flemish region (northem part of Belgium) is 
rather small (13,512 km2

), landscapes are highly diversified and so are the ecological conditions. Natura} 
resources and soit conditions show a great diversity which man used in a continuously varying way since 
the early agrarian occupation. Also the geographical situation of the region in Europe stimulated the 
development of highly diverse culturallandscapes. As a corridor of lowlands, the area formed the passage 
way for many migrations from south to north and east to west. The Flemish region is highly urbanised and 
possesses today an average popuiatien density of about 431 inhabitants per square kilometre. Besides the 
main cities there are many ether (large and small) towns and urbanised villages. Landscapes are highly 
fragmented by transportation networks of different kind. Woods, nature reserves and protected landscapes 
form rather small patches that are poorly connected. 

The method proposes a selection of 30 sample areas of 1 square kilometre quadrates distributed over the 
Flanders region. A stratified random sampling was used based upon the division of the traditional 
landscapes of Flanders. The urban agglomerations were excluded because of the difficulties in accessibility 
for field observations and the quite distinct approach that is needed to monitor this environment adequately. 
Also the narrow coastal dune area was excluded as a special programme for monitoring does exist here 
already. The method also describes the variables that should be observed and measured in each of these 
sample plots, as well as the way to do it. Not only variables related directly to biodiversity will be 
observed, but also variables that are likely to have indirect effects. Changes in spatial landscape structure 
and social conditions are considered as well. From literature a database of indicators was built and after 
analysis a selection of indicators that we considered as significant and practical for the Flemish situation 
was proposed. In addition to the procedure of data colleetien and indicator formulation, a set of basic 
information on each area has been compiled, including a series of bistorical maps and aerial photographs. 
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These were considered helpful to understand the local dynamics of the landscape in order to assess the 
processes going on and which are considered to be important for the biodiversity. All these data were 
structured in a GIS-environment for analysis and archiving. 

The results are presented in a scientific report, a manual for field mapping and an atlas containing all 
reference data for each sample area. Following recommendations were formulated for the implementation. 

1. The monitoring programme should be flexible for future extension and adaptation 
Most of the already implemented foreign programmes were gradually adapted and extended. The number 
of sample sites increased as well as the number of variables observed. The extension was based upon new 
demands by policy makers and scientists, but was only implemented when the financial means were 
offered as wel I. This was the case of the Countryside Survey in the UK and the Small Biotope Monitoring 
Programme in Denmark. 

2. Use a stratified random sampling strategy based upon the traditionallandscapes of 
Flanders 
Most foreign programmes use a stratified random sampling for the selection the sites. The strata refer to the 
different landscape types that occur. 

The di vision of the traditional landscapes of Flanders is already used al ready in spatial (physical) planning, 
in landscape management and landscape conservation and was used as a basis for the first description of 
ecodistricts. The method used for making the division of the traditional landscapes is similar to the one 
used for defining landscape types in some foreign programmes. Traditional landscapes are defined using 
characteristics of the physical environment (geology, soils, geomorphology, hydrography) and cultural and 
historica} properties, such as settiement types and pattems, field pattems and landscape type (open field, 
enclosed, etc.). Traditional landscapes reflect the vertical and ecological relations between the natural 
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environment and society before the important devastating changes that started in the 19th century and 
disturbed the landscape system profoundly. 

4. Start with a restricted number of sample sites of 1 square kilometre 
Consirlering the different foreign programmes, the sample size and the shape and size of the sites varies a 
lot as shown in following table. 

Programme 
Countryside Survey (UK) 
Environmental Change Network (UK) 
Small Biotope monitoring (DK) 
Der Kulturlandschaftsforschung Österreich (AU) 
Agricultural landscape monitoring Estland (ES) 
Proposal of the integrated monitoring programme for 
the biodiversity in Walloon region (BE) 
Proposa/ Flemish programme (BE) 

Coverage 
Max. 0.25% 
Max. 0.025% 
Max. 0.30% 
0.24% 
0,13% 
0.0012% 
and 8% 
0.23% 

Number of sites 
567 km2 

58 km2 

32 x 4km2 

200km2 

7 
8400 circles 
and 1400 km2 

30km2 

Although the Flemish monitoring programme proposed to start with only 30 sites, the sample density is 
comparable to the one in the other countries. 

Also the two oldest monitoring programmes, the Countryside Survey (UK) and the Small Biotope 
Monitoring (Denmark) started with a much lower sample density than indicated in the table above. The 
number of sample sites and variables to monitor increased after each round of monitoring when the results 
proved to be valuable and more means became available. The pragmatic approach, the feasibility and the 
severe lack of detailed significant field data are in the beginning more important than some subtie 
considerations about the statistica} rules. 
In this study a lot of attention was given to the feasibility and significanee ofthe selected sample sites. The 
30 sites selected are considered to he minimal but representative for the different landscape types and 
geographical regionsof Flanders. 
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The size of a sample site is determined by the scale of the features to be observed and the feasibility to 
collect the field data. In almost all foreign programmes, quadrates of 1 square kilometre are used. 

5. Data coneetion should be based primarily upon field work 
Most foreign programmes collect data by field observations. In many cases the field work is assisted by 
aerial photography. The use of large scale aerial photographs allows to get a ho listic and synoptic view of 
the sample site in its geographical context. They also allow to collect data from areas that are difficult to 
access and to reduce the time for field work. 

The use of the new sub-metre resolution satellite imagery, such as the IKONOS data, might provide new 
possibilities in the future but still demand fundamental research. Anyhow, the inventory of fauna en flora 
and the detection of functional changes of the land use can only be achieved by fieldwork. 

6. Register simultaneously variables that are indicative for biodiversity, the landscape, 
the environment and the human activities 
All foreign programmes relate changes in biodiversity to changes in the landscape structure. Some also 
relate to environmental factors and a few also to social and economical factors. The main focus is 
understanding the ongoing processes and the way disturbances act upon the biodiversity. No genetic 
biodiversity is considered and some programmes are restricted to habitat diversity and species diversity. 

The Flemish programme proposes to monitor habitat and species diversity, as well as landscape structure, 
vegetation structure, fauna and flora. Also some environmental indicators should be followed, as well as 
certain demographic, social and economical ones. 
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7. Build a network for exchange of all kind of monitoring data 
Co-operation with other existing monitoring systems is essential. When possible data collected by other 
programmes should he integrated. Not only data should he exchanged, but also expertise. Monitoring 
environmental variables is a very specialised task and demands a specific infrastructure which is not part of 
this programme. Existing monitoring programmes for air, water, soil, etc, should he networked. 

Also, it is worthwhile to bring together systematically all kind of data collected in the area of the different 
sample sites, such as aerial photographs taken for different purposes, environmental impact assessment 
studies of the area, map revisions and studies for land reorganisation. Intemationally used indicators should 
he considered as well. 

Collecting and analysing the monitoring data is a specific task of a team. That team should also ensure 
reporting and data exchange in the whole monitoring network. 

8. Monitor all sites in one season every five years 
The frequency of monitoring varies between the different foreign programmes from 3 to 8 years. 
Noticeahle is that often no fixed intervals are used; the only reason being the availability of financial 
means. Consequently, none of the existing monitoring programmes has a frequency that is hased upon 
specific policy goals or scientific knowledge. Another consequence is that no permanent team is involved 
in gathering and analysis the data and a lot of volunteers are used. Field work is done in small team with 
complementary expertise and volunteers receive a specific training. The Countryside Survey (UK) uses 
teams of two professionals that cover each 20 km2 during each monitoring round. The Small Biotope 
Monitoring (Denmark) is supervised by the staff of the University of Roskilde and uses trained students for 
the field work. 

The Flemish programme (as the Walloon one) proposes a permanent core team for the organisation, 
planning, analysis and data exchange. In addition, volunteers with specific training should he included as 
well. Each monitoring round should he achieved within one season, but each sample site should he visited 
several times during one season. 
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9. Consider integration into European initiatives 
At the European level, many studies complain the lack of comparable and reliable data about landscape and 
environment in Europe. Several initiatives have been proposed to monitor at the landscape level using 
unified methods and categories. The Flemish monitoring programme should be aware of these initiatives 
and a particular task ofthe permanent monitoring team should be the integration ofthe regionat programme 
in the international activities as well as providing data for exchange. 

10. A practical elaboration in phases 
Phase 1: year 1 and 2: setting up the reference base and co/lecting basic data 
The first step is to define a 'baseline ' to compare to. As no specific standards are legally specified yet, 
comparing the results of the monitoring should be based upon the standstill principle. The monitoring can 
be used then also as an early warning system. The first phase of the monitoring system consists therefore in 
defining this base line for which the situation of the starting year will be used as a reference. This study 
provides already some basic data sets for each of the selected sample sites. Furthermore, this first phase 
will involve detailed field surveys and the setting up of a data management and analysis system. 

Phase 2: year 3 and 4: testing and adjusting 
The second phase is formed by a complete monitoring of all sample sites in the third year and the analysis 
of the data in the forth year, as well as the evaluation of the method used. Indicators should be formulated 
and compared to the base line and their sensitivity and significanee should be tested. Adjustments to the 
programme should be made if necessary. 

Phase 3: year 5 and 6: first 'routine' round o[monitoring 
All sites should be monitored during the fifth year and the results should be reported during the sixth year. 
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11. A professional team having diversified tasks and assisted by volunteers 
All foreign programmes propose or use a permanent core team for the organisation, and the fieldwork, as 
well as for the data analysis and reporting. Complementary expertise is gathered in the team. They also 
organise and co-ordinate the work oftemporary collaborators or volunteers during the fieldwork. 

Following tasks should be carried out by the permanent team: 

1. take the initiative for the organisation and co-ordination of each monitoring round, 
2. provide for the training and guidance ofthe temporary collaborators or volunteers, 
3. contact all participants, institutions and services involved and provide the necessary communication, in 

particular with the local population and the land owners, 
4. control the data collected data and provide their archiving, managementand initial analysis, 
5. define the indicators, elaborate the time series analysis and spatial interpolation of the results for the 

whole of the Flanders region, 
6. gather the ancillary data provided by other sources, mapping or monitoring schemes, 
7. analyse and interpret these data and integrate them with the results ofthe monitoring, 
8. report on each monitoring round, 
9. formulate recommendations for amelioration, 
10. keep contact with the foreign monitoring programmes and provide data exchange when necessary, 
11. spread general information about the Flemish and foreign initiatives in monitoring, 
12. set up and manage an internet-website for reporting and providing the basic data and interpreted results 

from the monitoring, 
13. organise the secretanat ofthe steering committee. 
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12. The practical organisation 
The permanent team can be settled in the Institute of Nature Conservation. The team should consist of at 
least two ecologists (biologist) and two geographers (landscape researcher) and co-ordinator, as well as a 
minimum administrative and technica} staff for the management of the databases and GIS. 

A multidisciplinary steering committee controls the monitoring programme and should consist of 
representatives of the different policy making levels, of the users of the monitoring data and other mapping 
and of monitoring programmes. 

December 2000 
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INLEIDING 

1 Waarom geïntegreerde monitoring 

1.1 Aanleiding, aanzet tot het project, voorgeschiedenis 

Het opzetten van een geïntegreerd monitoringsprogramma om periodiek over de toestand van de natuur in 
Vlaanderen te kunnen rapporteren en de beleidsinspanningen te evalueren, is meer dan ooit aan de orde. In 
verschillende Europese landen en ook verder werd de voorbije jaren reeds heel wat ervaring opgedaan in 
verband met geïntegreerde monitoring. De groeiende aandacht op de Europese beleidsniveaus om over 
vergelijkbare en directe gegevens te beschikken inzake veranderingen in natuur, landschap en milieu 
onderstrepen de noodzaak om tot een betere internationale afstemming te komen tussen 
monitoringssystemen. 

De verandering van de biodiversiteit is slechts gekend in concrete, begrensde gebieden en uit een aantal 
goed gedocumenteerde gevalstudies. Hieruit blijkt dat wat op het lokale niveau gebeurt niet steeds direct te 
koppelen is aan de globale situatie. Het beleid op het meer algemene niveau is dan ook moeilijk af te 
stemmen op lokale acties. De invloedsfactoren op de diversiteit op het lokale niveau daarentegen zijn 
gemakkelijker te volgen en geven meer concrete resultaten. Deze kunnen beter leiden tot een effectief 
beleid, dan de sterk veralgemeende kennis die opgedaan is uit het globale kleinschalige niveau die dikwijls 
uit modellen afgeleid moet worden. 

Dit project beoogt het monitoren op het lokale niveau van de terrestrische biodiversiteit en van de 
invloedsfactoren hierop door middel van een gebiedsgerichte, gestratificeerde steekproef van 
"snuffelplaatsen". Een gebiedsgerichte differentiatie is nodig om de zeer gevarieerde ecologische en 
landschappelijke, geografische ruimte van Vlaanderen globaal te kunnen volgen. Er wordt voorgesteld om 
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in de snuffelplaatsen systematisch waarnemingen te verrichten van een aantal variabelen die relevant zijn 
voor de veranderingen van de biodiversiteit en de invloedsfactoren hierop. Vele factoren van zowel 
abiotische, biotische en maatschappelijke aard kunnen van invloed zijn op de veranderingen van de 
biodiversiteit in een gebied. Daarom moet monitoring in een breder landschapsecologisch en 
maatschappelijk perspectief gebeuren. Het begrijpen van de processen die de veranderingen sturen is 
essentieel en vereist het opvolgen van de ontwikkelingen van die factoren. 

Hiertoe werden een 30-tal snuffelplaatsen geselecteerd, verspreid over het hele Vlaamse Gewest. Het zijn 
proefvlakken van één vierkante kilometer waarin, volgens een vaste procedure op regelmatige tijdstippen 
een aantal vooropgestelde variabelen beschreven en gemeten te worden op het terrein. Deze gegevens 
dienen geïntegreerd te worden met de resultaten van andere meetnetten en karteringen, zoals bvb. 
luchtfoto-opnamen. Hieruit worden indicatoren afgeleid die niet alleen moeten toelaten de veranderingen 
van de terrestrische biodiversiteit te volgen, maar ook de oorzakelijke processen die ermee samenhangen. 
Daarom worden ook telkens de structurele en functionele landschapsecologische kenmerken van het gebied 
in kaart gebracht. 

1.2 Omschrijving van de doelstellingen van de geïntegreerde monitoring 

De doelstellingen van de geïntegreerde monitoring kunnen als volgt geformuleerd worden : 

o bepalen van de toestand van de terrestrische biodiversiteit in het buitengebied van Vlaanderen; 
o voorspellen en observeren van de veranderingen in de terrestrische biodiversiteit in het 

buitengebied van Vlaanderen; 
o het identificeren van de externe impact en bijhorende drijvende krachten op de biodiversiteit 

van het buitengebied van Vlaanderen; 
o het linken van de geobserveerde externe invloeden aan bepaalde veranderingen in de 

biodiversiteit; 
o het vergelijken van de ontwikkelingen in biodiversiteit m de verschillende onderscheidde 

regio's (traditionele landschappen) in Vlaanderen; 
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!J het verschaffen van informatie omtrent de biodiversiteit van het buitengebied aan beleid en het 
grote publiek; 

!J 'early waming' (het vroegtijdig aangeven van te verwachte problemen). 

Enkel terrestrische biodiversiteit zal onderwerp zijn van de monitoring, wat wil zeggen dat dieren en 
planten die voor hun volledige levenscyclus afhankelijk zijn van water, niet zullen worden opgevolgd. 
Maar bijvoorbeeld de amfibieën - die een deel van hun leven op het land doorbrengen- zullen wel worden 
meegenomen. 

Deze doelstellingen moeten worden bereikt door het monitoren van zowel milieutrends als de reactie van 
biologische systemen op deze trends. Dit zou moeten leiden tot het identificeren van oorzaak-effect 
relaties binnen een ecosysteem. 
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DE GESELECTEERDE SNUFFELPLAATSEN 

Onderstaande tabel geeft de namen van de 30 geselecteerde snuffelplaatsen. De situering van deze 
snuffelplaatsen is terug te vinden op bijgevoegde figuur. 

Snuffelplaats I Snuffelplaats naam 
1 ~~ers Lampemisse ---------- --
2 ~~h~ld~_t~olders_ Ant~~~f!__:_ Hoeven el!_ ________________________________ 

---·----··~--· 

3 Meet~sland - Eeklo, Kleemhoek 
4 Zandstreek in de Vlaamse Vallei - Zomergem 
5 Zandstreek buiten Vlaamse Vallei - Zedelgem 
6 Land van Waas - Haasdonk 
7 Land van Poperinge - Watou 
8 Zuidelijke IJzervlakte en land van leper- Reninge 
9 _'!laarns~_f\rdenpen_:_~_'.!_ark~_9~ Schorisse ------------··-----··-----··- ------------
10 Z~n41~-~!!!--~lll~~mstreek,_ La!J.d van Merchtem - Afflig~.!!1-Teralfene 

------------·--~--· 

11 Zandleem-en leemstreek, Land van Wetteren-Lede- Erpe-Mere Vlekkern 
12 Land van Roeselare - Roeselare Beveren 
13 Noorderkemg_en- Riikevorsel 
14 Centrale Kempen - Meerhout 
15 Centrale Kempen - Malle, Heikant -
16 Zuiderkempen, Land van Kontich-Ranst- Boechout, Lint 
17 _f:_l!Ü:l~_r.!5_~!!?:Pe_!},__Qem~rl'!!1Q_::-_~_u_~~-~,_-~c4Qon_beek -------------·-----·--···-·-·-·------·---····-·---·-··-·--
18 K~!!!P~n~_Pl!!!ç_aJ:!_,Jjm~!lX_g~ _h_~ide- ef!J?osgebied _:-_Maasmç_çh~!en2_8-.L ______ ·····-··-·-·-·--··--·--····-------·-----
19 Kempens Plateau2 Bekken van de Warmbeek- Nee!]Jelt St-Huibrechts-Lille 
20 Maasvlakte - Maasmechelen2 Leut 
21 Hageland - Tielt Winge 
22 Vochti~engouw - Nieuwerkerken - Alken2 St-Joris 
23 Droo_g HasQengouw- Sint-Truid~ Gelinden 
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·--·------·-·--•·N-·- - - -·----·--·---------------------·---
24 Braban_1~~ Lee_!!lstree~ _ _:_KQ_r_Q_ee~-DJ.i.L~--·-·--··-----··-------- ---
25 Land van Herve - Voeren 
26 Scheldevallei - Weert 
27 Scheldevallei - Schelderode 
28 Dijle-Demervallei- Mechelen-Bonheiden 
29 IJzervallei- Diksmuide 

_______ _]_Q _ _ Maas~ekken- Je!cervallei- Lauw ----------- - --
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BESCHRIJVINGSFICHES EN FIGUREN 

De 30 geselecteerde snuffelplaatsen worden aan de hand van fiches en figuren voorgesteld. Hierdoor krijgt 
men reeds een duidelijk beeld van de identiteit van de verschillende proefvlakken alsook van hun 
onderlinge diversiteit. 

Per snuffelplaats zijn volgende gegevens opgenomen : 

1. Een beschrijvingsfiche 
Deze bevat de cartografische situering, de landschapsecologische situering en de juridisch
beleidsmatige situering. Verder is er een beknopte beschrijving gegeven van het traditionele landschap 
waarin de snuffelplaats ligt en van de snuffelplaats zelf. Indien er opmerkingen zijn over de 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats zijn deze opgenomen, evenals de opmerkingen 
na het terreinbezoek 
De lijst met de voorkomende ecotopen zoals aangeduid op de BWK zit in bijlage. 

2. De geografische context van de snuffelplaats 
De snuffelplaats wordt vooraf gesitueerd m een rmmere geografische context, dit om externe 
invloedsfactoren te kunnen inschatten. 

3. Topografische kaarten 
Topografische kaarten van elke snuffelplaatsen zijn opgenomen in de figurenatlas onder digitale 
(gescande). De meest recente topografische kaarten zijn echter nog niet voor alle gebieden 
beschikbaar, enkel degene die beschikbaar waren in augustus 2000 zijn daardoor opgenomen. 
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4. Orthofoto's 
De luchtfoto's die verwerkt werden tot orthofotokaarten werden opgenomen indien ze digitaal ter 
beschikking stonden. Dit zijn alle zwart/wit orthofoto's van het Nationaal Geografisch Instituut van 
1995, ter beschikking gesteld door het O.C.-GIS Vlaanderen. De kleurorthofoto's van het Vlaamse 
Gewest opgemaakt door N.V. Eurosense - Belfotop zijn niet voor alle gebieden digitaal ter 
beschikking, vooral de provincie Limburg ontbreekt hier. 

5. Uitsnede van het gewestplan en BWK 
Afdrukken van de digitale gewestplannen (verdeeld door het OC-GIS-Vlaanderen) en van de 
Biologische Waarderingskaart (1 de versie) (Instituut voor Natuurbehoud). De bijhorende legende van 
het gewestplan en de BWK wordt vooraan gegeven 

6. Terrestrische foto's 
Tijdens de periode juni-augustus 2000 zijn de definitief geselecteerde snuffelplaatsen allemaal bezocht 
en werden er terrestrische foto ' s genomen. Een selectie van de foto's wordt weergegeven in de 
figurenatlas, ten einde een beeld te geven van de diversiteit binnen de verschillende snuffelplaatsen. 
De lokalisatie en kijkrichting van elke foto wordt weergegeven op de topografische kaart. 

De kaarten en fiches van de snuffelplaatsen zijn terug te vinden na bijlage I. 
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BIJLAGE I : LIJST MET VOORKOMENDE ECOTOPEN 

BWK 
In de beschrijvingsfiches van de snuffelplaatsen zijn de verschillende ecotopen opgenomen zoals 
voorgesteld op de BWK. De verklaringen van de gebruikte afkortingen worden in onderstaande tabel 
gegeven. 

ECO BWK bcschri.iving 
? Ecotooo niet ingevuld in bestand. 
Ae Eurofe plas, viiver, meer < 3m diep (Nymphaeioll) 
A er Recente plas met minerale bodem, < 3m dieo 
Aev Oude Qlas met veenontwikkelingl < 3m diep 
Am Mesotrofe. vegetatieloze Qlasl visvijverl < 3m diep 

BK-···- --···-· _@ e! _Q.Q. z~r~,_~en.J_g~le..el!! _!!let ..§Ïli~aatr_ots ---------·-----·-----·-----·· 
Bl Aklcer:..Q.p_ le!!Üg~_QQ_Q~!!!--···---·--------- ---··· -----------·-----·------------·-···--·- ·- ···----···---· 

Bs Akker op zandige bodem 
Bu Akker op klei< ge bodem 
Cdb Deschampsia-heide met struik- ofboomooslag 
Cgb Droge heide met struik- ofboomoQslag 
Ds Bij hoogtij overstroomd slikl SQuikom 
Fb Zuurl oligotrafent beuken-eikenbos 
Fs . _Zl!!!~,__!!l~~.Q!!~f~l}_t!:>.~!:!k~!!::~.!-~en!?.9.§ _ _(F ~gQ:-.Q.!!~.rç_e..h:tll!L _____________________ ------··--·--·--
He .Y o~htig_!_Q!: na!JP.esotrggf hooiland (Cal th.i9!Ü _______________________ - -·------·---·-
Hi Vochtig, mesotroof grasland met dominatie van Juncus ssp. 
Hp Regelmatig~_graasde, permanente weide (Cynosurion) 
Hpr Weilandcomplex met veel sloten en/ofmicroreli%of 
Hr Geruderaliseerd roesofiel grasland 
Hu Mesofiel, licht l?emest hooiland (ArrhenatheriQ!!)__ 
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Hx Dicotylen- en soortenarm tijdelijk of permanent grasland 
Kb Bomenrij 
Kb(p) 
Kb(ps) 
lili_ql_ 
Kb' ..=1 ____ ------ -·--·---------- --- - -----
Kb.Q BomentiLmet Po_Qulier (PoQ_!llu.~--
Kd Dijk met grazige of beboste taluds 
Kh Houtkant of oude heg 
Ki Hoogstamboomgaard 
Kl Laagstamboomgaard 
Kp Park (openbaar of .Qrivaat) of (rustig gelegen, groen) kerkhof 
Kok Park met kasteel 
Kg ______ ~oo_!!lkwe~erjh_bloemkwekerij_ of serre -------
Ks Y~rlaten spoorweg_Qf interessaf!Je ~Q.Q_9rwegbermvegetatie ________ ------· 
Kt Talud begroeid met gras, struiken enlofbomen 
Ku Ruderale vegetatie 
Kw Holle weg met grazige of beboste taluds 
Kz Opgespoten terrein ofniet-bebouwd en -onderhouden industrieterrein 
I.: Populieren-aanplanten 
Lh Populieren-aanplant op vochtige grond 
Lhb PQP!!.U~~~n-~!!plaJ!!Jm VQ~h!ig~_grond met elzen-onde!ê'o~l__ _______ - ---·----
Lhi foQ_!.lli~_en:~é!!!.Q!ant op VQ.~]ltig~_gro!!Q_!!l~t 11!_derak_Q_ndergro~L ____ -----··--·-
Ls Populieren-aanplant op droge grond 
Lsb Populieren-aanplant O.Q droge grond met struikgewas 
Lsi Populieren-aanQlant op droge grond met ruderale ondergroei 
Me Grote Zeggen-vegetatie op vaste grond (Magnocaricion) 
Mr Rietland, grote helofytenvegetatie (Phragmition) 
N Loofhoutaanplant (niet-_Qopulie~) 
Pa A<!!JJtel_ges!_9_!~n.:.naaldhou~é!_l!Iili!!!~onder _onqergr_oeL( niet -den) __ - ·-·-·------
Pi Zeer jonge2 initi%ole naaldhoutaan_Qlant (niet-den) 
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Pica Fijnspar (Picea abies) 
Pm Oude naaldhoutaanplant (niet-den) met duideliike ondergroei 
Pmb Oude naaldhoutaanplant met hoge struiken en bomen 
Pmh Oude naaldhoutaanplant met lage ondergroei (grassen, kruiden) 
Pop Populier (Populus sp.) 

:eP~-- {\dul!~_ges!otel! denn~-l!~anplant_?:_g_nder ond~rgroei ___________ 
RQ_I!lb ---Oud~ dennenaa_!!Plant met hoge struiken en bomen 
Ppmh Oude dennenaanplant met lage ondergroei (grassen kruiden) 
Ppms Oude dennenaanplant met laag struikgewas 
Q Eikenbos 
Qa Neutroclien, mesofiet eiken-haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 
Qb Zuur, oligotrafent eikenbos (Querco-Betuletum) 
Oe Mesofiet eiken-haagbeukenbos met Boshyacint (Endymio-Quercetum) 
Ql_ ___ S l!l:>_l!lQ.Ilta(!!_!,_Zl!ur e_!k~!lbo~_{I.-uzulQ:~er_~~tum L ________ ________ 
Q_§ ______ .~uur,_ ll!..~~s>_trafent eiken ih~!ffiout) bos (Fa&Q_:-guercetum} _______ 
Sf Frequent overstroomd wilgenstruweel (Salicetum triandrae-viminalis) 
Sg Droog, brem- en Gaspeldoornstruweel (Sarothamnion) 
Sz Struweelopslag op antropogeen sterk gestoorde gronden 
U a Halfopen of open bebouwing met beplanting 
Ud Dicht bebouwd gebied 
Ui Industriele bebouwing, fabriek 
Un Q_pen ]?~QQ).l~ill_g in_9_!1.!geving_ m~t_x~~ __ nat!!_l!I!ü~e b_~grQ~i!!g _____ _________ 
·-----···· ~-·-···--· 

Ur .f!~bo_l.!~ÎI!gJ!l~ra!}.§_che _ _omg_eving,_lo§staande hoe~------------- ----·--·· 
Uv Terrein voor verblUfsrecreatie (chalets, vakantiedorpen) 
Va Alluviaal Essen-Olmenbos met voorjaarsaspect (Ulmo-Fraxinetum) 
Vc Bronbos met elzen of essen (Carici-Fraxinetum en Cardamine-Alnetum) 
Vm Zeggen-rijk2 mesotroofElzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) 
Wat Water 
}Y__~g ____ .. w~_g_·-·------·-··-·--·------·------·--------··-···-----------·----·--·---·-----·------·-·--
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Legende gewestplan 

Bestemming gewestplan 

- 0100- woongebied 

- 0101- woongebied met kultureel, historischeen/of esthetische waarde 

- 0102- woongebied met landelijk karakter 

- 0103- woongebied met landelijk karakter en kult. , historischeenlof esthetische waarde 

- 0104- woonpark 

- 0105- woonuitbreidingsgebied 

- 0183- woonaansnijdingsgebied 

CJ 0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

CJ 0300- dienstverleningsgebieden 

EJ 0400- recreatiegebieden 

Q 0401- gebieden voor dagrecreatie 

D 
D 
GD ----------

0402- gebieden voor verblijfrecreatie 

0403- gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie 

0405- vliegveld I recreatiegebied 

0431- golfterrein 

0500- parkgebieden 

0510- parkgebied met semi-agrarische functie 

0600- bufferzones 

0700- groengebied 

0701- natuurgebied 

0702- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 

0710- zone voor natuurontwikkeling 

0731- speelbossen of speelweiden 

0733- groengebied met vissershutten 

0800- bosgebieden 

0810- bosgebieden met ecologisch belang 

D 
D 
rz2] 
l2Za 
rz2J 
~ --------D 
D 
I #P.~l -D 
a 
D 
D 
D 
D 

D 

0880- uitbreidingsgebied voor bos 

0900- agrarische gebieden 

0901-landschappelijk waardevolle gebieden 

0910- agrarische gebieden met ecologisch belang 

0911- valleigebieden 

0912- agrarische gebieden met landschappelijke waarde 

0916- bouwvrij agrarisch gebied 

1000- industriegebieden 

1002- milieubelastende industrieën 

1011- regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter 

1030- bijzondere industriegebieden 

1039- bijzonder reservatiegebied (cfr. Teleport) 

1082- reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding 

1084- gebied voor uitbreiding van bestaande nijverheid 

1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's 

1110- bedrijfsgebied met stedelijk karakter 

1181- reservegebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo's 

1200- ontginningsgebieden 

1201- uitbreiding van ontginningsgebieden 

1212- ontginningsgebieden met nabestemming natuurontwikkeling 

1280- reservegebied voor ontginning 

1310- stortgebieden (huisafval en niet-giftige stoffen 

1400- militaire gebieden 

1500- bestaande autosnelwegen 

1504- bestaande waterwegen 
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Legende Gewestplan 

Infrastructuur 

= 

0000 

0 0 

150c- bestaande hoofdverkeerswegen 

150d- aan te leggen hoofdverkeerswegen 

150e- bestaande spoorwegen 

150g- bestaande afzonderlijke leidingen 

150h- aan te leggen afzonderlijke leidingen 

150i- bestaande leidingstraten 

150}- aan te leggen leidingstraten 

150k- bestaande hoogspanningsleidingen 

1501- aan te leggen hoogspanningsleidingen 

ReseNatiegebieden infrastructuur 

D 1501- aan te leggen autosnelwegen 

m 1505- aan te leggen waterwegen 

ffilllilllillm 1507- erfdienstbaarheids-gebieden 

ReseNatiegebieden 

1506- reservatiegebieden 

Waterwinningsgebieden 

L._J 1600- waterwinningsgebied 

Bestemming gewestplan overlay 

D 1601- overstromingsgebieden 

- 1602- gebieden met kultuur, historischeenlof esthetische waarde 

D 1603- zone voor renovatie 

- 1604- landschappelijk waardevolle gebieden 

-------

Legende Biologische Waarderingskaart 

Waarde -D 
wa -D 
D 
D 

zeer waardevol 

waardevol 

weinig waardevol met zeer waardevolle elementen 

weinig waardevol met waardevolle en zeer waardevolle elementen 

weinig waardevol met waardevolle elementen 

weinig waardevol 

infrastructuur 
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Topografische kaart Gemeenten DIKSMUlDE 

20/1 
Streek Kustpolders (120000) 

Orthofoio's Traditioneellandschap 120010 Westelijke Oudland 
Kleur Zwart/wit 

120040 westelijke Middelland 
20/1/1 036192 

20/1/2 036194 Beodistricten 2a2 Oudland-en 

2011 /3 038192 Middellandpolders 

20/1/4 038194 

Lambert X 38 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 193 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 2
) 

d1-21-22 Natuurgebieden met wetenschappelijke 985256 

dl-21-24 waarde of natuurreservaten 

d1-22-11 Landschappelijk waardevolle gebieden 14744 

d1-22-13 

7-11-2000 

I [IJ 
BWK 

Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m2) 
1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Bu landbouwgebied zonder 
houtkanten 

Bu akker 

Hp cultuurgrasland 

Hpr cultuurgrasland 

Hx 

Ur 

Hu 

cultuurgrasland 

open bebouwing + groen 

soortemijk cultuurgrasland 
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\Polde~s Lampernisse 

Beknopte beschrijving traditioneellmulsclwp 

-Vlak landbouwgebied met kleine, lage kerndorpen en sterk verspreide 
alleenstaande bebouwing. 
- Wijdse panoramische zichten in alle richtingen. 
-De bebouwing, overwegend landbouwbedrijven, vormt geïsoleerde 
puntvormige elementen in de open ruimte. 
- Landbouwland met grote percelen en ontbrekende of weinig dichte en 
meestal geknotte lineaire begroeiing, smalle kronkelende wegen en talrijke 
sloten. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de .muffe/plaats 

-Bereikbaar via de N35 Nieuwpoort-Diksmuide 
- 3/7/2000 : wegenwerken in Lampemisse-dorp 

7-11-2000 

-------

I [IJ 
Beschrijving snuffelplaats 

- Enkel 3 landbouwbouwbedrijven aanwezig binnen de snuffelplaats, 
verder volledige afwezigheid van bebouwing en bedrijven. 
- Smalle wegen aanwezig, verder geen grote infrastructuren. 
Verschillende brede sloten lopen langs de wegen. 
-Grote percelen, overwegen weiland. 
- Enkele bomen aanwezig bij de bebouwing, verder zo goed als geen 
groene lineaire elementen aanwezig. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 3/7/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

nmr 
UNIVERSITEIT 
~ 
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Snuffelplaats 01 Polders Lampernisse- Geografische context 

Blankaart - 7km 

N 

~ mm 
UNMR~Hfll 

GfN I 

Legende 

D Snuffelplaats 

Bebouwing 

D Kleine woonkern 

In fra~tructu ur 

Weg 

---- Spoorweg 

6,5km 

~Nabije 
~stedelijke kern 

Nabije 
watervlakken 

1 Kilometers 
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Snuffelplaats 01 - Polders Lampernisse 
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Afbakening snuffelplaats Rasterversie topgrafische kaart N .G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 20/1 

~ 0 500 Meters 

N 

~\\~ 
\\ I 

\\ I 
\_ 
~ 

\ \ 
I 

\ 

\ 

Nieuwe uitgave topgrafische kaart N.G.I. 
N ationaa1 Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 
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Snuffelplaats 01 - Polders Lampernisse 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr20/l/1-2-3-4 
Opname 1988-1990 

L 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr036192-036194-038192-038194 
Opname 1995 
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Snuffelplaats 01 Polders Lampernisse 

Opname foto's 3/7/2000 

JJ.!L 
UNIVERSnElT 

mNT 

Kilometers 
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Snuffelplaats 01 Polders Lampernisse 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 0 I /11/99 
Opgemaakt door MVG, LIN , AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O .C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 20/1 

0 500 Meters 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1979 
kaartblad nr 20/1 

UNIVERSITEIT 
_ _QENT 
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[Scheldepolders Antwerpen - Hoeve~en 

Topografische kaart Gemeenten STABROEK 

07/7 ANTWERPEN 

Streek Scheldepolders ( 130000) 
Ortilofoto's 

Traditioneellandschap 130040 Scheldepolders ten oosten 
Kleur Zwart/wit van de Schelde 
07/7/7 150220 

150222 Ecodistricten 2b Scheldepolders 

152220 3b6 Centrale Kempen 

152222 

Lambert X 151 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 221 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 2) 

b4-56-11 Landschappelijk waardevolle gebieden 999165 

b4-56-12 Woongebieden met landelijk karakter 835 

b4-56-13 

b4-56-14 

7-11-2000 

IQ] 
BWK 

Waarde Ecol Grondge bruiksklasse Oppervlakte (m1) 
1 Bu landbouwgebied zonder 

houtkanten 

1 Ur open bebouwing + groen 

1 Kj open bebouwing + groen 

1 Weg infrastructuur 

1 U a 

2 Ae 

. 

nmr 
UNIVERSITEIT 
~ 

open bebouwing + groen 

water voedselrijk 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

849430 

72133 

29617 

23207 

22252 

3361 



~held~polders Antwerp~n - Hoevenen 

Beknopte beschrijving traditioneellandschap 

- Vlak landbouwgebied met kleine, lage kerndorpen en sterk verspreide 
alleenstaande bebouwing. 
- Wijdse panoramische zichten in vele richtingen. 
- De industriële complexen van het havengebied van Antwerpen zijn 
ruimtebegrenzend en vormen een wezenlijk onderdeel van het actuele 
landschap. 
-Thans relictlandschap met sterke perceptieve contrasten t.g.v. de ligging 
aan het Schelde-estuarium en het haven- en industriegebied van Antwerpen. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

- Zeer goed bereikbaar via N 163 

7-11-2000 

ILO 
Beschrijving snuffelplaats 

- Deel van de dorpskern van Hoevenen aanwezig maar verder weinig 
bebouwing. 
- Geen bedrijven aanwezig in de snuffelplaats zelf maar wel zeer grote 
invloed van het nabije havengebied van Antwerpen. 
- Nl63 Expressweg Antwerpen havengebied loopt door de snuffelplaats. 
- Een regelmatige langgestrekte rechthoekige pecelering, zowel weiland 
als akkerland. 
- Vliegveld zoals aangeduid op de topografische kaart is eigenlijk niet 
herkenbaar in het landschap. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 29/6/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

ft Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
1 

.r< 
u NrVF.RsrTF.IT terrestrische biodivers iteit Vlaams Gewest, 2000 ~-'". 
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Snuffe,plaats 02 - Scheldepolders Antwerpen - Hoevenen - Legende 

Geografische context 
/'\ "\ 

Bosgebieden Brasschaat - Kapellen 
6 -10km 

Antwerpen- 10km 

0 

N 

D Snuffelplaats 

Infrastructuur 

---
Autosnelweg 

Spoorweg 

Hoogspanningsleiding 

Bebouwing en industrie 

Woonkern 

Havengebied 

B~enterrein 

iiiiiiiil Industrie 

1 Kilometers 

11ffit Ontwikkeling methode gemtegreerde monitoring 
"SJ~"" terrestrische biodiverniteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 02 - Scheldepolders Antwerpen - Hoevenen 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaartN.G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr7/7 

~ 0 
E --

500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven 1996 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 7/7-zuid 

TIÏi1t Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring (.....; . .) 
uN~~f.=_IT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 (~ 



Snuffelplaats 02 - Scheldepolders Antwerpen - Hoevenen 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 7/7/4 
Opname 1988- 1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O .C. GIS-Vlaanderen 
nr 150220-150222-152220-152222 
Opname 1995 

111 
UNMRSITEIT 

_GENl 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 02 - Scheldepolders Antwerpen - Hoevenen 

I 
· ö.s' Kilometers 

Opname foto's 29/6/2000 
11 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring b~ 

UN':g:~Sfm terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 1 J'l 



SP02- Antwerpse Polders Hoevenen 

\ 
/,) 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 01 /IJ /99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 717 

0 500 Meters 

~e--·-·-·-·-~; 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1979-1980 
kaartblad nr 717 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UN~TErr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



!Meetjesland - Eeklo, Kleemhoek 

Topografische kaart Gemeenten EEKLO 

13/4 
Streek Binnen-Vlaanderen: zandstreek 

Ortilofoto's binnen de Vlaamse Vallei (211000) 

Traditioneellandse/tap 211010 Meetjesland ten westen van 
Kleur Zwart/wit het kanaal Gent-Terneuzen 
13/4/3 092210 

13/4/4 092212 Ecodistricten 3a1 Vlaamse Vallei 

094210 

094212 

Lambert X 93 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 211 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (ml) 

c2-27-41 Agrarische gebieden 982745 

c2-27-42 Gebieden voor ambachtelijke bedrijven of 17255 

c2-27-43 voor KMO's 

c2-27-44 

7-11-2000 

I [IJ 
BWK 

Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (ml) 

1 Bs landbouwgebied zonder 
houtkanten 

1 Ur open bebouwing + groen 

2 Pm gemengd bos 

2 Ppms naaldhout 

3 Kh 

nmr 
UNM.RSITF.IT 
~ 

klein landschapselement 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

759938 

118620 

86295 

32876 
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Snuffelplaats 03 - Meetjesland 
Geografische context 

'I o 
1 ' 1 • 
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Legende 
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1 Kilometers 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffe·lplaats 03 - Me·etjesland - Eeklo, Kleemhoek 

I I 
I ·-

( 

... _ 

I I I I I 

,::: I I I I 
I 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 13/4 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N.G.l. 
Uitgegeven 1998 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 13/4-zuid 

JTiiir Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring ~~..;...:. 
I.INiói~TEfT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 c;:n:-1 



Snuffelplaats 03 - Meetjesland - Eeklo, Kleemhoek 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 13/4/3-4 
Opname 1988-1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 09221 0-092212-09421 0-094212 
Opname 1995 

a 
UNMRSITE IT 

GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 03 - Meetjesland - Eeklo, Kleemhoek 

Opname foto's 6/7/2000 
Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 

uN,'9~fE1r terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 03 - Meetjesland 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 01/11 /99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 

O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 13/4 

b,. 0 500 Meters 

N 

Eeklo, Kleemhoek 
• 111 "' I! I 71 : .; I J~ C , . . , ,, 

!i 
•' 

·, ,, t I ' 
o I I 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 

Veldwerk 1978-1982 
kaartblad nr 13/4 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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\Zandstreek -i~ de Vlaamse V all ei - Zomergem I [IJ 
Topografische kaart Gemeenteil ZOMERGEM BWK 

13/8 
Streek Binnen-Vlaanderen: zandstreek Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m 2

) 

Ortlwfoto 's binnen de Vlaamse Vallei (211 000) 1 Bs akker 738133 

Kleur Zwart/wit 
Traditioneellandschap 211050 Straatdorpengebied van 1 U a open bebouwing + groen 172503 

Waarschoot 1 Hp cultuurgrasland 25840 

13/8/3 090198 212040 Cuesta van Zomergem- 1 Ur open bebouwing + groen 22293 
090200 Oedelem 2 Hp cultuurgrasland 14747 
092198 

Ecodistricten 3al Vlaamse Vallei 1 Bs landbouwgebied zonder 12226 
092200 houtkanten 

3a2 Cuesta van Oedelem 
Lambert X 92 IFBL- Gewestplan 1 Kq open bebouwing + groen 9930 

Lambert Y 200 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m2) 1 L populieraanplant 2860 

c2-57-14 Agrarische gebieden 999987 1 L gemengd bos 1469 

c2-57-23 

c2-57-32 

c2-57-41 

ft Ontwikkeling methode gerntegreerde monitoring 
UNM.RSITEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

7-1 1-2000 
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[Zandstr~ek in de Vlaamse Vallei --: Zomergem I [IJ 
Beknopte beschrijving traditioneellandschap 

- Zachtgolvende topografie met een uitgesproken steilrandbegrenzing. 
- Door vegetatie begrensde ruimten van kleine tot middelmatige omvang. 
-Beperkt aantal wijdse maar gerichte vergezichten langs de steilranden op 
de omliggende gebieden. 
- Lineair groen is sterk ruimtebepalend en soms ruimtebegrenzend. 
-Bebouwing overwegend lintvormig. 

Beschrijving snuffelplaats 

- De snuffelplaats is gelegen aan de rand van de cuesta van Zomergem, 
duidelijk hoogteverschil te merken binnen de lkm2

• 

- De bebouwing aanwezig in de snuffelplaats sluit aan bij de bebouwing 
van de dorpskern van Zomergem. De aanwezige alleenstaande bebouwing 
zijn overwegend landbouwbedrijven. 
- Geen grote wegen of spoorwegen aanwezig in de snuffelplaats, enkel de 
N461 Zomergem-Ursel 
- Kleine percelering, zowel weiland als akkerland. Enkele kleine percelen 
boomaanplanten aanwezig. 
- Resten van perceelsrandbegroeiing en alleenstaande bomen nog aanwezig 
rond percelen in zuidoostelijk deel van de snuffellplaats. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats Opmerkingen na terreinbezoek 

-Een aantal toegangswegen voor weilanden en akkerlanden zijn afgesloten. - Terreinbezoek 6/7/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

7-11-2000 nmr Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
llNMRSITF.IT terrestrische biodiversi teit Vlaams Gewest, 2000 

GENT 



Snuffelplaats 04 - Zandstreek in de Vlaamse Vallei - Zomergem 
G rafische context '. . . 

N 

Legende 

c:J Snuffelplaats 

1111111 Cuestafront 
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- Woonkern 
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Weg 
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iiÎÏil. Ontwikkeling methode geüttegreerde monitoring 
<JN~~~1m terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 04 - Zandstreek in de Vlaamse Vallei Zomergem 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N .G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 13/8 

~ 0 500 Meters 
- I 

N 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven I 997 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 13/8-zuid 

1111 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UN~JJ{TE11 terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 4 - Zandstreek in de Vlaamse Vallei - Zomergem 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 13/8/3 
Opname 1988-1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N .G .I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 090198-090200-092198-092200 
Opname 1995 

.!lli!1 
UNIVERSITEIT 

GEN I 

Ontwikkeling methode geintegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffe,plaats 4 - Zandstreek in de Vlaamse VaUei 

Opname foto's 617/2000 

Zomergem 

Jllir 
UNIVERSITEIT 

GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 04 Zandstreek in de Vlaamse Valllei - Zomergem 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 01/11/99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 13/8 

b,. 0 500 Meters 

~c ·- ·-----~~ N 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1982 
kaartblad nr 13/8 

I 
UNMRSITEfT 

GI'NT 

Ontwikkeling methode ge"J:ntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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[Zandstreek buiten Vlaamse Vallei - Zedelgem I [TI 
Topografische kaart Gemeenten ZEDELGEM BWK 

12/8 
Streek Binnen-Vlaanderen: zandstreek Waarde Ecol Grondge bruiksklasse Oppervlakte (ml) 

Ortilofoto's buiten de Vlaamse Vallei (212000) 1 Bs akker 404624 

Kleur Zwart/wit Traditioneel landschap 212020 Oude veldgebieden van 2 Hp landbouwgebied met 278035 

Torhout houtkanten 
12/8/3 060198 1 Hp landbouwgebied met 79565 

12/8/4 060200 Ecodistricten 3a3 Houtland houtkanten 

062198 3 Fs loofbos 56358 

062200 1 Bs landbouwgebied zonder 45458 

houtkanten 
Lambert X 62 IFBL- Gewestplan 

kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 2
) 

1 Ur open bebouwing + groen 40973 

Lambert Y 200 
cl-57-24 Agrarische gebieden 653276 

3 Fb loofbos 30429 

1 Hx cultuurgrasland 28549 
c1-57-42 Landschappelijk waardevolle gebieden 346724 

3 Qs loofbos 15628 
c1 -58-13 3 Kb(p) klein landschapse1ement 11456 
cl-58-31 2 Kb( q) klein landschapselement 5464 

1 Bu akker 3461 

nmr Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UNMRSITF.IT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 05 - Zandstreek buiten de Vlaamse Vallei - Zadelgem -
G rafische context Ir-----------------· 

C'entrurn ·4edèlgem - 4kr.n· 
' l ' • .~ • • , 
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11 1 Ontwikkeling mdhode geïntegreerde monitoring 
"~'i.l}' f11 terrestrische biodivers iteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 05 Zandstreek buiten de Vlaamse Vallei Zadelgem 
1 · .~r) · t. ·· .~ ?/ I 

I .. ·o X I 
~ .· . ·.:/;·.?->' 
. o·.. . . . I 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 12/8 

~ 0 500 Meters 
~[!~~~~~~ ...... ~~] 

N 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven 1996 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 12/8-zuid 

1 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring [.."•!.-' 

uN~aJ11E'1 terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ry· 



Snuffe-lplaats 05 - Zandstreek buiten de Vlaamse Vallei - Zadelgem 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 12/8/3-4 
Opname 1988- 1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N .G .I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 060198-060200-062198-062200 
Opname 1995 

illill Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring l-
UN~Î~m terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 (':ll:i 



Snuffelplaats 05 - Zandstreek buiten de Vlaamse Vallei - Zadelgem 

I 

I 
1 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 

UN~~fErr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 Opname foto's 31712000 
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Snuffelplaats 05- Zandstreek buiten de Vlaamse Vallei Zadelgem 

Gewestplan van Vlaanderen- toestand 0111 1/99 
Opgemaakt door MVG, LIN , AROHM , Afd. Ruimtelijke planning 

O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 12/8 

~ 
N 

0 500 Meters 
~--·-·s~ 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1980 
kaartblad nr 12/8 

UNIVERSITEIT 
~-

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



[Land van Waas - Haasdonk I [[] 
Topografische kaart Gemeenten BEVEREN BWK 
15/2 

Streek Binnen-Vlaanderen: zandstreek Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m2J 
15/6 buiten de Vlaamse Vallei (212000) 1 Bs akker 558276 

Orthofoio's Traditioneellandschap 212050 Land van Waas 1 Kq open bebouwing + groen 149254 

Kleur Zwart/wit 1 KI open bebouwing + groen 109188 

15/2/3 140206 Ecodistricten 3a4 Land van Waas 1 Ur open bebouwing + groen 68703 

15/2/4 140208 1 Hp landbouwgebied met 48785 

15/6/1 142206 houtkanten 

15/6/2 142208 1 U a open bebouwing + groen 36132 

1 ? ??? 29664 
Lambert X 141 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 208 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 2
) 

c4-33-23 Agrarische gebieden 423847 

c4-33-24 Landschappelijk waardevolle gebieden 336486 

c4-33-41 Natuurgebieden 239667 

c4-33-42 

I 

1lflll: Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
uNIVERSITEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

7-11-2000 
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Beknopte beschrijving traditioneellandschap 

-Nagenoeg vlakke topografie . 
-Kleine omegelmatige en versnipperde rui.mten begrensd door vegetatie 
(bos) en bebouwing. 
- Wijdse, maar door perceelrandbegroeiing gefilterde ruimten . 
-Bebouwing en infrastructuur zijn ruimtebegrenzend. 
- Sterke verstedelijkingsdruk uitgaande van Sint-Niklaas en Antwerpen 
t.g.v. goede verkeersontsluiting. 
- Gedeeltelijk typische gesloten coulissenlandschap met 
perceelsrandbegroeiing van opgaande populieren met kenmerkende bolle 
akkertopografie op kleine blokvormige percelen. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

- Vlotte bereikbaarheid vanaf de E 17 
- Enkele toegangswegen naar landbouwland zijn afgesloten. 

7- 11-2000 

I ITJ 
Beschrijving snuffelplaats 

- Deel van de bebouwing van de dorpskern van Haasdonk en aansluitende 
lintbebouwing is aanwezig binnen de snuffelplaats. Verder een aantal 
grote actieve landbouwbedrijven en omwalde site. 
- De snuffelplaats wordt niet doorsneden door belangrijke wegen. 
- Het deel gelegen ten zuiden van de Keizerstraat-Heirbaan bevat nog 
relicten van de traditionele bolle akkers en populierenrijen van het Land 
van Waas. Andere delen bevat grotere, regelmatige percelen, zowel 
weiland als akkerland. Grote boomkwekerij aanwezig met verschillende 
aanplanten. 
-Verschillende lineaire groenelementen en alleenstaande bomen aanwezig, 
vooral ten oosten van de Melselestraat. 
-Geen industriebedirjven aanwezig. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoeken op 22/3/2000, 1114/2000, 21/4/2000, 8/5/2000, 
15/5/2000, 20/5/2000, 61712000 
- Geen speciale opmerkingen 

nmr 
UNNER51Tf:IT 
~ 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitori ng 
terrestri sche biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 06 - Land van Waas - Haasdonk -
~------------~------~~~ 
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t u· Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
uN'tf.Jl'fll terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 06 - Land van Waas - Haasdonk 

~ 
r. 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.l. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 15/2 en 15/6 

!:l 0 500 Meters 

N 

I I I I • 

~en 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N.G.l. 
Uitgegeven 1996 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 15/2-zuid 

nmr 
UNIVERSITEIT 

GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 06 - Land van Waas - Haasdonk 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 15/2/3-4 en 15/611-2 
Opname 1988-1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.l. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 140206-140208-142206-142208 
Opname 1995 

.!.WJ! 
UNMR5nEIT 
G~ 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 06 - Land van Waas - Haasdonk 

Opname foto's 21/4, 8/5 en 6/7/2000 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UN'd~fErr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 06 Land van Waas 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 0 I /IJ /99 
Opgemaakt door MVG, UN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 

O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 15/2 en 15/6 

~ 0 500 Meters 
[ __ 

N 

Haasdonk 

Biologische waarderingskaart versie l 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 

Veldwerk 
kaartblad nr 15/2 en I 5/6 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring {...;.)=! 

uN~~rm terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 !.. Y "1 



[Land van Poperinge- Watou 

Topografische kaart Gemeenten 
27/4 

Streek 
Orthofoio's 

Kleur Zwart/wit Traditioneellandschap 

27/4/ 1 026172 Ecodistricten 
27/4/3 026174 

028172 

028174 

Lambert X 27 IFBL- Gewestpla11 

Lambert Y I 73 kwartier Gewestplanbestemming 

e0-27-11 Agrarische gebieden 

e0-27-12 

e0-27-13 

e0-27-14 

7-11-2000 

- -- - ---------------------------, 

I [IJ 
POPERINGE 

Binnen-Vlaanderen: zandleem-en 
Leemstreek (220000) 

220030 Hoppeland van Poperinge 

5a1 Westhoek 

Oppervlakte (m 2
) 

1000000 

BWK 

Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m 2
) 

1 BI 
1 Hp 

1 U a 

1 Ur 

ft 
l iNIVERSITl:IT 
~ 

akker 

cultuurgrasland 

open bebouwing + groen 

open bebouwing+ groen 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

584684 

326707 

87987 

624 



lL~nd van Poperinge- Watou 

Beknopte beschrijving traditioneellandschap 

-Vlak tot zacht golvend landbouwgebied met weinig uitgesproken valleien 
als structuur-richtende elementen en kleine , lage kerndorpen en sterk 
vespreide alleenstaande bebouwing. 
- Wijdse panoramische zichten in vele richtingen, skyline meestal 
topografische begrensd en door vegetatie. 
-Bebouwing- overwegend landbouwbedrijven- vormt geïsoleerde 
puntvormige elementen of kernen in de open ruimte. 
-Karakteristieke elementen zoals hoppevelden, sloten, .. 
- Zacht golvend open landschap met kenmerkende hoppevelden als enige 
afscherming. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Minder vlotte bereikbaarheid vanuit Poperinge. 

7-11-2000 

I [IJ 
Beschrijving snuffelplaats 

-Deel van de dorpskern van Watou is gelegen binnen deze snuffelplaats. 
-De snuffelplaats wordt niet doorsneden door belangrijke wegen. 
- Overwegend kleine tot middelgrote percelen, vooral akkerland aanwezig, 
naast enkele weilanden en hoppevelden. 
-Lineaire groenelementen enkel aanwezig langs gedeelten van de 
Warandebeek, sporadisch alleenstaande bomen aanwezig. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 3/7/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

nmr 
liNIVF.RSITEIT 
~ 

Onhvikke1ing methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 07 - Land van Poperinge - Watou -
Geo rafische context 

Helleketelbos - 4km 

Bosgebied St-Jan-ter Biezen 
't Couthof - 3-4km 

0 

Legende 

D Snuffelplaats 

Bebouwing 

0 Kleine woonkern 

0 Vlaams Gewest 

stedelijke kern 

Nabije 
watervlakken 

Nabije 
bosgebieden 

Nabije 
bedrijventerreinen 

1 Kilometers 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
"~~nn terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 07 - Land van Poperinge - Watou 
/ 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N .G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 27/4 

6. 0 500 Meters 

N 

I 
/ , J 

Nieuwe uitgave topografische kaart N.G.I. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 

1 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UN~TEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

r.~-i'~-~· 
··iJ: I.:. 



Snuffelplaats 07 - Land van Poperinge - Watou 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 27/4/1-3 
Opname 1988-1990 

L 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.l. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 026172-02617 4-028172-02817 4 
Opname 1995 

nmr 
UNIVERSfiElT 
_ GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 07 - Land van Poperinge - Watou 

Opname foto's 3/7/2000 

0 
... .......-,· 
~ ' .. 

0.5 Kilometers 6. 
N 

1 Ontwikkeling methode ge Integreerde monitoring • ~ 
uN~TErr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ~·Jol 



Snuffelplaats 07 Land van Poperinge 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 0 I /11/99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 27/4 

~ 0 500 Meters 
l .. _---:s .... 

N 

Watou 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1984 
kaartblad nr 27/4 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 1,-.; 
UNI~T~ terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 (.;Ir\ 



~id~lij ke lj~ervlakte en land van leper - Reninge 

Topografische kaart Gemeenten LO-RENINGE B WK 

20/5 
Streek Binnen-Vlaanderen: zandleem- en Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m 2

) 

Ortlwfoto 's Leemstreek (220000) 1 BI akker 569437 

Traditioueel landscltap 220010 Zuidelijke IJzervlakte en 1 Hx landbouwgebied met 219643 
Kleur Zwart/wit het land van leper houtkanten 
20/5/3 036180 1 BI landbouwgebied zonder 831 00 

20/5/4 036182 Beodistricten 5a1 Westhoek houtkanten 

038 180 1 Ur open bebouwing + groen 69598 

038 182 1 Hp landbouwgebied met 30400 

Lambert X 38 JFBL- Gewestplan 
houtkanten 

kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 1) 1 Hp cultuurgrasland 2341 6 

Lambert Y 181 3 Kh klein landschapselement 4405 
d1-51-22 Landschappelijk waardevolle gebieden 1000000 

d1-51-24 

d1-52-11 

d l-52-13 

ft Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UNIVERSITEIT terrestri sche biodivers iteit Vlaams Gewest, 2000 

7-11-2000 

G ENT 



Beknopte beschrijving traditionee/laudschap 

-Vlak tot zacht golvend landbouwgebied met kleine, lage kerndorpen en 
sterk verspreide, alleenstaande bebouwing. 
- Wijdse panoramische zichten in vele richtingen. 
-Bebouwing vormt geïsoleerde puntvormige elementen en kernen in de 
open ruimte. 
- Geïsoleerde groene elementen en weinig geconnecteerd lineair groen. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Redelijke vlotte bereikbaarheid vanaf de N8 Veume-Ieper. 

7-11-2000 

Beschrijving snuffelplaats 

- Enkel verspreide, alleenstaande bebouwing aanwezig binnen de 
snuffelplaats. 
- De snuffelplaats wordt niet doorsneden door belangrijke wegen. 
- Overwegend kleine, regelmatige percelen, zowel weiland als akkerland. 
-Enkele alleenstaande bomen, voomarnelijk in de nabijheid van de 
bebouwing. 
-Geen bedrijventerrein in of nabij de snuffelplaats. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Tereinbezoek 3/7/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

ft Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring ~ 

UNn~_RSITEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 --~ 
ovo l:::-...:"~ 
~ ~ 



Snuffelplaats 08 - Zuidelijke Ijzervlakte en land van leper - Reninge -
G rafische context 

' ' ' 
' ' De Blankaart - 7km Bos van Houthulst - 13km 

Legende 

Bebouwing 

c::J Kleine woonkern 

c:J Snuffelplaats 

Nabije 
stedelijke kern 

Nabije 
watervlakken 

Nabije 
bosgebieden 

Nabije 
bedrijventerreinen 

1 Kilometers 

ui Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
IIN~'I.;~ ' fll terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 08 - Zuidelijke Ijzervlakte en het land van leper - Reninga 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N .G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en I 993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 20/5 

~ 0 500 Meters 
[~_ .................. ~~~~ 

N 

Nieuwe uitgave topografische kaart N.G.I. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 

1 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 1.-"· •. : 
l-
· ... ~-4 

UN'ó~m terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 - · 1 



Snuffelplaats 08 - Zuidelijke Ijzervlakte en het land van leper - Reninga 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 20/5/3-4 
Opname 1988-1 990 

0 500 Meters 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 036180-036182-038180-038182 
Opname 1995 

:mtll Ontwikkeling methode ge'integreerde monitoring 1--~-
uNr~rEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 1'21"\ 



Snuffelplaats 08 - Zuidelijke Ijzervlakte en het land van leper - Reninga 

Opname foto's 3/7/2000 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring !.-!~ · 
uN~~m terrestrische biodjversiteit Vlaams Gewest, 2000 i'~ l 



Snuffelplaats 08 Zuidelijke Ijzervlakte en het land van leper - Lo-Reninge 

Gewestplan van Vlaanderen -toestand 0 I /11/99 
Opgemaakt door MVG, LIN , AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 20/5 

~ 0 500 Meters 
____ i 

N 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1979 
kaartblad nr 20/5 

I I 
UNMRSITEIT 
~ 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



\VIa~mse Ardennen - Maarkedal, Schorisse 

Topografische kaart Gemeenten MAARKEDAL 

30/5 RONSE 

Streek Binnen-Vlaanderen: zand leem- en 
Ortilofoto's Leemstreek (220000) 

Kleur Zwart/wit 
Traditioneellandschap 220130 Vlaamse Ardennen 

30/5/1 098162 Ecodistricten 6al Vlaamse Ardennen 

30/5/3 098164 

100162 

100164 

Lambert X 1 00 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 163 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m2J 

e3-41 -32 Agrarische gebieden 1000000 

e3-4l-34 

e3-4 1-41 

e3-41-43 

7-11-2000 

I [IJ 
BWK 

Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m2J 

1 Bl 

1 Ur 

2 Hp 

1 Hp 

1 Hp 

2 Hp 

3 Vc 

2 Kw 

3 Qa 

3 Qe 

nmr 
UNIVERSITeiT 
~ 

akker 

open bebouwing + groen 

landbouwgebied met 
houtkanten 

landbouwgebied met 
houtkanten 

cultuurgrasland 

cultuurgrasland 

gemengd bos 

klein 1andschapselement 

gemengd bos 

loofbos 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

670547 

101366 

86597 

42702 

34623 

30977 

15774 

14042 

3229 

145 



\VÏa~mse Arde~nen - Maarkedal, Schorisse 

Beknopte beschrijving traditionee/laudschap 

-Beboste heuvels en versneden topografie . 
-Beperkt aantal door topografie bepaalde panoramische en gerichte 
vergezichten, skyline wordt bepaald door topografie en bossen, kleine open 
ruimten begrensd door topografie. 
-Geïsoleerde bebouwing, o.m. residentiële (ver)nieuwbouw wordt 
vooralsnog opgeslorpt door de topografie en vegetatie. 
- Golvend landschap 
- Overwegend landbouwgebied, akkerland. 
-Verspreide bebouwing, overwegend nog actieve landbouwbedrijven. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Bos gelegen binnen de snuffelplaats (oostelijk deel) is moeilijk 
toegankelijk door de hoge vegetatie, vermoedelijk beter toegankelijk in het 
voorJaar. 

7-11-2000 

Bes eh rijving snuffelplaats 

- Golvend landschap binnen de snuffelplats met vergezichten in 
noordelijke en zuidelijke richting (zie foto's) 

1[0 

- Gehucht Ten Houte in de zuidwestelijke hoek van de snuffelplaats. 
Verder verspreide bebouwing, zowel traditioneel als nieuw. 
- Geen grote wegen, de N454 is de verbindingsweg tussen Schorroisse en 
Ronse. 
- Grote percelen met overwegend akkerland. Bronbos aanwezig in 
oostelijk deel van de snuffelplaats. 
-Verschillende kleine perceelsranden aanwezig, vooral in de nabijheid van 
kleine valleitjes. 
- Geen bedrijventerrein of industrie aanwezig. 

Opmerkingen 11a terreinbezoek 

- Terreinbezoek 14/6/2000 en 6/7/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

nmr 
l iNIVF.RSITEIT 
~ 

Ontwikkeling methode gerntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversitei t Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 09 - Vlaamse Ardennen - Maarkedal, Schorisse -
Geografische context 

-~------------~ 

N 

Legende 
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1 Kilometers 

fiÎiÏl. Ontwikkeling methode gemtegreerde monitoring 1.-. 
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Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N .G .I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 30/5 

~ 0~~~~~~~~500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven I 999 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 30/5-zuid 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring l- ,..,:
1
. 

2000 I·~~ uN=ETT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, -



Snuffelplaats 09 - Vlaamse Ardennen - Maarkedal, Schorisse 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 30/5/l-3 
Opname 1988-1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale ortbofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr098162-198164-100162-100164 
Opname 1995 

ft 
UNIVEP.51TEIT 

GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 09- Vlaamse Ardennen- Maarkedal, Schorisse 

Opname foto's 6/7/2000 
1 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring t.~·, '· 

uN'óî~Eir terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 r~·-:< "i 



Snuffelplaats 09 - Vlaamse Ardennen - Maarkedal, Schorisse 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 01 I 11/99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 30/5 

~ 
N 

0 
E 

500 Meters 

Biologische waarderingskaart versie 1 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1979 
kaartblad nr 27/4 

IlDli 
UNMRSITHT 

GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaruns Gewest, 2000 



\Zandl~em en leemstreek, Land van Merchtem - Affligem, Teralfene I[][) 
Topografische kaart Gemeenteil AFFLIGEM BWK 

31 /1 
Streek Binnen-Vlaanderen: zandleem- en Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m l) 

Orthofoio's Leemstreek (220000) 1 BI akker 376019 

Kleur Zwart/wit 
Traditioueel/andschap 220I50 Land van Merchtem 1 U a open bebouwing + groen 214800 

I Hp cultuurgrasland 163549 

31 / I / I 130I74 Ecodistricten 6a4 Pajottenland I Hp landbouwgebied zonder 50766 
I30I76 houtkanten 
132174 2 Lhi populieraanplant 49342 

132I76 1 Weg infrastructuur 45017 

Lambert X 13 1 IFBL- Gewestplan I Ur open bebouwing + groen 23593 

Lambert Y 176 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (ml) 1 BI landbouwgebied zonder 21598 

e4-1I - 13 Landschappelijk waardevolle gebieden 948644 houtkanten 

e4-II-I4 Agrarisch gebied met landschappelijke of 51356 I N loofbos 13538 

e4-II-3 1 'bijzondere' waarde (vallei- of brongebieden) 3 Vm loofbos 9457 

e4- Il-32 
2 Hp landbouwgebied met 9357 

houtkanten 

3 Va loofbos 8990 

I Kj open bebouwing + groen 7146 

2 Kb klein landschapselement 6830 

--

7- 11-2000 nmr 
UNIVF.RSlTF.IT 
~ 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
1 
_,5 

terrestri sche biodi versiteit Vlaams Gewest, 2000 ~~· 
.". ;:r ~ 



lzandleem en leemstreek., Land van Merchtem- Affligem, Teralfene 

Beknopte beschrijving traditioneellamlsclwp 

-Licht golvende topografie . 
- Sterk versnipperde en onregelmatige open ruimten van sterk 
verschillende omvang, beperkt aantal gerichte vergezichten topografisch 
bepaald en begrensd door reliëf, bebouwing en vegetatie. 
- Sterk verstedelijkt gebied. 
-Dichte bebouwing aanwezig in landelijk gebied en sterke lintbebouwing. 
-Sterke versnijding door infrastructuurassen. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Goede bereikbaarheid vanaf E40, afrit 19a 

7-11-2000 

Beschrijving snuffelplaats 

-Deel van de bebouwing van Teralfene (Affligem) valt in de 
snuffelplaats. Verder lintbebouwing die aansluit op de kern van 
Hekelgem. Verschillende huizen zijn tot vlak tegen de E40 gelegen. 
- E40 loopt door de snuffelplaats. 
- Sportcentrum met containerpark en voetbalplein gelegen net ten noorden 
van de E40. 
- De percelen in landbouwgerbuik zijn regelmatig, overwegend 
middelgroot, zowel weiiland als akkerland. 
- Langgerekt bosstructuur aanwezig in noordelijke deel van de 
snuffelplaats, is brongebied van de Okaaibeek. 
- Geen perceelsranden en nagenoeg geen alleenstaande bomen aanwezig. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek op 6/7/2000 

a . 
UNMRSITFIT 
~ 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestri sche biodi versi teit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 1 0 - Zand leem- en leemstreek, land van Merchtem -
Affligem, Teralfene-Ge rafische context .--------------, 

Legende 
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Snuffelplaats 10 - Zand leem- en leemstreek, land van Merchtem -
Affligem, Teralfene 
\L';;;;F 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 3 1/1 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven 1994 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 31/1-noord 

f1illr Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 1-':\... 
UN~rm terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 t- · I 



Snuffelplaats 10 - Zand leem- en leem streek, land van Merchtem -
• Affligem, Teralfene 

~ 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr31/1/l 
Opname 1988-1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 130174-130176-132174-132176 
Opname 1995 

11 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring ~··-
UNI~~':WEn terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 l ·~lt'j 



Snuffelplaats 10 - Zand leem- en leem streek, .land van Merchtem -
~ Affligem, Teralfene 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Opname foto 's 6/7/2000 1 Ontwikke ling methode geïntegreerde monitoring l ,,_; 
UNI~~f1E'1 terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 1. -· I 



Snuffelplaats 10 - Zand leem- en leemstreek, Land van Merchtem -
~ Affli Teralfene 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 0 I /1 1/99 
Opgemaakt door MVG, LIN , AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 3 I I I 

~ 0~--5~00 Meters 

N 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1979 
kaartblad nr 31/1 

11 
UNMRSITHT 

GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



~andleem- en leemstreek, Land .;an Wetteren-Lede - Erpe-Mere, Vlekkern I [JIJ 
Topografische kaart Gemeenten SINT -LIEVENS-H 

22/7 ERPE-MERE 

Streek Binnen-Vlaanderen: zandleem-en 
Ortilofoto's Leemstreek (220000) 

Kleur Zwart/wit 
Traditioneellandschap 220100 Land van Wetteren-Lede 

220110 Land van Zottegem 
22/7/3 116178 

22/7/4 116180 Ecodistricten 6a3 Land van Oudenaarde-

118178 Zottegem 

118180 5a5 Land van Wetteren-
Dendermonde 

Lambert X I I 8 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 180 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 2) 

d3-55-24 Agrarische gebieden 695336 

d3-55-42 Bosgebieden 205386 

d3-56-13 Woongebieden met Jandelijk karakter 78573 

d3-5 6-31 Groengebieden 13784 

Parkgebieden 4771 

Bestaande autosnelwegen 1945 

Woongebieden 206 

Industriegebieden 0 

7-11 -2000 

BWK 

Waarde Ecol Grondgebrui/es klasse Oppervlakte (m 2
) 

1 BI 

2 Hp 

1 BI 

1 Hp 

1 U a 

1 Kt 

2 Ls 

2 Lhi 
1 Lsi 

2 Ur 

nmr 
UNIVF.RSITErT 
~ 

landbouwgebied zonder 
houtkanten 

landbouwgebied met 
houtkanten 

akker 

landbouwgebied met 
houtkanten 

open bebouwing + groen 

klein landschapselement 

populieraanplant 

populieraanplant 
populieraanplant 

open bebouwing + groen 

Ontw ikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestri sche biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

635623 

188036 

63643 

32747 

16740 

11209 

6816 

5233 

5218 

37 



\Za.idleem- en leemstreek, Land ~a~- Wetteren-Lede- Erpe-Mere, Vlekkern I [JIJ 
Beknopte beschrijving traditioneellamlscltap 

- Golvende topografie, lintbebouwing. 
- Bebouwing, topografie en vegetatie is ruimtebegrenzend. 
- Complexe verweving van open ruimte en bebouwing. 
- Dichte bebouwing in het landelijk gebied en lintbebouwing. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Vlotte bereikbaarheid van de snuffelplaats vanaf de E40, afrit 18. 
-Kleine toegangsweg naar akkerland in oostelijk deel van de snuffelplaats 
is privé en niet toegankelijk. 

7-11-2000 

Beschrijving snuffelplaats 

- Weinig bebouwing aanwezig binnen de snuffelplaats, buiten enkele 
alleenstaande woningen in de zuidwestelijke hoek. 
- E40 doorsnijdt de snuffelplaats in het noordelijke deel. Deze is visueel 
gedeeltelijk afgeschermd met een groenscherm. 
- Kleine, regelmatige strookvormige percelering. Bodemgebruik 
overwegend akkerland. 
- Enkele kleine percelen bos aanwezig aan de rand van de snuffelplaats. 
- Zo goed als geen perceelsranden aanwezig. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 617/2000 
- Geen speciale opmerkingen. 

nmr 
lJNIVERSITEIT 
~ 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestri sche biodiversite it Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 11 - Zandleem- en leemstreek, land van Wetteren-Lede -
Erpe-Mere, Vlekkern - Geografische context 
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N 

Legende 
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Bebouwing, bossen 

D Kleine woonkern 

- Bosgebied 

- Bosgebied met open gebieden 

D Bedrijventerrein 

Waterplas 

Autowegen en waterlopen 

E40 

N9 en N46 

~ Spoonweg 
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~Nabije 
~ stedelijke kern 
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watervlakken 

~Nabije 
~bosgebieden 
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1 Kilometers 

'ffl'ii1 Ontwikkeling methode gemtegreerde monitoring L_, • , 
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L'~~W"' terrestrische biodivers iteit Vlaams Gevvest, 2000 
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Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 22/7 

tl 0 500 Meters 
,.. _ __ ____ •_!J_!J~• _ _!!_-·S~ 

N 

I 

,, ', _.J--' 
~ L- --·=-----·;-., ;,a:., ano-"=L-- J-1~0 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven 1995 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 22/7-zuid 

1. Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UNI~~Wm terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 11 - Zandleem- en leemstreek, land van Wetteren-Lede -
Erpe-Mere, Vlekkern 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 22/7/3-4 
Opname 1988-1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 116178-113180-118178-118180 
Opname 1995 

!lmf Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring ~,...r:.,.;. 
uNrx~mrEu terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 t'":lt'\ 



Snuffelplaats 11 - Zandleem- en leemstreek, land van Wetteren-Lede -
Erpe-Mere, Vlekkern 

À 
N 

Opname foto's 6/7/2000 

I 

1ITi1r Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring ·':<... -

uN~~pErr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ( ..... J';'j 
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Snuffelplaats 11 - Zand leem- en leemstreek, land van Wetteren-Lede -
Erpe-Mere, Vlekkern 

Gewestplan van Vlaanderen -toestand 0 I /IJ /99 
Opgemaakt door MVG, UN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS -Vlaanderen 
kaartblad nr 2217 

6. 0 500 Meters 
____ _ s 

N 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1 984 
kaartblad nr 22/7 

1 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 1.. ~:_;; 
uN~~rm terrestrische biodiversi teit Vlaams Gewest, 2000 I...: :i 



~and van Roeselare - Roeselare, Beveren 

Topografische kaart Gemeenten ROESELARE 

20/8 HOOGLEDE 

Streek Binnen-Vlaanderen: zandleem- en 
Orthofoio's Leemstreek (220000) 

Kleur Zwart/wit 
Traditioueellaudsclr ap 

20/8/2 062184 Ecodistricteu 5a2 Centraal ZandJemig 

062186 Binnen-Vlaanderen 

064184 

064186 

Lambert X 63 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 186 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m1) 

d1-38-33 Landschappelijk waardevolle gebieden 739282 

d1-38-34 Agrarische gebieden 79821 

d1-48- 11 Woongebieden met Jandelijk karakter 67162 

d1-48-12 Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen 60235 
en openbare nutsvoorzieningen 

Natuurgebieden 28225 

Bestaande autosnelwegen 14493 

Groengebieden 10782 

7-11-2000 

I [][) 
BWK 

Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m1) 

1 BI 

1 Ur 

1 Kq 

1 Ui 

1 U a 

landbouwgebied zonder 
houtkanten 

open bebouwing + groen 

open bebouwing + groen 

'industrie' 

open bebouwing + groen 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodivers iteit Vlaams Gewest. 2000 

854948 

93025 

30007 

17014 

5007 
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[Land van Roeselare - Roeselare, Bever~n 

Beknopte beschrijving traditioneellmuf.\·cfwp 

-Golvende topografie, vallei en sterk verstedelijkt weefsel. 
-Sterk versnipperde en onregelmatige open ruimten begrensd door 
bebouwing en infrastructuur. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Zeer goed bereikbaar vanafN32 Torhout-Roeselare. 

7- 11-2000 

Bes eh rijving snuffelplaats 

- Enkel verspreide bebouwing komt voor. 
- Snuffelplaats ondergaat sterke invloed van druk van het stedelijk gebied 
van Roeselare :opkomend bedrijventerrein, nieuwe wegeninfrastructuur 
aangelegd in ZW deel van de snuffelplaats. 
- N32 en spoorweg Thorhout-Roeselare lopen net ten westen van de 
snuffelplaats. 
- Weinig perceelsverbanden aanwezig, percelering klein tot middelgroot, 
overwegend akkerland. 
- Open landschap, enkele alleenstaande bomen aanwezig, lineaire 
groenelemnten ontbreken haast volledig. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 2/7/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

nmr 
I.JNIVERSITFii 
~ 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodi versite it Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 12 - Zandle.em- en leemstreek, land van Roeselare -
Roeselare, Beveren - Geog fische context 

Kern Roeselare- 3,5km 

Legende 

CJ Snuffelplaats 

Bebouwing en bedrijventerrein 

- Woonkern 

CJ Bedrijventerrein 

Infrastructuur 

A17 

N32 en R32 

~ Spoonweg 

Hoger gelegen rug 

~Nabije 
~ stedelijke kern 

Nabije 
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~Nabije 
~bosgebieden 

Nabije 
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1 Kilometers 

1 u Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring L....-,t;:;.'l 
••N·~m:w' terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 (~ 



Snuffelplaats 12 - Zandleem- en leemstreek, land van Roeselare -
Roeselare 

A tbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N .G .I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 20/8 

Ij_ 0 500 Meters 

N 

Nieuwe uitgave topografische kaart N.G. I. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 1.: 7.:.1 
uN~~1m terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 1 ·I : I 



Snuffelplaats 12- Zandleem-en leemstreek, land van Roeselare
Roeselare 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 20/8/2 
Opname 1988-1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N .G .I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 062184-062186-064184-064186 
Opname 1995 

11 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 1 • ' r.~ 
UN'6~~ffJT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 r~ :" 1 



Snuffelplaats 12- Zandleem-en leemstreek, land van Roeselare
Roeselare 

Opname fo to's 2/7/2000 
1 1 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 1.-:;_ . 

UNI~~~rre lr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 1 ·-~·j 



Snuffelplaats 12- Zandleem-en leemstreek, land van Roeselare
Roeselare 

Gewestplan van Vlaanderen -toestand 0 I /11/99 
Opgemaakt door MVG, LIN , AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 20/8 

~ 0 500 Meters 

N 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1979 
kaartblad nr 20/8 

· ~ 1 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring l--~·--
IJN~~WErr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ..:. 1 



\Noorderkempen - Rijkevorsel 

Topografische kaart Gemeenten RIJKEVORS EL 

08/7 
Streek Kempen: Noorderkempen (3I 0000) 

Orthofoio's Traditioneel landschap 3I0030 Land van Turnhout-Poppel 
Kleur Zwart/wit 

08/7/I 178224 Ecodistricte11 3bl Noorderkempen 

178226 

I80224 

180226 

Lambert X 1 79 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 226 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m1J 

b5-35-33 Landschappelijk waardevolle gebieden 377923 

b5-35-34 Agrarische gebieden 310936 

b5-45-11 Gebieden voor milieubelastende industrieën 130474 

bS-45-12 Gebieden voor ambachtelijke bedrijven of II7447 
voor KMO's 

Woongebieden met landelijk karakter 60138 

Gebied voor uitbreiding van bestaande 3083 
nijverheid 

7-11-2000 
'• 

I [][] 
BWK 

Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m1J 

I Hx landbouwgebied zonder 677808 

houtkanten 

I U a open bebouwing + groen 158352 

3 Qb loofbos 57558 

2 Pmh naaldhout 28892 

I Bs akker 21497 

1 Ur open bebouwing + groen 18669 

2 Pi naaldhout 16332 

2 Pa naaldhout 11497 

2 Pmb naaldhout 5825 

3 Qb gemengd bos 3246 

3 Ae water voedselrijk 324 

-. 

nmr 
LINMRSITEIT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestri sche biodiversite it Vlaams Gewest, 2000 
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\Noorde~k~~pen- Rijke~orsei 

Beknopte beschrijving traditioneellandschap 

-Vlakke topografie en blokvormige patronen van vegetatiemassa's en open 
ruimten. 
-Talrijke open ruimten van sterk wisselende omvang, vegetatie (bossen) is 
meestal ruimtebegrenzend. 
- Geïsoleerde bebouwing maakt deel uit van de open ruimte, verkavelingen 
en lintbebouwing in de beboste gebieden is soms storend maar niet 
ruimtebepalend. 
- Lineair groen geassocieerd met beekvalleien of wegen versterkt de 
ruimtelijke structuur. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Verschillende bossen, toegangswegen en een perceel weiland- vooral het 
zuidelijke deel - zijn privé-eigendom en niet toegankelijk. 

7-11-2000 

I [ill 
Beschrijving snuffelplaats 

- Lintbebouwing langs de Merksplassesteenweg. 
- Bedrijventerrein in ontwikkeling in de zuidwestelijke hoek van de 
snuffelplaats. 
- Zuidoostelijke hoek, namelijk het gedeelte ten zuiden van de 
Merksplassesteenweg, is een deel van het bos- en vengebied Bolkse en 
Blak Heide. Dit deel van de snuffelplaats heeft een gesloten karakter met 
de percelen bos en bomenrijen. 
- Gedeelte gelegen ten noorden van de Merkplassesteenweg heeft grote, 
regelmatige percelen, zowel weiland als akkerland. Het noordelijke deel 
van de snuffelplaats heeft een open karakter, met zeer weinig bomenrijen 
en alleenstaande bomen. 
-Verschillende kleine vijvers, vennen aanwezig. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 28/6/2000 

ft Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UNMRSITEn terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
~ 



Snuffelplaats 13 - Noorderkempen - Rijkevorsel -
G rafische conte 

Molenzijdse Heide - 4km 

Legende 
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1 Kilometers 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 13 - Noorderkempen - Rijkevorsel 

I 

--rr
~ I I 
I I I 

I I I 
I I I 

I I 
I I I 
J- I I 

A tbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N .G .I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr817 

~ 0 500 Meters 

N 

Nieuwe uitgave topografische kaart N.G.I. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 

UNIVERSITEIT 
GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 13 - Noorderkempen - Rijkevorsel 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr8/7/l 
Opname 1988-1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 178224-178226-180224-180226 
Opname 1995 

n!fr Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring ~ 
~N~~Err terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ~ 



Snuffelplaats 13 - Noorderkempen - Rijkevarset 

0 0.5 Kilometers 
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N 

., 
Opname foto 's 28/6/2000 Ontwikkeling methode geintegreerde monitoring !"..-,~ 

uN=EfT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 t. · 



Snuffelplaats 13 Noorderkempen 

Gewestplan van Vlaanderen -toestand 0 I /11/99 
Opgemaakt door MVG, UN , AROHM, Afd . Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 8/7 

b,. 0 500 Meters 

N 

Rijkevorsel 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1981-1982 
kaartblad nr 8/7 

11 
UNIVERSITEIT 

GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Topografische kaart Gemeenten MEERHOUT BWK 

17/5 
Streek Kempen : Centrale Kempen: het land Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m 1J 

Orthofoio's vanNeteen Aa (320000) 1 Bs landbouwgebied zonder 569740 

Kleur Zwart/wit 
Traditioneel landschap 320020 Land van Geel-Mol houtkanten 

1 U a open bebouwing+ groen 245075 

17/5/3 196200 Ecodistricten 3b2 Zuidoostkempen 1 Hx cultuurgrasland 75912 

17/5/4 196202 2 Ppmb naaldhout 61175 

198200 1 Hp landbouwgebied met 20133 

198202 houtkanten 

Lambert X 199 IFBL- Gewestplan 2 Pa naaldhout 15505 

Lambert Y 200 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m2
) 

1 Pi naaldhout 4049 

c6-51 -22 Landschappelijk waardevolle gebieden 793361 3 Qb loofbos 2575 

c6-51-24 Agrarische gebieden 206639 2 Pop loofbos 2059 

c6-52- l l 
2 Lhb populieraanplant 1685 

2 Cdb heide 1307 
c6-52-13 

2 N loofbos 784 

7- 11-2000 nmr Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UNIVERSITEIT terrestri sche biodi versite it Vlaams Gewest, 2000 
~ 



~~ittrale Kempen - Meerhout 

Beknopte beschrijving traditioneellaudscltap 

- Vlakke topografie en blokvormige patronen van vegetatiemassa's en open 
ruimten. 
-Talrijke open ruimten van sterk wisselende omvang, vegetatie (bossen) is 
meestal ruimtebegrenzend. 
- Geïsoleerde bebouwing maakt deel uit van de open ruimte, verkavelingen 
en lintbebouwing in de beboste gebieden is soms storend maar niet 
ruimtebepalend. 
- Lineair groen geassocieerd met beekvalleien of wegen versterkt de 
ruimtelijke structuur. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

- Zeer goede bereikbaarheid vanaf de E313 . 

7-11-2000 

I Dil 
Beschrijving snuffelplaats 

- Lintbebouwing aanwezig langs de Bevrijdingslaan, vooral residentiele 
bebouwing. Ten zuiden vande baan enkele bebouwingselementen ter 
hoogte van Genebroek 
- Geen grote infrastructuren aanwezig in de snuffelplaats, E313 en 
Albertkanaallopen ten zuiden. 
-Gedeelte ten noorden van de Bevrijdingslaan complex van bospercelen. 
Ten zuiden van de baan landbouwgebied met kleine regelmatige percelen, 
overwegend akkerland. Enkele bomenrijen, vooral in de zuidoostelijke 
hoek van de snuffelplaats. 
- Geen bedrijven of industrie aanwezig. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 27/6/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

nmr Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
LINIVERSITF.IT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 14- Centrale Kempen- Meerhout
Geografische context 
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Snuffelplaats 14- Centrale Kempen- Meerhout 

,/ 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 17/5 

~ 0 500 Meters 

N 

Nieuwe uitgave topografische kaart N.G.I. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 

UNMRSITEO 
GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

I ' 
c:Ji 



Snuffelplaats 14- Centrale Kempen- Meerhout 

Afbakening snuffelplaats Digitale mthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 17/5/3-4 
Opname 1988-1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.l. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 169200-196202-198200-198202 
Opname 1995 

1Jir!I Ontwikkeling metbode geïntegreerde monitoring ~~~ 
~~~~~p<rr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 · 1 



Snuffelplaats 14- Centrale Kempen- Meerhout 

Opname foto's 28/6/2000 
1 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring I-'!\-< 

uN=Err terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ~ ;. i 



Snuffelplaats 14- Centrale Kempen- Meerhout 

Gewestplan van Vlaanderen- toestand 01/11/99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 17/5 

~ 0 500 Meters 

N 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1986 
kaartblad nr 17/5 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

Ir<· \ 
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~ntrale. Kempen - Malle, Heikant llli] 
Topografische kaart Gemeenten MALLE BWK 

08/5 
Streek Kempen: Centrale Kempen: het land Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m1) 

08/6 vanNeteen Aa (320000) 1 Hx cultuurgrasland 615733 

Ortilofoto's Traditioneellandse/rap 310020 Land van Brecht 1 Bs landbouwgebied zonder 121594 

Kleur Zwart/wit houtkanten 
320030 Land van Zoersel-Wijneger 

08/5/4 168220 1 Hx landbouwgebied zonder 86634 

08/6/3 168222 Ecodistricten 3bl Noorderkempen houtkanten 

170220 3b6 Centrale Kempen 2 Pmh naaldhout 73880 

170222 1 Uv recreatie 66591 

1 Ur open bebouwing + groen 22908 
Lambert X 169 IFBL- Gewestplan 2 Sz struweel 12660 

Lambert Y 221 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m1) 

b5-52-21 Agrarische gebieden 1000000 

b5-52-22 

b5-52-23 

b5-52-24 

ft Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
uNMRSITEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

7- 11 -2000 
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[Çe-nt~ale Kempen - Malle, Heikant 

Bek11opte beschrijvi11g traditiollee//audscltap 

-Vlakke en golvende topografie. 
-Talrijke open ruimten van sterk wisselende omvang, vegetatie (bossen), 
topografie en bebouwing zijn ruimtebegrenzend. 
- Kerndorpen en gehuchten maken deel uit van de open ruimte, 
verkavelingen en lintbebouwing in de beboste gebieden is soms storend 
maar niet ruimtebepalend. 
-Bosrijk zachtgolvend gebied. 
- Compartimentlandschap bepaald door reliëf met naaldbossen en 
bebouwing. 

Toegankelijkheid e11 bereikbaarheid va11 de Slluffelplaats 

7-11-2000 

llli] 
Beschrijvi11g Slluffelplaats 

- Enkele alleenstaande bebouwingselementen, verder totale afwezigheid 
van bebouwing. 
- Geen grote infrastructeren en bedirjven aanwezig. 
- Jeugdverblijfscentrum St-Jansburg. 
- Klein gedeelte in het zuiden van de snuffelplaats behoort tot het grote 
bosgebied St.-Job-in-'tGoor, 'sGravenwezel en St.-Antonius. Verder 
boscomplex rond het recreatiedomein St-Jansburg. 
-Overwegend grote percelen, zowel akkerland·(knolgewassen en maïs) als 
weilanden (paarden). 
- Enkele alleenstaande bomen aanwezig in het landbouwgebied. 
Verschillende vennen. 
- Kleinontginning aanwezig net ten oosten van de snuffelplaats. 

Opmerki11gell 110 terrei11bezoek 

- Terreinbezoek 28/6/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

Ontwikkeling methode gel"ntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest. 2000 



Snuffelplaats 15 - Centrale Kern en Malle, Heikant- Geografische context 
Steenbakkerij 
St. - Lenaarts - S,Skm Legende 

D Snuffelplaats 

Autowegen 

Bebouwing, bossen 

D 
D 
D 

Woonkern 

Bedrijventerrein 

Bosgebied 

Bosgebied met bebuwing 

Gebied met dreven 

Abdij Westmalle 

Ontginning 

~Nabije 
~stedelijke kern 

Nabije 
bedrijventerreinen 

1 Kilometers 

Ontwikkeling m~ode gemtegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 15 - Centrale Kempen - Malle, Heikant 

V.~. 
~~~--~~----.-~~~~~~~ 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 8/5 en 8/6 

~ 0 500 Meters 

N 

Nieuwe uitgave topografische kaartN.G.I. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 

.mm_ Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring ~~ 
~~mr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ~J 



Snuffelplaats 15 - Centrale Kempen - Malle, Heikant 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 8/5/4 en 8/6/3 
Opname 1988-1990 

0 500 Meters 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 169200-196202-198200-198202 
Opname 1995 

UNIVERS!TEIT 
GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 15 - Centrale Kempen - Malle, Heikant 

t ' 

Opname foto's 28/6/2000 nmr 
UNIVERSITEIT 

GI:Nl 

0 0.5 Kilometers 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 15 Centrale Kempen 

Gewestplan van Vlaanderen- toestand 01/11/99 
Opgemaakt door MVG, LfN , AROHM , Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 8/5 + 8/6 

~ 0 500 Meters 

N 

Malle, Heikant 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1981 - 1982 
kaartblad nr 8/5 + 8/6 

lllî l 
UNIVERSITEIT 

GFNl 

Ontwikkeling methode geintegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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[Zuiderkempen, Land van Kontich-Ranst - Boechout, Lint 

Topografische kaart Gemeenteil HOVE BWK 

15/8 LINT Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m1) 
BOECHOUT 

1 Hx cultuurgrasland 709261 

Streek Kempen: Zuiderkeropen (330000) 1 Ud dichte bebouwing 163938 
Orthofoio 's 

Traditioneellandschap 330060 Land van Kontich-Ranst 3 Qa loofbos 117466 
Kleur Zwart/wit 

1 Hp cultuurgrasland 9334 
15/8/4 158200 Ecodistricten 3b3 Land van Boom en Heist 

158202 

160200 

160202 

Lambert X I 61 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 200 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 2
) 

c4-48-33 Bosgebieden 714588 

c4-48-34 Natuurgebieden 206482 

c4-58-11 Gebieden voor verblijfsrecreatie 56153 

c4-58-12 Landschappelijk waardevolle gebieden 2771 

ft Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
liNMRSITF.IT terrestrische biod ivcrsiteit Vlaams Gewest, 2000 

7- 11-2000 

~ 



\Zuid~rk~mp~n, Land van Konti~h-Ranst- Boechout, Lint I[][} 
Beknopte beschrijving traditioneellandschap 

-Hoofdzakelijk vlakke topografie, verstedelijkt weefsel is sterk 
structuurbepalend. 
- Sterk versnipperde en onregelmatige open kleine ruimten, beperkt aantal 
gerichte vergezichten voornamelijk begrensd door bebouwing. 
- Complexe verwerving van open ruimten en bebouwing en agro-industrie. 
-Sterk verstedelijkt gebied (Antwerpse banlieue en forenzenwoonzone) 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

- Bereikbaar vanuit de dorpskern van Lint. 
-Verschillende toegangswegen tot landbouwland zijn privé. 
-De bospercelen van Luitersheide evanals het parkgebied rond 
Rodenburgkasteel zijn vermoedelijk ook niet toegankelijk. 

7-1 1-2000 

Beschrijving snuffelplaats 

- Uitloper van de bebouwing van de gemeente Lint aanwezig binnen de 
snuffelplaats ten zuiden van de spoorweg. Ten noorden van de spoorweg 
verspreide bebouwing, vooral langs de westelijke grens van de 
snuffelplaats. 
- De snuffelplaats wordt doorsneden door spoorweg Lint - Lier. 
- Opkomend bedrijventerrein net buiten de snuffelplaats in de 
zuidoostelijke deel. 
- Ten zuiden van de spoorweg kleine, meestal regelmatige percelen, 
overwegend akkerland. Ten noorden van de spoorweg verschillende 
bospercelen onderling verbonden met bomenrijen, klein natuurreservaat in 
het westelijke deel en deel van natuurreservaat Luitersheide. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 29/6/2000 
- 29/6/2000 : aanduiding van merktekens voor het aanleggen van een 
nieuwe weg opgemerkt in het zuidoostelijke deel van de snuffelplaats 
nabij het reeds bestaande bedrijventerrein. 
- Geen speciale opmerkingen 

nmr 
li NfVERSITf:li 

~ 

Ontwikkeling methode gerntegreerde monitoring 
terrestri sche biodi versite it Vlaams Gewest. 2000 
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Snuffel·plaats 16 - luiderkempent land van Kontich~ Ranst - Boehout, Lint 
G rafische context 

' . 

0 
N 

Legende 

D Snuffelplaats 

Bebouwing, bossen 

-
Woonkern 

Bedrijventerrein 

Bosgebied 

Infrastructuur 

Autoweg 

Spoorweg 

Hoogspanningsleiding 

Nete en Netekanaal 

Nabije 
bedrijventerreinen 

1 Kilometers 

jj@· Ontwikkeling methode gemtegreerde monitoring [...< ·~ 
u'";!,\;~'"' terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 1_.., ~ 



Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N .G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 15/8 

....... __________ __ 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N.G.l. 
Uitgegeven 1997 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 15/8-zuid 

:n!ii Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring l .r."......:1 
UNI~TErr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 t·~ 



Snuffelplaats 16 - Zuiderkempen, Land van Kontich-Ranst -
Boechout, Lint 

-....--.... ... 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 15/8/4 
Opname 1988-1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 158200-158202-160200-160202 
Opname 1995 

I 
UNMRSITffT 
_ GENIT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 16 - Zuiderkempen, Land van Kontich-Ranst -
Boechout, Lint 

Opname foto's 29/6/2000 

0 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
u~~J[TErr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 16- Zuiderkempen, Land van Kontich-Ranst 
Boechout, Lint 

Gewestplan van Vlaanderen- toestand 01/11/99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 15/8 

~ 
N 

0 500 Meters 
~, ._ --!_!_•_~) 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 
kaartblad nr 15/8 

UNIVERSHEn 
GENT 

Ontwikke ling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodi vers iteit Vlaams Gewest 2000 



~iderkempen, Demerland - Bilzen Schoonbeek 
' 

Topografische kaart Gemeenten BILZEN 

34/1 
Streek Kempen: Zuiderkempen (330000) 

Orthof oio's 
Kleur Zwart/wit 

Traditiollee/ landschap 33001 0 Demerland 

921 043 Demervallei 
34/1/1 226176 

226178 Ecodistrictell 3b2 Zuidoostkempen 

228176 

228178 

Lambert X 228 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 1 77 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 1) 

e7-11-12 Agrarische gebieden 49636 1 

e7-11 -14 Landschappelijk waardevolle gebieden 253613 

e7-11-2 1 Bosgebieden 156141 

e7-1 1-23 Gebieden voor ambachtelijke bedrijven of 37939 
voor KMO's 

Gebieden voor dagrecreatie 374 13 

Woongebieden met landelijk karakter 10407 

Bufferzone 8126 

7-1 1-2000 

I [liJ 
BWK 

Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (mlJ 

1 

1 

1 

12 

3 

2 

12 

3 

1 

1 
2 

2 
1 

2 

12 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

U a open bebouwing + groen 

Hp cultuurgrasland 

Bs akker 

Hp landbouwgebied met 
houtkanten 

Qb loofbos 

Ppmb naaldhout 

Kj open bebouwing + groen 

Qa loofbos 

Hr soortenrijk cultuurgrasland 

Kq open bebouwing + groen 

Kpk open bebouwing + groen 

Lhb populieraanplant 

Kp open bebouwing + groen 

Kh klein landschapselement 

Kpk open bebouwing + groen 

Ur open bebouwing + groen 

Ppa naaldhout 

Pop loofbos 

Pi naaldhout 

Lsi populieraanplant 

Am water voedselrijk 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

288282 

134095 

130329 

92271 

68751 

66587 

64002 

45083 

27561 

23369 

19529 

16843 

5197 

4841 

3710 

3271 

2883 

2393 

666 

324 

13 



\Zuiderkempen, Demerland- Bilzen, Schoonbeek I [ill 
Beknopte beschrijving traditioneellandschap 

-Bossen en een golvende topografie versneden door (parallelle) valleien. 
-Sterk versnipperde en onregelmatige open ruimten van sterk wisselende 
omvang, beperkt aantal gerichte vergezichten begrensd door topografie, 
vegetatie (bossen) en soms bebouwing. 
- Bebouwing is ruimtebegrenzend of opgeslorpt in vegetatie (bossen). 
- Lineair groen en wateroppervlakken in de valleien zijn karakteriserend. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Vrij vlot bereikbaar vanaf de E313 
-Verschillende percelen bos zijn prive en niet toegankelijk. 

7-11-2000 

Beschrijving snuffelplaats 

- Centrale gedeelte van de snuffelplaats is ingenomen door de -
overwegend residentiele - bebouwing van de wijk Schoonbeek 
- In het zuidelijke deel van de snuffelplaats ligt een gedeelte van het 
kasteelpark van de waterburcht van Schoonbeek Verder grote boomgaard 
en loofbos . Overige percelen zijn overwegend grasland. 
- Het noordelijke deel van de snuffelplaats wordt ingenomen door grote 
regelmatige bospercelen, zowel loof- als naaldhout en enkele wei- en 
akkerlanden. 
-Geen grote infrastructuren of bedrijven aanwezig binnen de 
snuffelplaats. De spoorweg Genk-Bilzen ligt ten oosten van de 
snuffelplaats. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 28/6/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

nmr 
liNIVf.RSlTF.IT 
~ 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestri sche biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 17 - Zuiderkempen, Demerland - Bilzen, Schoonbeek -
Geografische context 

Legende 

D Snuffelplaats 

Bebouwing, bossen 

Kleine woonkern 

Bedrijventerrein 

Bosgebied 

Infrastructuur 

E313 

Autoweg 

Spoorweg 
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Nabije 
stedelijke kern 

Nabije 
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Nabije 
bosgebieden 

Nabije 
bedrijventerreinen 

0 1 Kilometers 
~~~~ 

r Ontwikkeling methode gemtegreerde monitoring 
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Snuffelplaats 17 - Zuiderkempen, Dernarland - Bilzen, Schoonbeek 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N .G .I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 34/1 

0 500 Meters 
~--·-·----·-·-·-·~_!1~--· __ .31111! 

Nieuwe uitgave topografische kaart N.G.I. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 

11mt Ontwikke ling methode geïntegreerde monitoring 
UN'ó~TEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 . l 



Snuffelplaats 17 - Zuiderkempen, Dernarland - Bilzen, Schoonbeek 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 34/111 
Niet digitaal beschikbaar 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.l. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 226176-226178-228176-228 178 
Opname 1995 

ft Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring l-:8 
UNI~EIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ( · 1 



Snuffelplaats 17 - Zuiderkempen, Demerland - Bilzen, Schoonbeek 

Opname foto's 28/6/2000 Tmi!: Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring :: ~ 
uN~SfErr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 17 - Zuiderkempen, Demerland - Bilzen, Schoonbeek 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 0 I /1 I /99 
Opgemaakt door MVG, LIN , AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 26/5 

~ 0 500 Meters 
[ _ ____ _i 

N 

Biologische waarderingskaart versie 1 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1981 
kaartblad nr 26/5 

Ontwikke ling methode geïntegreerde monitoring 
UN~J.Wfll terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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[Kempens Plateau, Limburgs heide- en bosgebied - Maasmechelen, As 

Topografische kaart Gemeenten 

26/6 

Streek 
Orthofoio's 

Traditioneellandschap 
Kleur Zwart/wit 

26/6/1 234184 

234186 Ecodistricten 

236184 

236186 

Lambert X 23 6 JFBL- Gewestplan 

Lambert Y 1 86 kwartier Gewestplanbestemming 

d?-33-34 Bosgebieden 

d?-33-43 Industriegebieden 

d?-43-12 

d?-43-2 1 

7- 11-2000 

MAASMECHELEN 

AS 

Kempen: Kempens Plateau (340000) 

340040 Limburgs heide- en 
bosgebied 

3b4 Limburgs Plateau 

Oppervlakte (m 2
) 

960352 

39648 

B WK 

Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (ml) 

2 Ppa naaldhout 

1 Bs akker 

3 Cgb heide 

3 Qb 

nmr 
LINIVF.RSITEIT 
~ 

loofbos 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestri sche biodi versiteit Vlaams Gewest 2000 

524480 

442437 

23161 

9923 



[K~mpens Plateau, Limburgs beid~- ~n bosgebied - Maasmechelen, As 

Beknopte beschrijving traditioneellandschap 

-Vlakke tot golvende topografie versneden door valleien, uitgestrekte 
compartimenten van heide, bos, bewoning, industrie. 
- Grote open ruimten in de heidegebieden met een begrenzing door de 
topografie of door de vegetatie, kleine tot middelmatige open ruimten in de 
bebosten gebieden, de valleien en bebouwde zones, gerichte vergezichten 
bepaald door topografie. 
- Open bebouwing is zowel ruimtestructurerend als begrenzend voor de 
open ruimte, geïsoleerde bebouwing in de bossen is niet ruimtebegrenzend. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Bereikbaar vanaf de N75 Genk-Dilsen. 
-Grenzen van de snuffelplaats moeilijk herkenbaar in het landschap, 
weinig referentiepunten aanwezig. 
- Percelen bos zijn altijd toegankelijk. 

7- 11 -2000 

Beschrijving snuffelplaats 

- Geen bebouwing aanwezig. 
- Groot deel van de snuffelplaats wordt ingenomen door naaldbossen, 
gedeelte van bos- en Heidegebied. 
- Ander gedeelte is akkerland (graan). 
- Het noordelijke deel van de snuffelplaats vormt de overgang naar de 
groeve door een braakliggend perceel (met instortingsgevaar), die net ten 
noorden ervan gelegen is. Hierdoor onstaat een schril contrast met het 
andere deel van de snuffelplaats. 
- Geen infrastructuur aanwezig. Het proefvlak is niet toegankelijk voor 
autoverkeer. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 28/6/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

nmr 
UNIVERSITFIT 
~ 

Ontwikkeling methode geintegreerde monitoring 
terrestri sche biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 18 - Kempens Plateau, Limburgs Heide- en bosgebied -
Maasmechelen, As Geografische co·ntext .----------, 
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1 Kilometers 
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Snuffelplaats 18 - Kempens Plateau, Limburgs Heide- en bosgebied 
Maasmechelen, As 
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Snuffelplaats 18 - Kempens Plateau, Limburgs Heide- en bosgebied -
Maasmechelen, As 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 26/6/1 
Niet digitaal beschikbaar 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 234184-234186-236184-236186 
Opname 1995 

1 Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring I~ 
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Snuffelplaats 18 - Kempens Plateau, Limburgs Heide- en bosgebied -
Maasmechelen, As 
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Snuffelplaats 18 - Kempens Plateau, Limburgs Heide- en bosgebied 
Maasmechelen As 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 0 I /1 I /99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 26/6 

~ 0 500 Meters 
L ____ _; 

N 

A 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978- 1981 
kaartblad nr 26/6 

1lm.t Ontwikke ling methode geïntegreerde monitoring l . 
uN~~lEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 1 · i 



\Kempens Plateau, Bekken van de Warmbeek- N~e~pelt, St-Huibrechts-Lille I illJ 
Topografische kaart Gemeenten NEERPELT BWK 
18/1 BOCHOLT Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m l) 

Ortilofoto's 
Streek Kempen: Kempens Plateau (340000) 1 Hp cultuurgrasland 289193 

Kleur Zwart/wit Traditioneellandse/tap 340020 Bekken van de Warmbeek 1 Bs akker 210366 

3b4 
1 Hp landbouwgebied met 129295 

18/ 113 226210 Ecodistricten Limburgs Plateau houtkanten 
226212 2 Ppmb naaldhout 101713 
228210 3 Ppa gemengd bos 94903 
228212 3 Sf struweel 37845 

Lambert X 228 IFBL- Gewestplan 2 Ppmh naaldhout 32459 

Lambert Y 2 I 1 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 2
) 3 Qb loofbos 25584 

c7-21-32 Agrarisch gebied met ecologisch belang 302923 3 Pa naaldhout 16074 

c7-21-34 Natuurgebieden 298254 1 U a open bebouwing + groen 15022 

c7-2l-4l Bosgebieden met ecologisch belang 232246 1 Uv recreatie 10816 

c7-21-43 Reservegebieden voor ontginning 163255 2 Ppa naaldhout 10097 

Agrarische gebieden 3324 2 Pi naaldhout 7576 

2 Lhb populieraanplant 4884 

3 Lhi populieraanplant 4304 

3 Mr rietmoeras 3791 

3 ? ??? 3376 

3 Me zeggemoeras 2700 

-

7-11-2000 ft Ontw ikkeling methode geïntegreerde monitoring 
liNIVERSITF.IT terrestri sche biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
~ 



\Kempens Plateau, Bekken van de W~rmbeek- Neerpelt, St-Huibrechts-Lille I Cill 
Beknopte beschrijving traditioneelltuuf.\·cfwp 

-Vlakke tot golvende topografie versneden door valleien, uitgestrekte 
compartimenten van heide, bos, bewoning, industrie. 
- Grote open ruimten in de heidegebieden met een begrenzing door de 
topografie of door de vegetatie, kleine tot middelmatige open ruimten in de 
bebosten gebieden, de valleien en bebouwde zones, gerichte vergezichten 
bepaald door topografie. 
- Open bebouwing is zowel ruimtestructurerend als begrenzend voor de 
open ruimte, geïsoleerde bebouwing in de bossen is niet ruimtebegrenzend. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Redelijk vlotte bereikbaarheid vanuit de dorpskern van St-Huibrechts
Lille maar geen grote toegangsweg aanwezig. 
-Verschillende percelen bos, zoals rond vijvergebied langs de Warmbeek 
in het noorden van de snuffelplaats zijn prive en niet toegankelijk. 

7-11-2000 

Beschrijving snuffelplaats 

- Enkel alleenstaande verspreide bebouwing aanwezig. 
-Geen belangrijke infrastructuren aanwezig in de snuffelplaats . 
- Warmbeek loopt dwars door het proefvlak, verschillende percelenbos 
langsheen de loop van de Warm beek. 
- Grote bospercelen, vooral naaldbos, die binnen de snuffelplaats liggen 
zijn dele van Koliebos. 
-De overige percelen zijn zowel weiland als akkerland (overwegend mais). 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 28/6/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

nmr 
UNIVERSITEIT 
~ 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversite it Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 19 - Kempens Plateau, Bekken van de Warmbeek -
Neerpelt, St-Huibrechts-Lille - Geografische context 
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Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 18/1 

~ 0~-------51111100 Meters 

N 

Nieuwe uitgave topografische kaart N.G.I. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
uN'ót~WErr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 19 - Kempens Plateau, Bekken van de w ·armbeek -
N elt St-Huibrechts-Lille 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 18/1/3 
Opname 1988-1990 

0 500 Meters 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.l. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 22621 0-226212-22821 0-228212 
Opname 1995 

.lJl!l! Ontwikkeling methode geintegreerde monitoring ! .. ~ 
uN'6~~wr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 19 - Kempens Plateau, Bekken van de Warmbeek -
Neerpelt, St-Huibrechts-Lille 
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Snuffelplaats 19 - Kempens Plateau, Bekken van de Warmbeek -
Nee lt St-Huibrechts-Lille 

Gewestplan van V laanderen - toestand 0 I I I I /99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 18/1 

0 500 Meters 
i__ - I 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1982-1986 
kaartblad nr 18/1 

Ontwikkeling methode ge'lntegreerde monitoring L...~ 
UN~~rm terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 L '::-n:-1 



\Maasvlakt~ - Maasmechelen, Leut-- -

Topografisclte kaart Gemeenten MAASMECHELEN BWK 
26/7 

Streek Maasland ( 400000) Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (ml) 

Ort/zofoto's Traditioneellandschap 410000 Maasvlakte en het 1 Bs akker 379483 

Kleur Zwart/wit terrassenland 1 U a open bebouwing + groen 283630 

2617/1 244186 2 Hp landbouwgebied met 83898 

2617/2 244188 Ecodistricten 4b Maasland houtkanten 

246186 1 Hp cultuurgrasland 77763 

246188 2 Kpk open bebouwing + groen 75253 

Lambert X 246 IFBL- Gewestplan 
2 Hr landbouwgebied met 34713 

kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 2
) 

houtkanten 
Lambert Y 187 3 Lh populieraanplant 30346 

d7-35-42 Natuurgebieden 451297 
3 Qb lootbos 24310 

d7-35-44 Landschappelijk waardevolle gebieden 252824 
1 BI akker 10604 

d7-36-31 Bosgebieden 223601 

d7-36-33 Agrarische gebieden 54383 

Woongebieden met landelijk karakter 17895 

7- 11-2000 ft Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UNIVERSITEIT terrestrische biodiversi teit Vlaams Gewest, 2000 
~ 



Beknopte beschrijving traditiolleellamlsclrap 

- Gerichte en geterrasseerde topografie en vallei met geassocieerde 
bebouwing en infrastructuur. 
- Sterk wisselende omvang en aard van de open ruimten die meestal door 
vegetatie begrensd worden, soms ook door topografie en bebouwing. 
- Bebouwing is vooral ruimtebegrenzend. 
- Grensgebied aansluitend bij het Nederlandse slenkengebied, parallelle en 
trapvormige landschapsstructuur evenwijdig met de Maas. 
- Landbouwland afwisselend met graslanden en akkerland (tuinbouw), 
wisselende vergezichten : compartimentering door sterke bebouwing op de 
hogere delen en vegetatie. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Vlotte bereikbaarheid vanaf de E314 via Maasmechelen. 

7-11-2000 

Beschrijving snuffelplaats 

-Uitloper van de bebouwing van de dorpskern van Leut aanwezig, 
geconcentreerd langs één straat. 
-Geen grote infrastructuren of bedrijven aanwezig. 
- Verschillende percelen populieraanplanten. 
- Overige percelen zijn vooral ingenomen door akkerland . 
-Zeer weinig bomenrijen of alleenstaande bomen aanwezig, resten van 
oude boomgaarden in het centrale deel van de snuffelplaats. 
-Oostelijke deel sluit zeer nauw aan bij de Maasterrassen. 
- Groot deel van de snuffelplaats behoort tot een waterwinningsgebied. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 12/8/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

ft Ontwikkel ing methode geïntegreerde monitoring 
LINMRSITl'IT terrestri sche biodiversi tei t Vlaams Gewest, 2000 
~ 



Snuffelplaats 20 - Maasvlakte Maasmechelen, Leut-
~~~~~üfc,.ofltex..,t,""" .... , 
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Snuffelplaats 20 - Maasvlakte - Maasmechelen, Leut 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen 197 8 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 26/7 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N.G.l. 
Uitgegeven 1992 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 26/7-noord 

I 
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Snuffelplaats 20 - Maasvlakte - Maasmechelen, Leut 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 26/7 
Niet digitaal beschikbaar 

0 500 Meters 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.l. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 2440186-244188-246186-246188 
Opname 1995 
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Snuffelplaats 20 - Maasvlakte - Maasmechelen, Leut 
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Snuffelplaats 20 - Maasvlakte - Maasmechelen, Leut 

Gewestplan van Vlaanderen -toestand 0 I /11/99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 26/7 

~ 0 500 Meters 
[ __ --- I 

N 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1981 
kaartblad nr 26/7 

UNMRSITf.rT 
GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



[lhg~land - Tielt, Winge 

Topografische kaart Gemeenten TIELT-WINGE 

24/8 
Streek Hageland (500000) 

Orthof oio 's 
Kleur Zwart/wit 

Traditioneellandscltap 510000 Zandige Hageland 

24/8/3 188178 Ecodistricten 8al Noordelijk Hageland 

24/8/4 188180 

190 178 

190180 

Lambert X 189 IFBL- Gewestplall 

Lambert Y 180 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 2
) 

d5-57-23 Landschappelijk waardevolle gebieden 826210 

d5-57-24 Parkgebieden 171185 

d5-57-41 Woongebieden met landelijk karakter 2605 

d5-57-42 

7-11-2000 

I [][) 
B WK 

Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m l) 

1 BI 

1 U a 

1 Hp 

1 Hx 

1 Ur 

2 Kt 

3 Kt 

3 Kw 

2 Ks 

2 Lhb 
12 Hp 

123 Hp 

akker 

open bebouwing + groen 

cultuurgrasland 

landbouwgebied zonder 
houtkanten 

open bebouwing + groen 

klein landschapselement 

klein landschapselement 
klein landschapselement 

klein Iandschapselement 

populieraanplant 

landbouwgebied met 
houtkanten 
landbouwgebied met 
houtkanten 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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[Hageland - Tielt, Winge 

Beknopte beschrijving traditioneellandschap 

- Wijdse soms panoramische en meestal gerichte (ver)gezichten en 
begrensd door topografie en vegetatie . 
- Rijbewoning strekkend volgens de landschappelijke hoofdrichting 
behoort tot de Open Ruimte, verspreide bebouwing en vlakvormige 
bebouwing meestal storend maar zelden ruimtebegrenzend. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid va11 de snuffelplaats 

-Goede bereikbaarheid vanaf de A2-E314 en de N2 Leuven-Diest. 

7- 11-2000 

Beschrijving snuffelplaats 

- Overwegend lintbebouwing aanwezig en enkele verspreide 
bebouwingselementen langsheen de N2. 
- N2 Leuven-Diest loopt door de snuffelplaats. 
- Geen bospercelen aanwezig binnen de snuffelplaats , enkellandbouwland, 
kleine regelmatige percelen, zowel weilanden als akkerland. 
- Enkele holle wegen zijn bewaard gebleven. 
-Weinig bomenrijen en alleenstaande bomen, enkel bij de bebouwing. 
-Geen bedrijven aanwezig. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 26/6/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

nmr 
UNMRSITEJT 
~ 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodi versite it Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 21 - Hageland Tielt, Winge - Geografische context 
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Snuffelplaats 21 -Hageland- Tielt, Winge 

-~ 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.L 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 24/8 

0 500 Meters 
~~_ .................. _._._·:s~ 

Nieuwe uitgave topografische kaart N.G.I. 
Nationaai Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 

I I Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring r ·~.-... 
UNI~~WEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ~·1\?1 



Snuffelplaats 21 - Hageland- Tielt, Winge 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 24/8/3-4 
Opname 1988-1990 

!:l 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N .G.I . 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 188178-188180-190178-190180 
Opname 1995 
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UNIVERSIT EIT 
_ GE.!:!f 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
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Snuffelplaats 21 - Hageland- Tielt, Winge 

Kilometers l:l 
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Snuffelplaats 21 - Hageland - Tielt, Winge 

Gewestplan van V laanderen - toestand 0 I I I I /99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM , Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 24/8 

0 500 Meters 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1979-1983 
kaartblad nr 24/8 

UNMRSITEn 
GENT 
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VochtiB Hasl.!enBouw - Nieuwerkerken - Alken, St-Joris ~ I 22 l 
Topografische kaart Gemeenten ALKEN BWK 
33/3 

Streek Haspengouw: Vochtig Haspengouw Waarde Ecol Grondgebrui/es klasse Oppervlakte (m 2
) 

Ortilofoto's (610000) 1 KI open bebouwing + groen 387953 

Zwart/wit 
Traditioneellandschap 610000 Vochtig-Haspengouw 1 Hp cultuurgrasland 247852 

Kleur 1 Hp landbouwgebied met 128025 

33/3/ 1 212174 Ecodistricten 9a2 Haspengouw van St.- houtkanten 
212176 Truiden-Bilzen 1 Ur open bebouwing + groen 85965 

214174 1 U a open bebouwing + groen 70727 

214176 2 Hp landbouwgebied met 69739 

Lambert X 213 IFBL- Gewestplan houtkanten 

kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m2J 1 Kj open bebouwing + groen 9739 
Lambert Y 175 

e6-15-41 Natuurgebieden 421366 

e6-15-42 Agrarische gebieden 303524 

e6-15-43 Woongebieden met landelijk karakter 139498 

e6-15-44 Landschappelijk waardevolle gebieden 51047 

Parkgebieden 44262 

W oonuitbreidingsgebieden 36410 

Woongebieden 3892 

7-11-2000 nmr Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UNMRSITHT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 22 - Vochtig Haspengouw- Nieuwerkerken-Aiken, St-Joris -
G rafische context 

0 

N 

Legende 

c:J Snuffelplaats 

Bebouwing, bossen 

1111111 VVoonkern 

c:J Kleine woonkern 

c:Jc:J Bedrijventerrein 

Valleigebied Herk 

Infrastructuur 

NBO 

~ Spoorweg 

Herk 

Nabije 
stedelijke kern 

Nabije 
watervlakken 

Nabije 
bosgebieden 

Nabije 
bedrijventerreinen 

1 Kilometers 

fiÎiil Ontwikkeling methode gemtegreerde monitoring (...., 
'~'Qr..~'f11 terrestrische biodi vers iteit Vlaams Gewest, 2000 '( ;;-::} 



Snuffelplaats 22 - Vochtig Haspengouw - Nieuwerkerken-Aiken, St-Joris 

~~ 0 __ _"_ __ 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 

Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 33/3 

~ 
0 500 Meters 
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Nieuwe uitgave topografische kaart N.G.l. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 
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Snuffelplaats 22 - Vochtig Haspengouw - Nieuwerkerken-Al ken, St-Joris 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 33/3/1 
Niet digitaal beschikbaar 

0 500 Meters 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N .G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 212174-212176-214174-214176 
Opname 1995 
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UNI~~TErr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ~ ...:"1 



Snuffelplaats 22 - Vochtig Haspengouw - Nieuwerkerken-Aiken, St-Joris 

0 0.5 Kilometers D. 
N 

Opname foto 's 27/6/2000 1JMt Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring ~ 
UNI~Err terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ...-~"' 



Snuffelplaats 22 - Vochtig Haspengouw - Nieuwerkerken-Aiken, St-Joris 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 01/11/99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 33/3 

0 500 Meters 

Biologische waarderingskaart versie 1 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1984-1985 
kaartblad nr 33/3 

Ontwikke ling methode geïntegreerde monitoring 
uN~rr terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ' ~ 



[proo~ Hasl!en~ouw - Sint-Trui den, Gelinden 

Topografische kaart Gemeellten SINT-TRUIDEN 

33/7 HEERS 

Streek Haspengouw: Droog Haspengouw 
Ortlrofoto 's (620000) 

Kleur Zwart/wit 
Traditioneellandschap 620020 Plateau van Landen 

620030 Boomgaardgebied van 
33/7/3 210158 Tongeren-Borgloon 

210160 

212158 Ecodistricten l0a3 Leemplateau 

212160 

Lambert X 212 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 160 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 2
) 

e6-55-l4 Landschappelijk waardevolle gebieden 505428 

e6-55-23 Agrarische gebieden 485369 

e6-55-32 Natuurgebieden 7522 

e6-55-4l Woongebieden met landelijk karakter 1682 

7- 11 -2000 

~ I 23 l 
BWK 

Waarde Ecol Grondgebruikskiosse Oppervlakte (m ') 

1 BI 
1 Ur 

1 Kj 

2 Hp 

2 Lhi 
l Hp 

1 Kz 
2 Kw 

2 Kj 

2 Hj 
2 Kt 

3 Mr 

l Ku 

l Un 

2 Kb 

a 
UNIVERSITEIT 
~ 

akker 

open bebouwing + groen 

open bebouwing + groen 
landbouwgebied met 
houtkanten 

populieraanplant 

cultuurgrasland 
'industrie' 

klein landschapselement 

open bebouwing + groen 
soortenrijk grasland, vochtig 
klein landschapselement 

rietmoeras 

klein landschapselement 
open bebouwing + groen 

klein Iandschapselement 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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[Droog H-aspengouw - Sint-Trui den, Gelinden 

Beknopte beschrijving traditioneellandse/rap 

-Open landbouwgebied op golvend plateau, versneden met smalle valleien 
met een gesloten landschap. 
- Op plateau overal wijdse panoramische zichten begrensd door 
topografisch bepaalde skyline. In valleien kortere gerichte zichten en 
doorkijken. 
- Hoopdorpen en geïsoleerde (kasteel)hoeven vormen de structurerende 
beelddragers van de open ruimte. 
-Typische open field landschap met kleine hoopdorpen met vallei- of 
plateausite. Akkerland op de plateau, grasland en (populieren)bos in de 
vallei . Holle wegen en graften vormen de enige lineaire vegetatie
elementen, bos schaars en meetal kleine bestanden. Op plateau grote 
alleenstaande hoeven. Boomgaarden. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Vlotte bereikbaarheid vanaf de N3 St-Truiden- Luik. 

7-11-2000 

I 
Beschrijving snuffelplaats 

- Enkel bebouwing aanwezig ter hoogte van de Egenhovestraat. 
- Geen grote infrastructuren aanwezig binnen de snuffelplaats. 
- Overwegend grote en regelmatige percelen, landgebruik vooral akkerland 
en tuinbouw. 
- Golvend landschap met kleien talluds. 
- Zeer open landschap met zeer weinig bomenrijen, enkel in de vallei van 
de Herken de Fonteinbeek. 
-Geen bedrijven in de snuffelplaats. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 27/6/2000 
- Wegbermbeheer St-Truiden: aangepast maaibeheer vanuit het 
stadsbestuur van St-Truiden voor de Egovenstraat, Gelinden-Dorp en 
ovelingenstraat. 
-Geen speciale opmerkingen 

nmr 
liNIVF.RSITEIT 
~ 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodi versitei t Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 23 - Droog Haspengouw - St-Truiden, Gelinden -
.Geografische context 
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ll Ontwikkelin g methode geïntegreerde monitoring ~·..__.. 
<INIVJ~j}'fll terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 C ~~ 



Snuffelplaats 23 Droog Haspengouw - St-Truiden, Gelinden 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen I 978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 33/7 

Nieuwe uitgave topografische kaart N.G.I. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 

nmr 
UNIVERSITEIT 
~ 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 

l.~l 
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Snuffelplaats 23- Droog Haspengouw- St-Truiden, Gelinden 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr3317/6 
Niet digitaal beschikbaar 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale ortbofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 210158-210160-212158-212160 
Opname 1995 

nm! Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UN~T~ terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 23 - Droog Haspengouw - St-Truiden, Gelinden 

Opname foto's 27/6/2000 
1!m! Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 

u~~TEII terrestrische biodivers iteit Vlaams Gewest, 2000 
1..-~ a, 



Snuffelplaats 23 - Droog Haspengouw - St-Truiden, Gelinden 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 0 lil I /99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 33/7 

~ 0 500 Meters 

N 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1984-85 
kaartblad nr 33/7 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UNI~TE~ terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Brabantse Leemstreek - Korbeek-Dijle 

Topografische kaart Gemeenten BERTEM 

32/ l HULDENBERG 

Streek Brabant: de Brabantse Leemstreek 
Orthofoio's (700000) 

Kleur Zwart/wit 
Traditioneellandschap 730010 Serreland van Hoeilaart-

Overijse 
32/ l /4 166168 

166170 Ecodistricten 7a4 Brabants Heuvelland 

168168 

168170 

Lambert X 168 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 169 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 1) 

e5-32-l2 Landschappelijk waardevolle gebieden 950220 

e5-32-l4 Agrarische gebieden 37223 

e5-32-21 Woongebieden met landelijk karakter 12556 

e5-32-23 

7-11-2000 

l l 24 l 
BWK 

Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m1) 

l BI akker 

l BI landbouwgebied zonder 
houtkanten 

l U a open bebouwing + groen 

2 BI landbouwgebied zonder 
houtkanten 

2 Hp landbouwgebied met 
houtkanten 

2 Kw klein landschapselement 

2 Lhb populieraanplant 

3 Kw klein landschapselement 

2 Hp cultuurgrasland 

1 Hp cultuurgrasland 

1 Un open bebouwing + groen 

1 Bs akker 

2 Kt klein landschapselement 

3 Va lootbos 

2 Pica naaldhout 

3 Qa 
1 Lsb 

2 BI 
2 Kb 

3 Am 

nmr 
l iNIVERSITEIT 
~ 

lootbos 

gemengd bos 

akker 

klein landschapselement 

water voedselrijk 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodivers iteit Vlaams Gewest, 2000 
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lBrabantse Leemstreek - Korbeek-Dijle 

Beknopte beschrijving traditioneellmulsclwp 

-Golvende topografie en valleien, boscomplexen (met hoogstammige 
bomen) en verstedelijkt weefsel. 
-Sterk versnipperde en onregelmatige open ruitmen van verschillende 
omvang. Besloten gefilterde ruimten in de bossen. Beperkt aantal gerichte 
vergezichten topografisch bepaald en begrensd door reliëf, bebouwing en 
vegetatie. 
-Complexe verweving van open ruimten en bebouwing. 
-Bebouwing (inclusief agro-industrie) dikwijls ruimtebegrenzend. Bossen 
zijn geïsoleerd en niet ruimtebepalend of -begrenzend. 
- Open akkerland op het plateau, bos op de hellingen, graslanden, natte 
bossen en vijvers in de valleien 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Vlotte bereikbaarheid vanaf de E40. 
-De meeste percelen bos zijn prive en niet toegankelijk. 

7-11-2000 

I 
Beschrijving snuffelplaats 

-Deel van de dorpskern van Korbeek-Dijle valt binnen de snuffelplaats. 
Verder enkele alleenstaande bebouwingselementen. 
-Geen grote infrastructuren of bedrijvan aanwezig. 
- Verschillende holle wegen aanwezig in de snuffelplaats. 
- Overwegend grote, regelmatige percelen met op de hoger gelegen 
gedeelten voornamelijk akkerland. 
- Verschillende percelen bos aanwezig. 
- Het oostelijke deel van de snuffelplaats valt in de vallei van de Dijle en 
wordt voornamelijk ingenomen door weilanden. Dit deel van de 
snuffelplaats ligt ook in een waterwinningsgebied. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoeken op 16/5/2000, 20/5/2000, 29/6/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 24 - Brabantse Leemstreek - Korbeek-Dijle -
G rafische context 
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Ontwikkelin g methode geü1tegreerde monitoring 
"""P-. .Jl:'"' terrestrische biodivers iteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 24 - Brabantse Leemstreek 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 3211 

D,. 0 500 Meters 

N 

Korbeek-Dijle 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N.G.l. 
Uitgegeven 1995 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 32/1-zuid 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
uN'6WE11 terrestrische biodivers iteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 24 - Brabantse Leemstreek - Korbeek-Dijle 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 32/1/4 
Opname 1988-1990 

0 500 Meters 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 166168-166170-168168-168170 
Opname 1995 

mm 
UNIVERSITEIT 

.~ 

Ontwikkeling methode gei:ntegreerde monüoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 24 - Brabantse Leemstreek - Korbeek-Dijle 

0 0.5 Kilometers 

Opname foto's 29/6/2000 nmr Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring I 
UNI~Br terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 24 - Brabantse Leemstreek - Korbeek-Dijle 

Gewestplan van Vlaanderen- toestand 01/11/99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM 1 Afd. Ruimtelijke planning 

O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 32/1 

~ 0 500 Meters 

N 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1984 
kaartblad nr 32/1 

UNMR511EIT 
GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



and van Herve - Voeren ~ I 25 l 
Topografische kaart Gemeenten VOEREN BWK 

34/8 
Streek Land van Herve (800000) Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m 1

) 

Ortlwfoto 's 
Kleur Zwart/wit 

Traditioneellandschap 820000 Oostelijk land van Herve 12 Hp cultuurgrasland 492072 

l Hp cultuurgrasland 213099 

34/8/4 250158 Ecodistricten 11 Voerstreek (Land van 1 Ur open bebouwing + groen 76352 

250160 Herve) 12 Hp landbouwgebied met 46907 

252158 houtkanten 

252160 2 Kpk open bebouwing + groen 45727 

Lambert X 252 JFBL- Gewestplan 3 Ql lootbos 38082 

Lambert Y 159 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 1
) 

12 Kj open bebouwing + groen 26057 

e7-57-32 Landschappelijk waardevolle gebieden 858643 2 Kw klein landschapselement 22102 

e7-57-34 Natuurgebieden 141357 
2 Kt klein landschapselement 13798 

e7-57-41 
12 Kb(ps) klein landschapselement 11915 

e7-57-43 
3 Kw klein landschapselement 4789 

1 Bg akker 4438 

3 Kt klein landschapselement 2927 

3 Sg struweel 1737 

7-11-2000 ft Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
llNIVERSITEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
~ 



\Land ~~n Herve - Voeren 

Beknopte beschrijving traditioneellandschap 

-Golvende topografie met duidelijke valleien en verspreide bebouwing en 
bossen. 
-Veel wijdse panoramische zichten. Open ruimten van matige tot grote 
omvang begrensd door topografie of vegetatie (bos, boomgaarden). 
- Geringe verspreide bebouwing. 
-Overwegend weilanden en boomgaarden. 
-Landschappelijk zeer gaaf gebied, zeer lage bebouwingsdichtheid en zeer 
geringe versnijding. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Moeilijke bereikbaarheid, geen directe grote toegangsweg. 
-Vermoedelijk zijn sommige bospercelen in privebezit en niet toegankelijk. 

7-11-2000 

I 
Beschrijving snuffelplaats 

-Enkel in de dorpskern van Sint-Pieters-Voeren komt bebouwing voor, in 
de andere gedeelten van de snuffelplaats totale afwezigheid van 
bebouwing. 
-Kasteel van Commandere ligt midden in de snuffelplaats. 
-Geen grote infrastructuren en bedrijven aanwezig. 
- Het grootste gedeelte van de landbouwgrond wordt ingenomen door 
fruitkwekerijen, boomgaarden. Andere percelen vooral weiland. 
-Toppen van de hellingen is bebost ten oosten van de snuffelplaats, 
gedeelte van het bos valt binnen de km2

• 

-Gedeelte van de vallei van de Voer en verschillende bronnen komen voor 
binnen de snuffelplaats. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 27/6/2000 
- Reewildbeheer : afschot met kogel tijdens periode van 15 januari tot 15 
maart en van 15 mei tot 15 september in bos gelegen in zuidelijke deel van 
de ~nuffelpaats. 

nmr 
UNIVERSmil 

GENT 

Ontwikkeling methode gerntegreerde monitoring 
terrestrische biodi versite it Vlaams Gewest , 2000 



Snuffelplaats 25 Land van Herve - Voeren - Geografische context 
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uu~W '"' terrelotrische biodi versiteit Vlaams Gewesl, 2000 



Land van Herve - Voeren 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 34/8 

0 500 Meters 
L~~·-·-· --· __ '!!~·------_ _!l_!i~j 

Nieuwe uitgave topografische kaart N.G.I. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 

UNMRSITEfT 
.....9!:1'-!! 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 25 - Land van Herve - Voeren 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 34/8/4 
Niet digitaal beschikbaar 

0 500 Meters 

........ __________ _ 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.l. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 250158-250160-252158-252160 
Opname 1995 

UNIVERSITEIT 
GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 25 - Land van Herve - Voeren 

0 0.5 Kilometers 

Opname foto's 28/6/2000 
I Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring I~ 

uN=Err terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 25 - Land van Herve - Voeren 

Gewestplan van V laanderen - toestand 0 lil I /99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 34/8 en 42/4 

~ 
N 

0 500 Meters 

~--

Biologische waarderingskaart versie 1.1 en 1.2 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1982-1986 en 1993 
kaartblad nr 34/8 en 42/4 

UNiVERSITEIT 
GENT 

Ontwikke ling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodivers ite it Vlaams Gewest, 2000 



\Scheldevallei - Weert 

Topografische kaart Gemeenten BORNEM 

15/5 TEM SE 

15/6 Streek Valleien met getijden: Scheldebekken 

Ortlwfoto 's Traditioneellandse/rap 
~11000) 

Kleur Zwart/wit 
11 020 Scheldevallei 

stroomafwaarts Gent 
15/5/4 136198 

15/6/3 136200 Beodistricten 4a Beneden-Schelde 

138198 

138200 

Lambert X 13 7 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 199 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (ml) 

c4-52-41 Landschappelijk waardevolle gebieden 750167 

c4-52-42 Natuurgebieden 249832 

c4-52-43 

c4-52-44 

7- 11-2000 

BWK 

Waarde Ecol Grondgebruiksk/asse Oppervlakte (m l) 
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Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 26 - Scheldevallei - Weert -
Ge rafische con 
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11 Ontwikkeling methode geintegreerde monitoring 
~'Ç1~"" terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 26 - Scheldevallei 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 15/5 en 15/6 
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Afbakening snuffelplaats topografische kaart N.G.l. 
Uitgegeven 1998 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 15/5-zuid 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UNI~TEn terrestrische biodivers iteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 26 - Scheldevallei - Weert 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 15/5/4 en 15/6/3 
Opname 1988-1990 

0 500 Meters 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 136198-136200-138198-138200 
Opname 1995 

llmr Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
uNrJWm terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 26 - Scheldevallei - Weert 

Opname foto's 29/6/2000 

______________ ......... 

0 0.5 
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Snuffelplaats 26 - Scheldevallei - Weert 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 01/11/99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 15/5+6 en 23/ I +2 

0 
E 

500 Meters 

Biologische waarderingskaart versie 1 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk kaarblad 15 in 1978-1982, aanvullingen 1986-1988 
Veldwerk kaarblad 23 in 1978-1979 
kaartblad nr 15/5+6 en 23/1 +2 

UNMRSITEIT 
GENT 

Ontwikke ling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Scheldevallei - Schelderode ~ l 27 l 
Topografische kaart Gemeenten GENT BWK 
22/5 MERELBEKE Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (mlJ 

Orthofoio's 
Streek Valleien zonder getijden: 1 Hp cultuurgrasland 313392 

Scheldebekken (921 000) 2 Hp landbouwgebied met 221705 

Kleur Zwart/wit 
Traditioneellandschap 921020 Scheldevallei van Gent tot houtkanten 

Doornik 1 Bs akker 93655 
22/5/2 102184 . 

220100 Land van Wetteren-Lede 1 ? ??? 64741 
102186 

104184 Beodistricten 3a1 Vlaamse Vallei 3 Lh populieraanplant 51517 

104186 5a5 Land van Wetteren- 2 Lhi populieraanplant 42786 

Dendermonde 1 U a open bebouwing + groen 40785 

Lambert X l 04 IFBL- Gewestplan 1 Ur open bebouwing + groen 35936 

Lambert Y l 86 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (mlJ 1 Bs landbouwgebied zonder 31493 

d3-32-34 Agrarische gebieden 447551 houtkanten 

d3-32-43 Natuurgebieden 230024 1 Hx cultuurgrasland 18491 

d3-42-12 Bosgebieden met ecologisch belang 126706 3 Aev water voedselrijk 17324 

d3-42-21 Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen 63208 3 Sf struweel 16100 

en openbare nutsvoorzieningen 2 Kbp klein landschapselement 13101 

Gebieden voor verblijfsrecreatie 53325 2 A er water voedselrijk 12709 

Woongebieden 33166 3 He soortemijk grasland, vochtig 10505 

Parkgebieden 25637 2 Lhb populieraanplant 9369 

Bufferzone 14281 2 Ur open bebouwing + groen 4418 

Groengebieden 6101 1 Uv recreatie 1972 

7- 11-2000 """"' Ontw ikkeling methode geïntegreerde monitoring 
lll.Ul l~. UNMRsrrErr terrestrische biodiversi teit Vlaams Gewest, 2000 ~ 
~ •T 



l scheldevallei.:scheld~rode 

Beknopte beschrijving traditioneellandse/tap 

-Vallei met gekanaliseerde rivier, reliëfvan de valleiranden is sterk 
uitgesproken en structuurbepalend voor de skyline. 
- Sterk afwisselende, meestal gerichte zichten met wisselende kijkdiepte. 
-Bebouwing komt zowel gegroepeerd voor als verspreid en is plaatselijk 
ruimte-begrenzend. 
-Afgesneden meanders met lineair groen zijn sterk structurerend. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Het oostelijke deel van de snuffelplaats is vlot te bereiken vanuit de 
dorpskern van Merelbeke. 
-Het westelijke deel is moeilijker te bereiken vanuit Zwijnaarde. 
-De brug over de Schelde en het Kanaal van Zwijnaarde tussen Merelbeke 
en Zwijnaarde (N469) moet gebruikt worden om de twee delen van de 
snuffelplaats te bezoeken (zie figuur geografische context). 

7-11-2000 

I 
Beschrijving snuffelplaats 

- Weinig bebouwing aanwezig, enkele alleenstaande elementen in de 
meersen. In de noordwestelijke en zuidoostelijke hoek van de 
snuffelplaats is lintbebouwing aanwezig (Hondelee in Zwjinaarde en 
Gaversesteenweg in Merelbeke). 
-Geen grote infrastructuren of bedrijven aanwezig binnen de 
snuffelplaats. 
-Schelde deelt de snuffelplaats in twee. Verschillende oude meanders 
aanweztg. 
- Het gedeelte van de snuffelplaats tussen de Meisenbeek en de bomenrij 
wordt vooral ingenomen door akkerland. De percelen langs de Schelde 
zijn vooral graslanden of populieraanplantingen. 
- In het gedeelte ten oosten van de Schelde zijn nog verschillende restanten 
van bomenrijen bewaard gebleven en komen verschillende alleenstaande 
bomen voor. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoeken 14/6/2000, 14/8/2000 
- St-Elooisput is een natuurreservaat beheerd door vzw Natuurreservaten. 
-Het gedeelte van het proefvlak ten oosten van de Schelde in de gemeente 
Merelbeke valt binnen het BPA Scheldevallei. 
- Gasleiding distrigas loopt over de Schelde ter hoogte van de Meersbloem. 

ft Ontwikkeling methode geYntegreerde monitoring 
liNNERSITEIT terrestrische biodi vers iteit Vlaams Gewest, 2000 
~ 



Snuffelplaats 27 - Scheldevallei - Schelderode -
Geografische context 
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fffl l Ontwikkeling nuthode geïntegreerde monitoring 
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Snuffelplaats 27 - Scheldevallei - Schelderode 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.l. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 22/5 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N .G.I. 
Uitgegeven 1995 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 22/5-noord 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 1-~ 
~~~-m terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 c · 1 



Snuffelplaats 27 - Scheldevallei - Schelderode 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 22/5/2 
Opname 1988-1990 

0 500 Meters 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N .G .I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr I 02184-1 02186-1 04184-104186 
Opname 1995 

UNIVERSITEIT 
G_E"!T 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 27 - Scheldevallei - Schelderode 

Opname foto 's 14/8/2000 nmr 
UNIVERSITEIT 
_ GENT 

0 0.5 Kilometers 

Ontwikkeling methode gei:ntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 27 Scheldevallei 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 01111 /99 
Opgemaakt door MVG, LIN , AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-V laanderen 
kaartblad nr 22/5 

~ 0 500 Meters 
L_ -- -' 

N 

Schelderode 

Biologische waarderingskaart versie 1 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 197 8-1984 
kaartblad nr 22/5 

UNMRSITEIT 
__ GENT 

Ontwikkeling methode gei:ntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



[Dijle-Demervallei - Mechelen-Bonheide~ I • 

Topografische kaart Gemeenten MECHELEN BWK 
23/4 BONHEIDEN Waarde Ecol Grondgebruilcsklasse Oppervlakte (m') 
24/ 1 Streek Valleien zonder getijden: de Dijle- 1 Hp cultuurgrasland 580646 

Orthofoio's Gete-Demer-as (921 040) I U a open bebouwing + groen 110402 

Kleur Zwart/wit Traditioneellandschap 921041 Dijlevallei 

330030 Land van Keerbergen 2 Lhb populieraanplant 63485 

23/4/4 160188 1 ? ??? 58102 

24/1/3 160190 Ecodistricten 7a1 Rupelstreek en Zandig 2 Pprns gemengd bos 38046 

162188 Kein-Brabant 3 Qb lootbos 37384 

162190 1 Un open bebouwing + groen 32988 

LambertX 161 JFBL- Gewestplan 2 Kpk open bebouwing + groen 29292 

kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m ') 2 Pa naaldhout 22580 
Lambert Y 189 

d4-38-21 Landschappelijk waardevo lle gebieden 441056 13 Hpr cultuurgrasland 14199 

d4-38-22 Na tuurgebieden 382445 2 Lhi pop u I ieraanplant 8578 

d4-38-23 Bestaande waterwegen 92935 3 Q lootbos 4097 

d4-38-24 Woongebieden 44706 
2 Pop naaldhout 198 

2 N lootbos 4 
Agrarische gebieden 27524 

Woongebieden met landelijk karakter 10925 

Bufferzone 314 

Parkgebieden 95 

7-11 -2000 ft Ontwikkeling methode gerntegreerde monitoring 
UNIVERSITEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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[i>ijl~-Demervallei - Mechelen-Bonheiden 

Beknopte beschrijving traditioneertandschap 

-Brede vallei met begrenzende dalwanden en vegetatiemassa's en 
schermen en verstedelijkt weefsel. 
- Open ruimten sterk wisselende omvang, begrensd door vegetatie, 
topografie en bebouwing. 
-Sterke verweving door lintbebouwing, bebouwing kan zowel 
ruimtebepalend als -begrenzend zijn. 
-(Lineair) groen versterkt topografische structuur. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

- Vlot bereikbaar vanaf de N26. 
- Het meer oostelijk gelegen deel van de snuffelplaats is minder 
toegankelijk : verschillende kleine wegen binnen de snuffelplaats zijn 
prive en afgesloten, evenals verschillende bospercelen. 

7-11 -2000 

I 
Beschrijving snuffelplaats 

- De snuffelplaats ligt tussen de dorpskern van Muizen langs de N26 
Mechelen-Leuven en Bonheiden. 
-In de zuidwestelijke hoek ligt een gedeelte van een woonwijk van 
Muizen. Het noordoostelijke deel sluit aan bij de kern van Bonheiden. 
Verder kasteel Muizenhof en enkele verspreide alleenstaande 
bebouwingselementen aanwezig. 
-Geen grote infrastructuren aanwezig in de snuffelplaats. Enkel bedrijf 
aanwezig aansluitend bij de bebouwing van Bonheiden. 
- Manège aanwezig in het gedeelte ten noorden van de 
Bonheidsensesteenweg-Muizensteenweg. 
- Molenbeek stroomt door de snuffelplaats, Dijle ligt net ten zuidwesten. 
-Verschillende percelen loof- en naaldbos aanwezig in het proefvlak 
Verder overwegend weiland, het gedeelte ten oosten van de 
Bonheidsensesteenweg-Muizensteenweg wordt vooral ingenomen door 
paarden. 
-Kleine delen van natuurreservaaat aanwezig in oostelijk deel van de 
snuffelplaats. 

Opmerkingen 110 terreinbezoek 

- Terreinbezoek 29/6/2000 
- 29/6/2000 werken aan de Bonheidsensesteenweg-Muizensteenweg die 
door de snuffelplaats loopt. 

Ontv;ikkeling methode gerntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversite it Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 28 - Dijle-Demervallei - Mechelen-Bonheiden Legende 
G rafische context 
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Snuffelplaats 28 - Dijle-Demervallei - Mechelen, Bonheiden 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.J. 
Uitgegeven tussen 1978 en I 993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 23/4 en 24/1 

0 500 Meters 
~~~~~~~~223~ 

l 

... . .i ., ... 
-···· 

I~ ' o 

Afbakening snuffelplaats topografische kaart N .G.I. 
U i tg eg even I 994 
Nationaal Geografisch Instituut 
nr 23/4-zuid 

1lmr Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
~~Err terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 28 - Dijle-Demervallei - Mechelen, Bonheiden 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 23/4 en 24/1 
Opname 1988-1990 

~ 0 500 Meters 

N 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 160188-160190-162188-162190 
Opname 1995 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 28 - Dijle-Demervallei - Mechelen, Bonheiden 

0 0.5 Kilometers {j. 
N 

Opname foto's 29/6/2000 
Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring ~ 

UN~'$'err terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 28 - Dijle-Demervallei - Mechelen, Bonheiden 

Gewestplan van Vlaanderen - toestand 0 I I 11 /99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd. Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 23/4+8 en 24/4+5 

0 500 Meters 
L ____ .i 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1978-1979 voor kaartblad 23/4+8 
Veldwerk 1985 voor kaartblad 24/4 
Veldwerk 1988 voor kaartblad 24/5 

UNMI!SITEIT 
GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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IIJ~er~ällei - Diksmuid~ 

Topografische kaart Gemeenten DIKSMUlDE BWK 
20/1 Waarde Ecol Grondgebruiksk/asse Oppervlakte (m') Streek Valleien zonder getijden: Kustbekken 
20/2 met de Ijzer (922000) 2 Hpr cultuurgrasland 418752 
20/5 1 Bu akker 253511 
20/6 1 Hp cwtuurgrasland 188834 

Orthofoio's 
Traditioneellandschap 922010 Ijzervallei 

1 Wat infrastructuur 46636 

Kleur Zwart/wit 1 Hp landbouwgebied met 30174 

20/1/4 040186 
120040 westelijke Middelland boutkanten 

20/2/3 040188 Ecodistricten 2a2 Oudland-en 3 Kb klein landscbapselement 23743 

20/5/2 042186 Middellandpolders 1 Ur open bebouwing + groen 15601 

20/6/1 042188 5a1 Westboek 1 A er water voedselrijk 6778 

1 Ku klein landscbapselement 6553 
Lambert X 41 IFBL- Gewestplan 

kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 2
) 

l Kt klein landscbapselement 6257 

Lambert Y 188 2 A er water voedselrijk 3162 
dl-32-23 Landschappelijk waardevolle gebieden 797942 

dl-32-24 Bosgebieden 99169 

dl-32-41 Parkgebieden 44326 

dl-32-42 Woongebieden 30471 

Woongebieden met landelijk karakter 20373 

Recreatiegebieden 7178 

W oonuitbreidingsgebieden 539 

-

7-11-2000 ft Ontwikkeling methode gel"ntegreerde monitoring 
UNIVERSITEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
~ 



---------

Beknopte beschrijving traditionee/landscllap 

- Vlak landbouwgebied met kleine gehuchten en sterk verspreide 
bebouwing. 
- Wijdse panoramische zichten in vele richtingen. 
- Bebouwing vormt geïsoleerde puntvormige elementen en kernen in de 
open ruimte. 
-Geïsoleerde groene elementen en weinig geconnecteerd lineair groen. 
- Grote en langgerekte weidepercelen. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Vrij vlotte bereikbaarheid van de snuffelplaats vanaf de N355 
Nieuwpoort - Diksmuide. 
-Gedeelte ten zuiden van de Ijzer is moeilijker toegankelijk. 

7-11-2000 

Beschrijving snuffelplaats 

- Enkel verspreide, alleenstaande kleine bebouwing komt voor in de 
snuffelplaats, gecontentreerd langs de Ijzer. 
-Geen grote infrastructuren doorsnijden de snuffelplaats. De Ijzer deelt de 
km2 in twee delen . 
- Net ten zuidoosten van de snuffelplaats bevindt zich het 
waterproduktiecentrum van de Blankaart (dijk valt binnen de 
snuffelplaats). 
- Typisch polderlandschap met kleine, meestal onregelmatige percelen, 
smalle grachten. Overwegend graslanden en graanakkers. 
-Enkele alleenstaande bomen en zeer weinig resten van bomenrijen 
aanwezig, vooral nabij de bebouwing en op de dijk rond de Blank:aart. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 2/7/2000 
- Geen speciale opmerkingen 

--nmr Ontwikkeling methode geYntegreerde monitoring 
uN~~WTET terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 ~ 



Snuffelplaats 29 Ijzervallei Diksmuide - Geografische context 
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Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
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Snuffelplaats 29 - Ijzervallei - Diksmuide 

Afbakening snuffelplaats Rasterversie topografische kaart N.G.I. 
Uitgegeven tussen 1978 en 1993 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 20/1-2-5-6 

~ 0 500 Meters 

N 

Nieuwe uitgave topografische kaart N.G.I. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
~fiT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 29 - Ijzervallei - Diksmuide 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto Eurosense 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 20/114, 20/2/3, 20/5/2, 20/6/1 
Opname 1988-1990 

~ 0 

N 

500 Meters 

Afbakening snuffelplaats Digitale orthofoto N.G.l. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 040186-040188-042186-042188 
Opname 1995 

UNMRSITEIT 
GENT 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 29 - Ijzervallei Diksmuide 

Opname foto's 2/7/2000 

0 0.5 Kilometers 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UNI~n terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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Snuffelplaats 29 Ijzervallei - Diksmuide 

Gewestplan van Vlaanderen -toestand 0 I / 11 /99 
Opgemaakt door MVG, LIN , AROHM, Afd . Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-Vlaanderen 
kaartblad nr 20/1 +2+5+6 

~ 0 500 Meters 

N 

Biologische waarderingskaart versie I 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 197&- 1979 
kaartblad nr 20/1 +2+5+6 

Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 I · I 



~a~sbekken - Jekervallei - Lauw 
--

I l I 30 

Topografische kaart Gemeenten TONGEREN BWK 
33/8 

Valleien zonder getijden : Waarde Ecol Grondgebruiksklasse Oppervlakte (m2) Streek 
Ortilofoto's Maasbekken (923000) 1 BI akker 575604 

Traditioneellandschap 923020 Vallei van de Jeker 2 Hp landbouwgebied met 253841 
Kleur Zwart/wit houtkanten 
33/8/4 224158 Ecodistricten 10a2 Krijtland van Millen 1 Ud dichte bebouwing 149969 

224160 10a3 Leemplateau 3 Am water voedselrijk 11478 
226158 1 Kw klein landschapse1ement 9107 
226160 

Lambert X 224 IFBL- Gewestplan 

Lambert Y 159 kwartier Gewestplanbestemming Oppervlakte (m 1
) 

e6-58-32 Valleigebieden (of agrarische gebieden met 995471 

e6-58-34 landschappelijke waarde) 

e6-58-41 Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen 4529 

e6-58-43 
en openbare nutsvoorzieningen 

ft Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
UNIVERSITEIT terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 
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[Maasbekken - Jekervallei - Lau;---

Beknopte beschrijving traditioneellandschap 

-Diep ingesneden kloofdal aansluitend bij open golvend plateau. 
-Smalle vergezichten en doorkijken begrensd door topografie en 
vegetatie. Bebouwing en infrastructuur, kleine tot matige ruimten 
begrensd door vegetatie en bebouwing. 
-Dichte bebouwing en infrastructuur maakt deel uit van het landschap. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de snuffelplaats 

-Vlotte bereikbaarheid via de N614, gelegen ten zuiden van Tongeren. 

7- 11 -2000 

I 
Beschrijving snuffelplaats 

-Duidelijk onderscheid tussen het gebied dat behoort tot de Jekervallei en 
het hoger gelegen gedeelte. 
- Lintbebouwing komt voor langs de weg ten noorden en ten zuiden van de 
Jekervallei . Verder enkele alleenstaande bebouwingselementen ter hoogte 
van de Oude Molen op de Jeker. 
-Geen grote infrastructuren aanwezig binnen de snuffelplaats buiten de 
N614, welke een restant is van een oude Romeinse Steenweg. 
-De vallei van de Jeker wordt gekenmerkt door populieraanplantingen, 
alsook enkele percelen weiland. De peredering is klein en regelmatig. 
- Het kleine gedeelte ten noorden van de Jeker wordt vooral ingenomen 
door bebouwing, verder komen er enkele holle wegen voor. 
-Het hoger gelegen deel ten zuiden van de Jeker vormt een open golvend 
plateau met grote, strookvormige percelen. Akkerland is dominerend in 
dit gebied. Totale afwezigheid van lineaire op puntvormige 
groenelementen. 

Opmerkingen na terreinbezoek 

- Terreinbezoek 27/6/2000 
-Geen speciale opmerkingen. 

nmr 
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Ontwikke ling methode geïntegreerde monitoring 
terrestri sche biodi vers iteit Vlaams Gewest. 2000 



Snuffelplaats 30 Maasbekken, Jekervallei - Lauw - Geografische context 
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Snuffelplaats 30- Maasbekken, Jekervallei- Tongeren, Lauw 
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Nieuwe uitgave topografische kaart N.G.I. 
Nationaal Geografisch Instituut 
Nog niet ter beschikking bij opmaken van eindrapport september 2000 
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Ontwikkeling methode geïntegreerde monitoring 
terrestrische biodiversiteit Vlaams Gewest, 2000 



Snuffelplaats 30- Maasbekken, Jekervallei- Tongeren, Lauw 

Afbakening snuffe lp laats Digitale ort hofoto Eurosense 
O.C. G IS-Vlaanderen 
nr 33/8/4 
Niet dig itaal beschikbaar 
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Afbakening snuffe lplaats Digitale orthofoto N .G.I. 
O.C. GIS-Vlaanderen 
nr 224 158-224 160-226 158-226 160 
Opname 1995 
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Snuffelplaats 30- Maasbekken, Jekervallei- Tongeren, Lauw 
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Snuffelplaats 30- Maasbekken, Jekervallei- Tongeren, Lauw 

Gewestplan van Vlaanderen- toestand 0 I / 11 /99 
Opgemaakt door MVG, LIN, AROHM, Afd . Ruimtelijke planning 
O.C. GIS-V laanderen 
kaartblad nr 33/8 - 34/ I - 41 /4 - 42/1 
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Biologische waardering kaart vers ie I, 1.1 en 1.2 
Opgemaakt door Instituut voor Natuurbehoud 
Veldwerk 1984- 1985 voor kaartblad 33/8 
Veldwerk 1982-1986 voor kaartb lad 34/1 
Veldwerk 1993 voor kaartblad 42/ 1 
Veldwerk voor kaartblad 4 I /4 niet gekend uitgevoerd in Wallonië 
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