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lnleiding

De opdracht 'Wetenschappelijke ondersteuning met betrekking tot de methodologie voor

profilering van bosbouw en bosbeleid in landinrichtingsprojecten' heeft als doel een

wetenschappelijk onderbouwde methodiek te ontwikkelen om in een landinrichting de

aspecten bosbouw en bosbeleid optimaal te integreren.

Het bosbouwkundige aspect moet op een volwaardige en evenwichtige wijze in relatie met

andere functies van het buitengebied gepositioneerd worden in het proces van geïntegreerde

visievorming en de opmaak van de ruimtelijke planfiguren van de landinrichting.

De opdracht bestaat uit twee luiken :

. het ontwerpen van een methodiek voor de opmaak van een sectorvisie bosbouw in

landinrichtingsprojecten
. het toetsen van de ontwikkelde methodiek aan twee gevallenstudies (Brabants Plateau en

Brugse Veldzone)

Het eerste luik van de opdracht behelst 4 hoofdstukken van dit rapport.

Hoofdstuk 1 omvat een situatieschets, waarbij allerlei informatie in verband met de

bosstructuur in het projectgebied werd samengebracht. ln hoofdstuk 2 werd de relatie met de

Gewenste Bosstructuur nagegaan en Hoofdstuk 3 biedt een ovezicht van het wettelijk kader

inzake bosbeheer en bestaande subsidieregelingen.

ln hoofdstuk 4 zijn de criteria voor prioriteitsstelling in de realisatie van de Themavisie Bos

opgenomen. De ontwikkelde methodiek wordt er uitgebreid beschreven.

Hoofdstuk 5 omvat het tweede luik van de opdracht, met name de toepassing van deze

methodiek op een concreet landinrichtingsproject, het Brabants Plateau.

Hoofdstukkenl,2 en 3 zijn ondergebracht in rapport Deel I : Situatieschets. Hoofdstukken 4

en 5 vormen samen Deel ll : Methodiek en Visievorming.
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1 Situatieschets Brabants Plateau

Hoofdstuk 1 is opgebouwd uit drie delen : in een eerste deel wordt een algemeen beeld

gegeven van het bos op projectniveau. ln een tweede deel, wordt dieper ingegaan op de

toestand van het bos op deelgebiedniveau. Hoofdstuk 1.3 beschrijft de belangrijkste

boscomplexen meer in detail.

1.1 Algemene oppervlakte-analyses op projectniveau

1.1.1 Algemene gegevens over het bos

ln het Ll-projectgebied Brabants Plateau (20.341 ha) is 3161 ha bos aanwezig

(Bosreferentielaag 2001). ln deze oppervlakte zijn de klassen 'vijver', 'heide' inbegrepen,

alsook de open plekken in het bos of de te herbebossen oppervlakken. De bosindex in het

officiële projectgebied is 15 o/o. ln de officiële begrenzing van het projectgebied zijn het

Zoniënwoud, het Heverleebos en het Meerdaalwoud niet opgenomen. lndien deze bossen

wel worden meegerekend, bedraagt de bosindex voor het uitgebreide projectgebied 28 %.

Bij de verdere bespreking van de bossen in het projectgebied, wordt eveneens het Vlaamse

deel van het Zoniënwoud en het Heverleebos en Meerdaalwoud besproken. De totale

besproken oppervlakte bedraagt dan 26.221 ha. De oppervlakte-analyses werden zowel voor

het Brabants Plateau s.s. (de officiële Ll-perimeter) als voor het Brabants Plateau s.l.

(Zoniënwoud, Heverleebos en Meerdaalwoud inbegrepen) uitgevoerd.

De bosindex van Vlaanderen bedraagt 11.3o/o. De officiële Landinrichtingsperimeter - zonder

de twee grote boscomplexen Heverleebos-Meerdaalwoud en Zoniënwoud- heeft dus een

bosindex, hoger dan de gemiddelde Vlaamse bosindex.

SooÉensamenstelling (kaart 9)

ln Tabel I wordt de boomsoortensamenstelling van de bossen in het projectgebied

samengevat (Bosreferentielaag, 2001 ).

Tabel 1: Boomsoortensamenstelling in het projectgebied en vergelijking met Vlaanderen

Categorie Boomsoort Oppervlakte
(ha)

Yo Oppervlakte otto Yo

(ha)

Te bebossen oppervlakte

Loofhout Beuk

Eik & Am. Eik

Populier

Andere

Gemengd Beuk

loofhout

Brabants
Plateau s.l

199

2.405

840

459

2.185

61

Brabants
Plateau s.l

2,SYo

30,SYo

10,6%

5,ïYo

27,70/o

0,8Yo

Brabants

Plateau s.s.

142

443

271

450

1 386

1

4,50/o

M,00/o

8,60/0

14,20/o

43,80/o

O,OO/O

Vlaanderen

8,3Yo

3,1%

7,30/o

15,0%

20,2%

0j%
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Categorie Boomsoort

Eik & Am. Eik

Populier

Andere

Totaal loofhout

Gemengd Lork

naaldhout

Gewone den

Zwarte den

Fijnspar

Douglas

Andere

Naaldhout Lork

Gewone den

Zwarte den

Fijnspar

Douglas

Andere

Totaal naaldhout

Niet bebost

Heide

Vijvers

Oppervlakte
(ha)

46

2

145

6í43

55

% Oppervlakte

0,6Yo

0,0%

1,ïYo

77.80/o

0,70/o

2,7Yo

0,1Yo

0,3Yo

0,00/o

0p%

1,6Yo

4,9%

2,3%o

1,ïYo

0,70/o

1,6%

16.ïYo

2,SYo

o,lYo

0,37:o

0,10/o

0,00/o

23o/o

$,00/o

o3o/o

1,20/o

0,10/o

0,50/o

o,oo/o

0,90/o

1,40/o

3,60À

1,20/o

1,80/o

o,oo/o

0,50/o

11,5%

0,50/o

0,oo/o

0,4o/o

%

0,6%

0,1%

3,3%o

49.7%

0,4%

to

(ha)

2

1

72

2625

8

212

5

21

3

73

125

387

182

78

55

123

1319

200

38

2

15

0

30

44

114

37

57

1

15

362
17

0

14

3,2Yo

Q,3YO

0,3%

0,0%

1j%
1,3Yo

21 ,9Yo

6,6%

1,70/o

0,3%

1A%

38.5Yo

1,20À

1,!Yo

1,2%26

Totaal 7.886 100% 3í61 jOO,Oo/o 100%

( Bosreferentielaag 2001 Vlaams GewesÍ)

opm. : De term loofhout omvat al deze bestanden waar de bijmenging naaldhout kleiner is dan 20 %.

Gemengd loofhout, kent een bijmenging van 20-50 9ó naaldhout. de definiëring van de termen

naaldhout en gemengd naaldhout is analoog.

Uit de gegevens van de Bosreferentielaag (Tabel 1) kunnen volgende gegevens afgeleid

worden : meer dan To van de bosbestanden in het Brabants Plateau bestaat uit loofhout :

Beuk, Eik en Amerikaanse eik, Populier en andere loofboomsoorten.

Twaalf percent van de bosbestanden bevatten homogeen naaldhout. De bossen bestaan

voor 8 % uit bosbestanden met meer dan 20 % bijmenging van naaldhout.

Met het hoge aandeel loofhout wijken de samenstelling van de bossen van het Brabants

Plateau (zowel s.l. als s.s.) sterk af van de samenstelling van het gemiddelde bos in
Vlaanderen (77.8% vs. 49.7%). Hieruit kan besloten worden dat de bosomvorming van

naaldhoutbestanden geen belangruk knelpunt is in het Brabants Plateau. Een verhouding

van 20 o/o naaldhout / 80 % loofhout (beheersvisie bosbouw) wordt in de meeste

bosgebieden van het Brabants Plateau reeds gehaald.
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Ongeveer 1/3 van de bestanden bestaat uit Beuk. Dit percentage is veel hoger dan het

Vlaamse gemiddelde. De Het aandeel Populier in het Brabants Plateau is lager dan in

Vlaanderen. De Gewone Den is de meest voorkomende naaldboomsoort gevolgd door

Zwarte Den, Fijnspar en Douglas.

De niet beboste terreinen binnen een boscomplex zoals open plaatsen in het bos, maken

voor 2.5o/o deel uit van het bosoppervlakte. De vijvers komen minder voor.

Het bos in Vlaanderen bestaat voor 64 % uit homogene bossen. De talrijke homogene

aanplantingen van Populier, Grove den en Corsicaanse Den zijn samen goed voor 45 o/o van

de bosoppervlakte van Vlaanderen. ln het Brabants Plateau bestaat 86.7 % van de bossen

uit homogene bestanden. Deze homogene bestanden bevatten vooral Beuk en andere

loofboomsoorten.

Over de periode 1978 -1990 is de oppervlakte 'te bebossen' gevoelig afgenomen, zowel in

de houtvesterij Groenendaal als in de houtvesterij Leuven (Bosinventarisatie Vlaams

Gewest, resultaten 1997-1999). Bij jonge aanplantingen wordt de voorkeur gegeven aan

homogene loofhoutbeplantingen.

ln de houtvesterij Leuven worden homogene naaldhoutbestanden geleidelijk vervangen door

loofhout en zijn de 'te bebossen' percelen heraangeplant. ln de houtvesterij Groenendaal

bleef het aandeel homogeen naaldbos ongeveer gelijk en nam de open ruimte binnen het

bos eveneens af.
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Ontwikkelingsgraad

Tabel 2 : Ontwikkelingsgraad van de bestanden in het projectgebied en vergelijking op

Vlaams niveau

Ontwikkelingsfase Oppervlakte
(ha) Yo

%

Oppervlak %

te (ha)

Loofhout Jong (< 2Q jaar)

Middeloud (20-60 jaar)

Oud (> 60 jaar)

Ongelijkjarig

Naaldhout Jong (< 20 jaar)

Middeloud (20-60 jaar)

Oud (> 60 jaar)

Ongelijkjarig

Niet van

toepassing

Brabants
Plateau s.!.

579

2.085

2.315

1.162

31

767

460

61

425

Brabants
Plateau s.s.

174

2s6
1167

664

538

15

265
80

2

Vlaanderen

7,3Yo

264%
29,40/o

14,70/o

0,4%

9,7%

5,ïYo

o,5Yo

5,4%

5,5%

8,1%

36,9%

21 ,00/o

17,0o/o

0,s%

8,40/o

2,5%

0,1%

7,2Yo

183%
13,3%

11,0o/o

3,2%

26,9%

6,7%

1,7%

11,9o/o

Totaal 7.886 100,0% 31 6í 100,0% í00,0%

Bosreferentielaag 200 1 Vlaams geulesÍ

Uit de gegevens van Tabel 2 blukt weerom het hogere aandeel loofhout op het Brabants

Plateau in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De klasse loofhoutbestanden ouder dan

60 jaar komen het meeste voor, gevolgd door de klasse tussen 20 en 60 jaar. De

percentages jonge loofhoutbestanden en ongelijkjarige bestanden wijken niet af van de

Vlaamse situatie.

De meeste naaldhoutbestanden in het Brabants Plateau hebben een leeftUd tussen 20 - 60

jaar. Het aandeel van oude naaldhoutbestanden (> 60 jaar) is hoog.
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Sluitingsgraad

Tabel3: S/urïrngsgraad van de bestanden in het projectgebied en vergelijking op Vlaams

ntveau

Sluitingsgraad Oppervlakte
(ha)

% Oppervlakte
(ha)

to Percentage

Brabants
Plateau s.l.

3,7Yo

4,9Yo

8,2%

83,20/o

Brabants
Plateau s.s.

259

273

2550

2,5%

8,ZYo

8,6%

80,7%

Vlaanderen

7,40/o

10,1Yo

16,lYo

66,5%

Niet van toepassing 294

< 113

113 -213

> 213

79

383

645

6.564

Totaal 7.886 100% 3161 100,0% í00,0%

Bosreferentielaag 2001 Vlaams geulesÍ

Tabel 3 geeft weer dat de meeste bosbestanden van het Brabants Plateau (83%) een zeer

gesloten kroonlaag kennen. De bosreferentielaag voor Vlaanderen geeft een lager

percentage (66%)weer.

Bedrijfsvorm

Tabel 4 Bedrijfsvorm van de bestanden in het projectgebied en vergelijking op Vlaams

niveau

Bedrijfsvorm Oppervlakte Percentage(%)
(ha)

Oppervlakte
(ha)

% Yo

Hooghout
Middelhout
Hakhout
Te bepalen

Niet van toepassing

Brabants
Plateau s.l.

7.046

6

127

282
425

89,3%

0,10/o

1,6%

3,6Yo

5,4%

Brabants
Plateau s.s.

2666

5

124

192

174

84.3

0.2

3.9

6.1

5.5

Vlaanderen

79,1%

0,3Yo

1,8%

6,9Yo

11,8%

Totaal 7.886 100% 316í 100,0 100,0%

Bosreferentielaag 2001 Vlaams gelvesÍ

lets minder dan 90% van de bossen in het landinrichtingsproject vallen onder de

beheersvorm hooghout (Tabel 4). Middelhout en hakhout komen slechts sporadisch voor. De

bedrijfsvormen in het Brabants Plateau wUken weinig af van de cijfers voor Vlaanderen.
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Eigendomsstatuut (Tabel 5) (kaart 3)

Tabel 5 EigendomssÍaÍuuÍ van de bestanden in het projectgebied

Eigendomsstatuut Oppervlakte (ha) % Oppervlakte (ha) %

Niet bekend

Staat

Gemeente

Openbare instellingen
Staatsnatuurreservaat
Erkend natuurreservaat

Natuurreservaat van

terreinbeherende
verenigingen
Overige niet onderworpen
bossen

Brabants Plateau

s.l.

56

4267

184

61

91

8

161

31 36

0,7

53,6

2,3

0,8

1,1

0,1

Brabants Plateau

s.s.

32

251

170

57

91

9

2636

1,0

7,7

5,2

1,7

2,8

0,3

002,0

39,4 81,2

Totaal 7964 ,0 3246 í 00,0

Bosreferentielaag 2000 (AIVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen, OC G/S Vlaanderen)

Het grootste aandeel van de bossen valt onder de klasse 'staat' en is eigendom van de

Belgische staat of de Vlaamse gemeenschap. Het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud vallen

onder deze klasse en hebben een belangrijk aandeel in dit hoog percentage. De meeste

bossen gelegen in het landinrichtingsproject vallen onder de klasse 'overige niet

onderworpen bossen'. Dit kunnen militaire domeinen of privé-bossen zijn.

De cijfers omtrent de eigendomsverhoudingen zijn gebaseerd op de referentiekaart 2000.

Het aantal beboste percelen is verschillend aan dat van de bosreferentielaag 2001.

1.1.2 Historiek

Ontbossingen
De meeste ontbossingen op het Brabants Plateau vonden plaats eind 18e eeuw. Het
Zoniënwoud werd voor een groot gedeelte gekapt, en ook ten oosten van Heverleebos ging

heel wat bos verloren. Verder waren er nog grote ontbossingen vast te stellen in de buurt

van het Meer van Genval en van boscomplexen op het Plateau van Duisburg. Nadien bleef
het bosareaal nagenoeg constant. Pas in de 2" helft van de 20" eeuw is er terug bebost. De

bebossingen hadden vooral plaats in de alluviale vlakten van de verschillende valleigebieden

: Dijle, Laan en ljse.
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Permanente bossen (kaart 10 en kaart 11)

Het aandeel huidig bosareaal gelegen in het studiegebied, dat sinds het einde van de 18"

eeuw permanent bebost gebleven is, is zeer hoog (64.1%). Het huidige Vlaamse bos telt

slechts 15% permanent bos.

ln dit landinrichtingsproject is het aangewezen om uitgesproken aandacht te besteden aan

deze permanente bossen voor bosbeheer en bosbeleid.

1.1.3 Potentieel natuurlijke vegetatie (kaaft 12)

De Potentieel Natuurlijke Vegetatie van een gebied komt overeen met de climaxvegetatie die

er kan verkregen worden bij een volledig natuurlijke bosontwikkeling. Dit potentieel natuurlijk

bostype wordt sterk bepaald door de abiotische omstandigheden.

Bij het opstellen van de PNV-kaart zijn de verschillende bodemseries van de bodemkaart

gegroepeerd. De bodemserie op de bodemkaart wordt vertaald naar het potentieel bostype

("De Keersmaeker L. et al., 2001).

Tabel 6 : Potentieel Natuurlijke Vegetatie

Yoottototale oppervlakte
oppervlakte bos (ha)

(ha)

Oppervlakte
bos (ha)

Niet gekarteerd (bebouwing, militair domein,..)

Elzenbroekbossen

Elzenbroekbossen met kans op broekbos

Elzen-Vogelkersbossen

Elzen-Vogelkersbossen met kans op bronbos

Beukenbossen, Eiken-Haagbeukenbossen,

rijke Eiken-Beukenbossen

Typische Eiken-Beukenbossen, droge variant

Typische Eiken-Beukenbossen, natte variant

Arme Eiken-Beukenbossen

5469,4

45,8

176,5

1208,5

738,9

15923,7

1862,8

í 85,4

2594,7

Brabants

Plateau s.l.

465,7

24,5

66,4

487,4

387,6

4297,9

il4,2
149,9

1455,8

Brabants

Plateau s.s

75,1

22,4

64,9

481,1

168,7

1351,2

312,6

4,1

601,2

5,9

0,3

0,8

6,2

4,9

54,6

6,9

1,9

18,5

2,4

0,7

2,1

15,6

5,5

43,9

10,1

0,1

19,5

totaal 28205,7 7879,3 í00,0 308í,3 ',100,0

De Keersmaeker L., Rogiers N., Lauriks R. en De Vos 8., 2001. PNV-kaart

Uit Tabel 6 blijkt dat de PNV van het Brabants Plateau overwegend uit Beukenbossen,

Eiken-Haagbeukenbossen en rijke Eiken-Beukenbossen bestaat. De typische Eiken-

Beukenbossen (droge variant) worden talrijk verwacht, weliswaar in mindere mate dan de

Beukenbossen. Deze bostypen zijn de PNV-typen van leemgronden.

Op de zandige bodems bestaat het potentiëel bostype uit arme Eiken-Beukenbossen en

Eikenbossen. Potentieel kunnen ze op heel wat plaatsen voorkomen. Ook Elzen-

Vogelkersbossen zijn veel voorkomend, en gesitueerd in de vlakte van de valleigebieden. ln

diezelfde landschapseenheid zijn eveneens de Elzenbroekbossen terug te vinden, zij het op
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een meer beperkte oppervlakte. De typische Eiken-Beukenbossen (natte variant) komen

zelden voor.

1.1.4 Actueel bostype (kaart 13)

Voor de bespreking van het actuele bostype van de bossen, werd gebruik gemaakt van de

meest recente versie van de BWK (BWK2.í.). De Bosreferentielaag bevat gegevens over de

boomsoorten en bestandsstructuur, maar leent zich niet tot uitspraken omtrent het actuele

bostype van bestanden.

De BWK2.1. geeft een gebiedsdekkende vegetatiekartering weer. Ze heeft het voordeel zeer

recente informatie te bevatten. Het kaartblad 31 werd in 2000 afgerond en is digitaal

beschikbaar. Voor het kaartblad 32 had de veldkartering plaats van 2000 tot 2002. Het
digitaal bestand van kaartblad 32 is echter een voorlopig bestand en kan dus nog enkele

fouten bevatten. ln de voorlopige versie ontbreken ook gegevens over Heverleebos.

De oppervlakte-analyse zal dus later opnieuw moeten gebeuren met de juiste gegevens.

Uit de BWK2.1 werden eerst alle mogelijk voorkomende bostypen geselecteerd (F*, Q*, V*,

S*, N*, P*, L*: voor ecotype I en ecotype 2). Nadien worden de verschillende BWK-

eenheden gesynthetiseerd en in grotere vegetatieklassen ondergebracht die bruikbaarder

zijn voor de ontwikkeling van een bosbouwvisie.

Om later de vergelijking te kunnen maken tussen de actuele bostypen, afkomstig uit de

BWK, met de potentiële natuurlijke vegetatie, wordt gebruik gemaakt van de bestaande

klassen van de PNV.

Belangrijke voorkomende vegetatietypen die niet tot de climax-vegetatie behoren worden

aan de klassen toegevoegd.

Tabel 7 : Actueel bostype volgens BWK2.1. in het projectgebied

Oppervlakte
(ha)

Yo Oppervlakte %

(ha)

Brabants

Plateau s.l

Brabants

Plateau s.s.

79
o

229

350

Elzenbroekbossen

Essenbronbossen

Elzen-Vogelkersbossen

Beukenbossen, Eiken-Haagbeukenbossen, rijke

Eiken-Beukenbossen

Typische Eiken-Beukenbossen

Arme Eiken-Beukenbossen en Eikenbossen

Struwelen

Naaldhoutbestanden met omvorming naar loofhout

Naaldhoutbestanden zonder omvorming naar loofhout

Populierenbestanden zonder omvorming naar loofhout

Populierenbestanden met omvorming naar loofhout

93

20

233

731

4.162
27

189

306

586

190

32

1,4

0,3

3,4

10,8

2,6

0,3

7,4

11,2

61,3

0,4

2,8

4,5

8,6

2,8

0,5

1221

1

546

3

545

132

0

39,2

0,0

17,5

0,1

17,5

4,2

0
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Jonge aanplanten

Heiderelicten

Niet-bostype

134

3

78

2.0

0,0

1,2

0

0

0

0

0

0

Totaal 6.786 100,00 3íí5 í00,0

(lnstituut van Natuurbehoud, BWK2. 1 )

De totale oppervlakte van de besproken bostypes is lager dan de totale oppervlakte bos in

voorgaande tabellen, aangezien Heverleebos nog niet in de BWK versie 2.1 is opgenomen

(6786 ha in plaats van 7886 ha) (Tabel 7).

Een vergelijking van de PNV en de actuele vegetaties levert enkele bedenkingen op in
verband met de relatieve zeldzaamheid van een bostype.

De relatieve zeldzaamheid van een bostype is het aandeel actueel bosareaal ten opzichte

van het aandeel potentieel areaal. Voor bostypes waarvan het actueel areaal slechts een

fractie bedraagt van het potentiële areaal, wordt het beheer best aangepast. Het behoud

van de interne kwaliteit van de mooi ontwikkelde bostypen en verhoging van de

natuurwaarde voor het onvezadigde type, staat voorop.

Eiken-Haagbeukenbossen vertegenwoordigen 7.8 Yo van het actuele Vlaamse bosareaal.

Hiermee is slechts 6.7 o/o van het potentieel areaal bezet. De Eiken-Haagbeukenbossen

behoren tot de zeldzame bostypen van het Vlaamse bosareaal.

Het meest voorkomende bostype is het typische Eiken-Beukenbos. De beukenbossen

komen regelmatig voor, vooral op het Plateau van Moorsel, de Voervallei en de

Wasbeekvallei. Vergeleken met de potentiële vegetatie (Tabel 6) zou dit bostype veel meer

kunnen voorkomen. Verzuring van de bodem kan dit verschil deels verklaren. Zo is verzuring

en verdonkering van het bos vastgesteld in Meerdaalwoud (Bouwens, 2001). Mogelijks is

deze vaststelling veralgemeenbaar voor het hele projectgebied. Ook zeer subtiele verschillen

in de bodem kunnen aanleiding geven tot verschillende bostypen. Deze subtiele verschillen

in abiotiek zijn niet terug te vinden in de bodemseries van de bodemkaart.

Naaldhoutbestanden komen vooral voor op de meer zandige bodems met een PNV van

arme Eiken-Beukenbossen.

Elzen-Vogelkersbossen komen zoals verwacht veel voor. Daarnaast komen ook nog

Elzenbroekbossen voor en zeer plaatselijk ook Essenbronbossen. De struweelvegetaties

bestaan uit samenvoegingen van verschillende types struweel : wilgenstruwelen,

doornstruwelen of spontane opslag. De wilgenstruwelen zijn goed vertegenwoordigd in de

valleigebieden. Het voorkomen van de spontane opslag ligt zeeu verspreid in het

projectgebied. Populierenbestanden zijn vrij recent aangeplant in de valleigebieden op

verlaten hooigebieden (Lh/Hf). ln verschillende populierenaanplantingen is een omvorming

naar alluviaal bos vast te stellen.
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1.1.5 Exotische soorien

ln de Vlaamse Bosinventaris worden alle exotische soorten opgesomd, die werden

aangetroffen in de bossen tijdens de bosinventarisatie. Naast aangeplante exotische

boomsoorten zijn er ook veel toevallige soorten. Enkel van deze exotische soorten komen

echt veel voor en kunnen een probleem zijn voor de inheemse bosflora.

De bosinventaris vermeldt Amerikaans Vogelkers, Amerikaans Eik en Amerikaans

Krentenboompje als meest voorkomende exotische soorten voor Vlaanderen.

Uit de BWK versie 2.1. kunnen de boomsoorten geselecteerd worden. Een selectie van

bovengenoemde soorten leverde volgende informatie :

1.1.5.1 Amerikaanse Vogelkers

Amerikaanse vogelkers wordt in de bosbouw als een probleemsoort ervaren omwille van de

onderdrukking van inheemse struik - en kruidlaagsoorten. De verjonging van de

boomsoorten wordt bemoeilijkt. Amerikaanse vogelkers komt vooral voor op zandgronden en

lemige zandgronden in de Kempen en in de Vlaamse zandstreek. Op uitgeloogde, zure
leembodems voelt deze soort zich ook goed thuis. Vandaar dat de soort ook terug te vinden

is op o.a. de leemplateaus van Zoniën en Meerdaal.

Amerikaanse vogelkers komt in het Brabants Plateau tamelijk weinig voor. Vindplaatsen zijn

het Meerdaalwoud en de bossen gelegen op de hellingen in de Laanvallei.

1.1.5.2 Amerikaanse Eik

Amerikaanse eik is een geduchte concurrent voor de inheemse soorten zoals Beuk, beide

inheemse eiken en Berk. Het verspreidingspatroon van Amerikaanse Eik is gelrlkaardig aan

dat van de Amerikaanse vogelkers.

Amerikaans Eik komt in het Brabants Plateau voor in de bossen gelegen op de plateaus:

Meerdaalwoud, Eikenbos-Grevenbos, Margijsbos en de bossen in de buurt van het Meer van

Genval.

1.1.5.3 Robinia

De Robinia komt voor in het Meerdaalwoud en Eikenbos-Grevensbos. Deze soort is vooral te
vinden in kleinere bossen of kleine landschapselementen zoals op steile taluds, in de holle
wegen.
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1.1.6 Standplaatsgeschiktheid voor houtproductie (kaaft 1 5)

De standplaatsgeschiktheid van actuele bossen kan nagegaan worden door het verband te

leggen tussen de groeiverwachting van diverse boomsoorten en het bodemtype van de

standplaats. Tabel 8 is gebaseerd op geschiktheidmatrices die de huidige kennis

synthetiseren inzake deze relatie. Het is de bedoeling deze kennis de komende jaren

aanzienlijk te verfijnen door gericht standplaatsondezoek in de Vlaamse regio (De Vos, 8.,

2000).

Deze oefening wordt enkel gemaakt voor economisch potentieel interessante soorten als

Beuk, Eik, Populier, Lork, Grove Den, Zwarte Den, Fijnspar en Douglas (zie Tabel 8). Elke

boomsoortklasse omvat zowel homogene als gemengde bestanden, met de respectievelijke

boomsoort als hoofdboomsoort. De onderlijnde percentages in de tabel geven de verdeling

weer per boomsoort, over de verschillende geschiktheidklassen De percentages in cursief,

geven de verdeling weer per geschiktheidklasse over de verschillende bestanden.

Tabel B : Verdeling van de bosopperulakte (ha) per boomsooft naar geschiktheid voor

houtproductie
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È
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9,8
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172,2 7&.
38,7

57,3

12,9

686,7 79.6

22,8

180,7 39.3

6,0

113,9 63.2

3,8

241,0 40.2
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1,6
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100
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25.1

9
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%
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%
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%
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%
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(Bodemkaaft 2001, OC G/S Vlaanderen; Bosreferentielaag Vlaams GewesÍ; BOBO, De

Vos, 8.,2001)

Uit Tabel I blijkt dat het overgrote deel van de actueel beboste gebieden op het Brabants

Plateau bestaat uit bestanden, waarvan de boomsoort is aangepast aan de standplaats (64.2

%), vooral Beukenbestanden. Éen 26.2 o/o van de bossen bevinden zich zelf op een zeer
geschikte standplaats. De goed gedraineerde leem- en zandleembodems van het Brabants

Plateau ztln zeer geschikte standplaatsen voor Beuk. Ook de naaldboomsoorten gedijen

uitstekend op deze bodems.

Een kleine 10% (9.5 o/o) van de actuele bestanden bevindt zich op eerder ongeschikte

standplaatsen voor de aanwezige boomsoort, waaronder een groot aantal

populierenbestanden (39.9 %).

Bij de interpretatie van deze cijfers dient rekening gehouden te worden met de relatieve grote

oppervlakte waarvoor geen bodemgegevens beschikbaar zijn. Voor dergelijke bestanden is

dus geen uitspraak mogelijk omtrent hun standplaatsgeschiktheid.

1.2 Beschrijvend gedeelte deelgebieden

Om een meer gedetailleerde beschrijving van de bosstructuur in het projectgebied mogelijk

te maken, werden een aantal deelgebieden afgebakend. De afbakening baseert zich

hoofdzakelijk op de bestaande indeling in traditionele landschappen (Antrop et a|.,1985) en

op de geomorfologie.

Traditionele landschappen
De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen dateert van 1985 en was een

eerste poging om de regionale verscheidenheid van de historisch gegroeide

2,2

27.3'15,9

1,3

1,3

67.439,3

1,3

0,9

3-92,3

0,5

0,8 la

2525,0

226,0

199
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cultuurlandschappen op kaart voor te stellen. De indeling steunt op zowel fysische en

natuurlijke kenmerken zoals reliëf en bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke

kenmerken zoals bewoningsvormen, landgebruik, indeling in percelen en landschapstype.

De verschillende landschappen die in het Brabants Heuvelland onderscheiden worden door

de traditionele landschappenkaart zijn:

Zandlemig Hageland (tussen Meerdaalwoud en Heverleebos)

Land van Bertem - Kortenberg

Serreland van Hoeilaart

Zoniënwoud

Meerdaalbos

Dijlevallei

Stedelijk gebied

Geomorfologie - potentieel natuurlijke vegetatie

Ook de geomorfologie wordt als belangrijkste structuurbepalende element in het Brabants

Plateau beschouwd. Het Brabants Plateau bestaat uit grote akkerplateaus en wordt

doorsneden door verschillende valleisystemen. Het valleigebied bevat zowel de natte

valleigronden als de steile hellingen.

Deelgebieden Themavisie Bos (kaaÉ 1)

Bij de indeling van het projectgebied in deelgebieden, werden de grote contouren van de

valleisystemen bekomen door rekening te houden met de hellingsgraad van het landschap.

Het hellende gedeelte is tot de valleigebieden gerekend, de vlakkere percelen behoren tot de

akkerplateaus. Een belangrijke kaart bij deze werkwijze is het Digitaal Terrein Model. Om de

opdeling tussen de verschillende valleigebieden te bekomen, is er eveneens gebruik

gemaakt van de Potentieel Natuurlijke Vegetatie-kaart (kaart 12).

De akkerplateaus omvatten de hoogst gelegen vlakke delen van het landschap. Ze zi)n

geselecteerd aan de hand van de hoogtelijnen.

Volgende valleisystemen worden onderscheiden

Voer: begrenzing gebaseerd op DTM (<60 m)en de PNV

ljse : begrenzing gebaseerd op DTM (<80 m)en de PNV

Laan : begrenzing gebaseerd op DTM (< 80m)en de PNV

Dijle : begrenzing gebaseerd op de PNV

Vuilbeek : begrenzing gebaseerd op de traditionele landschappenkaart

Ader- en Wasbeek : begrenzing gebaseerd op DTM (< 50 m), traditionele landschappenkaart

en PNV -kaart
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Tussen de verschillende valleisystemen bevinden zich de hoger gelegen plateaus:

Plateau van Ottenburg (tussen Dijle en Laan)(8Om)

Plateau van Maleizen (tussen Laan en ljse)(8Om)

Plateau van Duisburg (tussen ljse en Voer)(60 - 80 m)

Plateau van Moorsel (tussen Voer en Ader - en Wasbeek)(sO -60m)

ln de bosbouwstudie gaat ook de nodige aandacht naar de grote boscomplexen Zoniënwoud

en Meerdaalwoud. Alleen al door hun omvang bepalen zij zeer sterk het landschap.

Alhoewel deze boscomplexen zelf niet in de perimeter van het landinrichtingsproject zijn

opgenomen, komen zij wel in de bespreking aan bod. Voor de afbakening van de grote

boscomplexen is gebruik gemaakt van de historische kaarten. De toestand op de

Ferrariskaart werd als referentie genomen.

De verschillende boscomplexen zijn

Zoniënwoud (bosareaal Ferrariskaart)

Meerdaalwoud (bosareaal Ferrariskaart)

ln de volgende hoofdstukken, worden de bovennoemde deelgebieden kort beschreven
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1.2.1 Plateau van Moorsel

Oppervlakte deelgebied : 3958 ha

1.2.'1.1 Algemene beschrijving van het landschap

Het plateau van Moorsel is gelegen tussen de Voer en de Ader- en Wasbeekvallei. Het

deelgebied bestaat voornamelijk uit akkers, gelegen op leemgronden. Het is een heuvelend

landschap met inbegrip van holle wegen, graften, hagen en houtkanten. Weilanden komen

niet zo vaak voor. Ze liggen meestal in de buurt van de boscomplexen. De aanwezigheid van

de bossen springen in het oog. De opbrengstbosjes (populier en naaldhout), maar vooral een

aantal holle wegen, geven het gebied een landschappelijke meerwaarde. De woonkernen in

het plateau zijn vrij goed te lokaliseren: Moorsel, Everberg, Bertem. Oprukkende bebouwing

is vast te stellen aan het westelijk gedeelte vanuit Tervuren (Moorsel en Vossem) en aan het

oostelijk gedeelte vanuit regio Leuven (Veltem, Winksele en Leuven). Het plateau wordt

doorsneden door de E40 (Brussel-Leuven) en de N3 (Leuven-Brussel).

1.2.1.2 Beschrijving van de bossen

ln het Plateau van Moorsel komen enkele belangrijke boscomplexen voor: Bertembos,

Hogenbos en Moorselbos. De boscomplexen zijn groot in oppervlakte en liggen

geconcentreerd. Het tussenliggend landschap is vrij arm aan kleine bosjes en houtkanten.

Het boscomplex Bertembos-Eikenbos ligt op een heuvelrug. De E40 doorsnijdt het

akkerplateau waardoor Bertembos geïsoleerd ligt t,o.v. de andere bossen.

Boshistoriek en bosindex (kaarten í0 en íí)

Bosindex :13o/o

Het bosareaal in het plateau van Moorsel volgt het verloop van het bosareaal in het

projectgebied. Het landschap was het meest bebost in 1775 met name 19%. Tussen 1775

en 1850 is het bosareaal het sterkst afgenomen. De ontbossingen na 1775liggen verspreid

over het gehele deelgebied. Een grote ontbossing had plaats na 1850 en situeert zich in de

buurt van Hogenbos. De actuele bosindex is 13%. Bebossingen hebben minimaal plaats

gevonden. Hierdoor bestaat 54 Yo van de huidige bossen uit permanent bos (bos sinds

1775).

Beschrijving van de bosstructuur (kaart 9 en kaart 13)

Grote boscomplexen : Moorselbos

Hogenbos
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Bois de Mérode

Bertembos, Eikenbos, Grevenbos

Kleinere boscomplexen en bossnippers :

ln het zuidwestelijke deel van het Plateau van Moorsel zijn enkele kleine bossnippers

ingeplant, die recent werden bebost (o.a. omgeving van de renbaan van Rotselaar). Vaak

worden zij gevormd door naaldhoutbestanden.

De belangrijkste bossnippers bevinden zich ter hoogte van Hogenbos. Zij vormen potentiële

stapstenen tussen Hogenbos- Bossen de Mérode en tussen Hogenbos-Bertembos-

Eikenbos. Deze bossnippers bestaan uit permanent bos, van het type Beukenbos of Eiken-

Haagbeukenbos of typische Eikenbossen.

Een eerste dergelijke bosstructuur is het bos te Armedaal (gemeente Kortenberg,

oppervlakte : t ha). Dit permanent bos was vroeger een aaneengesloten geheel met het

Hogenbos. De fysische barrière van de E4O en de bebouwing rondom het bos, maken

het minder geschikt om als stapsteen tussen Hogenbos en Bossen de Mérode te
functioneren.

Een tweede bossnipper permanent bos; is Bos Lange Lo (gemeente Kortenberg,

oppervlakte 3 ha): De bosjes aan de Lange Lo hebben een geaccentueerd reliëf. Het

meest westelijk gelegen perceel heeft een uitgesproken lente-aspect met bossen op
geríjpte bodem. De overige percelen getuigen van een sterke antropogene invloed.

Sporadisch komen nog soorten voor als Muskuskruid en Gewone Salomonszegel voor.

Lange Lo is gesitueerd binnen een stapsteen tussen Bertembos-Eikenbos en Hogenbos,

zoals deze is afgebakend binnen de gewenste bosstructuur.

Het bosje ter hoogte van Duivelsbos kan de verbinding Hogenbos - Bertembos mee

realiseren. Dit bos bevat een kern permanent bos, en is 3.4 ha groot. Het bestaat

voornamelijk uit gemengde loof- en naaldhoutbestanden. Hetzelfde geldt voor de kleine

bosperceeltjes te Steenberg. (Eiken-Haagbeukenbos en beweide berkenbosjes).

Bosje ten zuiden van Kinderenbos en Rosberg (gemeente Kortenberg, oppervlakte 4.2

ha), op de plaats met de sterkste reliëfintensiteit, ter hoogte van het gehucht Vrebos.
Typisch Eiken-Beukenbos, ook enkele naaldhoutbestanden met of zonder omvorming.

Dit bos is geen permanent bos, maar kende een tussentijdse ontbossing op de

Vandemaelekaart en topokaart C. Het kan een belangrijke rol spelen bij de realisatie van

stapstenen die Rosberg, Kinderenbos en Hogenbos verbinden met Leefdaal, Weeberg-
en Tersaartbos, en verder de Dijlevallei.

Een meer recente bebossing (kasteel van Leefdaal, gemeente : Bertem, oppervlakte:14
ha, Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos. Parklandschap), op de grens van het deelgebied

Plateau van Moorsel en de Vallei van de Voer, kan als stapsteen functioneren tussen

Hogenbos en Weebergbos -Tersaartbos (Plateau van Duisburg)

Koeheide, kleine gemengde loofhoutbosjes, op de grens van het Plateau van Moorsel en

de vallei van de Voer. Bufferende functie voor Bertembos (uitbreiding woonkern).

I
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Potentieel Natuurlijke Vegetatie (kaart 12)

Beukenbos, Eiken-Haag beuken bos of rijk Eiken-Beu kenbos 75 otto

Typische Eiken-Beukenbos, droge variant 6%

Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos , droge variant 8 %

Globale boomsooÉensamenstelling - actueel bostype (kaart 13)

De bossen op het plateau van Moorsel zijn vooral loofbossen: 44o/o'ander loofhout', gevolgd

door 27.3o/o Beuk. Er is zeer weinig naaldhout aanwezig. De bossen behoren hoofdzakelijk

tot de typische Eiken-Beukenbossen (55%) en de rijke Eiken-Beukenbossen (28%). Vooral

dit laatste bostype heeft een veel hoger potentieel oppervlakte. ln werkelijkheid komen de

zuurdere varianten van de Beukenbossen meer voor.

Functie van het bos in het landschap (kaart í4 en kaart í6)

Ecologisch : belangrijk

Economisch : Houtproductie en jacht

Milieubeschermend : De erosieproblematiek in dit deelgebied is aanzienlijk. De

bossen kunnen hierin een belangrijke beschermende rol spelen. Beschermingszone van

grondwaterwinning.

Sociaal-educatief : De recreatieve functie van Bertembos is belangrijk. De andere bossen

worden vooral bezocht door de omwoners.

Landschappelijt</ruimtelijk : De bossen op het Plateau van Moorsel spelen een

belangrijke rol als buffer tegen de oprukkende verstedelijking. Een belangrijk

aandachtspunt wordt de bescherming en het behoud van de bestaande bossen. Zo ziin

de inplanting van de wijk Schoonzicht nabij Bertembos en het woonpark tegen het

Moorselbos voorbeelden van een verstedelijking die de bosstructuur aantasten. De

mogelijkheden voor bosuitbreiding worden door de verstedelijking beperkt.

Knelpunten (kaaÉ 18)

Uitbreiding van de bebouwing vanuit Brussel en Leuven. Verdere versnippering van de

open ruimte door lintbebouwing.

Versnippering van grote boscomplexen door de E40 en N3

Erosieproblematiek

I

I
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1.2.2 Plateau van Duisburg

Oppervlakte deelgebied : 3373 ha

1.2.2.1 Algemene beschrijving van het landschap

Het plateau van Duisburg is gelegen tussen de vallei van de Voer in het noorden en de vallei

lJse in het zuiden. Het ligt ten zuiden van Bertem en wordt begrensd door de woonkernen

van Leefdaal, Vossem, Duisburg, Huldenberg, Loonbeek, Neerijse en Korbeek-Dijle. Het is in
hoofdzaak een open agrarisch gebied met geïsoleerde bospercelen, hier en daar solitaire

bomen en bermbegroeiing langs holle wegen en taluds. Er is weinig bos en weiland

aanwezig. Korter bij de valleien liggen talrijke bronnen. Centraal ligt de Brede weg, die het

tracé volgt van een voormalige Romeinse heerbaan. Waterlopen zijn er weinig aanwezig: de

Vloedgroebe ter hoogte van Vossem en de Lange gracht ter hoogte van Duisburg.

Het plateau van Duisburg behoort tot het Brabants massief, waar in hoofdzaak het

Brusseliaan verantwoordelijk is voor het uitgesproken reliëf en het plateaukarakter. Dit

Brusseliaan is sterk watervoerend en levert het grootste deel van het debiet van de Dijle.

1.2.2.2 Beschrijving van de bossen

Boshistoriek en bosindex (kaarten 10 en 11)

Bosindex: 6%

Zes percent van de oppervlakte is bebost. Dit is het laagste cijfer voor de verschillende

deelgebieden van het Brabants Plateau

Sinds 1775 is er steeds bos verloren gegaan. Grote ontbossingen hadden plaats aan de

westkant van Tersaartbos en de Lange gracht - Vloedgroebe.

Het huidig bosareaal bestaat voor 29 % uit permanent bos

Beschrijving van de bosstructuur

ln het Plateau van Duisburg situeert zich één groot boscomplex: Tersaartbos-Weebergbos.

Tersaartbos is een uitgesproken hellingbos dat zich in een zijdal van de Vloedgroebe situeert
en doorloopt tot op het plateau. Weebergbos is grotendeels een typisch plateaubos.

Afgezien van het complex Tersaart-Weeberg, liggen er kleine bosjes verspreid over het

akkerlandschap. De belangrijkste zijn het Raffelberghof en het Hof ten Bos.
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Het Raffelberghos (gemeente : Bertem, oppervlakte : 3.3 ha), dit bos heeft een kern van

permanent bos, van het type Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rUk Eiken-

Beukenbos. De hoofdboomsoorten zrln er Beuk en andere loofsoorten, alsook een

perceel (0.6 ha) Populier.

Hof ter Bos, nabij lnstituut Ganspoel (gemeente : Huldenberg, oppervlakte : 4.5 ha). Het

Hof ter Bos, is een permanent bos, van het type Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of

rijk Eiken-Beukenbos, met enkele struwelen. De voornaamste boomsoorten zijn Beuk en

andere loofsoorten, met hakhout en hooghout als bedrijfsvormen.

de vallei van de Langegracht-Vloedgroebbe, hellingsbosje (gemeente : Huldenberg,

oppervlakte : 7.8 ha). Dit bosje zou kunnen aansluiten bij het bos van Tersaart. Het gaat

om een permanent bos, bostype Typisch Eiken-Beukenbos, naaldhout zonder

omvorming en struwelen. Een kwart van de oppervlakte is beplant met homogene Grove

Den bestanden en populier. Dit bos werd opgenomen in de Gewenste Bosstructuur voor

Vlaanderen.

I

De as Weeberg - vallei Vloedgroebbe vormt een natuurlijke verbindingsweg tussen de Voer-

en de ljsevallei.

Potentieel natuurlijke vegetatie (kaart 121

Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk Eiken-Beukenbos

Typische Eiken-Beukenbos, droge variant

Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos , droge variant

Globale boomsoortensamenstelling - Actueel bostype (kaart 13)

Vooral typische Eiken-Beukenbossen.

Kleine bosfragmenten te Overijse bestaan uit het zeldzame rijk Eiken-Beukenbostype

De kleine bosfragmenten in het akkerplateau bestaan veelal uit jonge aanplanten en

struwelen. De meeste bestanden zijn loofhoutbestanden bestaande uit 'andere'

loofboomsoorten, gevolgd door Beukenbestanden.

Functie van het bos in het landschap (kaart 14 en kaart 16)

Ecologisch : belangrijk

Economisch : Economische functie voor privé bossen met snelgroeiende

soorten.

Milieubeschermend :beschermingszonevangrondwaterwinning.

Sociaal-educatief : Eerder beperkte toegankelijkheid van de bossen, wel fietsroutes

langsheen de bossen

LandschappelijUruimtelijk : De schoonheid van het gebied is een gevolg van de

afwezigheid van bebouwing, het golvend soms diep ingesneden reliëf en de diepe holle

Situatieschets Pagina 19 / 236



I

wegen en droge dalen met begroeide taluds. lnzake flora liggen de zones met de

grootste soortendiversiteit rond de bossen en de steilranden. Het bos heeft een

landschapsstructurerende functie.

Knelpunten (kaaÉ 18)

Erosie rondom de bestaande bossen (vooral aan Tersaart en Weebergbos).

Koningsberg, Overijse : Behoud huidig bos, aanleg buffer, verbinding met de Nellebeek,

zonering recreatie.

Het behoud van kleine en lineaire landschapselementen is noodzakelijk (plas, holle weg,

bosjes en bomenrijen, bv. Ten zuiden van Weeberg - het eigendomsstatuut kan hierbij

het grootste knelpunt betekenen)

1.2.3 Plateau van Maleizen

Oppervlakte deelgebied : 2356 ha

1.2.3.1 Algemene beschrijving van het Iandschap

Het Plateau van Maleizen is een heuvelend akkerplateau gelegen tussen de ljse en de Laan.

Hier is een groot aandeel ingenomen door bebouwing vooral ter hoogte van de gemeente

Hoeilaart en Overijse. Typische serrelandschap van Hoei laart-Overijse.

1.2.3.2 Beschrijving van de bossen

Boshistoriek en bosindex (kaarten 10 en 1í)

Bosindex: 9 %

ln het deelgebied Maleizen is het grootste verlies aan bosareaal op te merken van de

akkerplateaus van het Brabants Plateau. De Ferrariskaart geeft nog een bosoppervlakte van

19o/o aan. Het huidig bosareaal is teruggelopen tot minder dan de helft. Grote ontbossingen

zijn te vinden in de buurt van het meer van Genval en de Reutenbeek. Verder zijn er veel

kleine bossen verdwenen, juist gelegen op de grens tussen de hellingen van de vallei en het
plateau. Van de actuele bossen is 26% permanent bos.

Beschrijving van de bosstructuur

Hagaardbos en de bossen in de omgeving van het meer van Genval (Terholst) maken deel

uit van dit deelgebied. De bossen van Stokkem en Bisdom die hoofdzakelijk in de ljsevallei

liggen, lopen door tot op het plateau.
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Bossnippers : het aantal bossnippers van betekenis is miniem.
. Rond Keihof : (op de grens met de Dijlevallei, gemeente : Huldenberg, oppervlakte : 5

ha.) Permanent bos. De meest voorkomende boomsoorten zijn Eik, gemengd loof- en

naaldhout en zwarte den. Dit bos maakt deel uit van een zoekzone van 75 ha

bosuitbreiding (bosuitbreidingskaart). Op deze wrlze kan een verbinding gemaakt worden

tussen de bossen Keihof-Braambos -Speelaard, en Vossekouter. Bouwend op deze

onderliggende structuur kan aan een verbinding Stokkembos - Dijlevallei gedacht

worden.

Potentieel natuurlijke vegetatie (kaart í2)

Beuken bos, Eiken-Haag beukenbos of rij k Eiken-Beukenbos

Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos , droge variant

Typische Eiken-Beukenbos, droge variant

Elzen-Vogelkersbos met kans op bronbos

Elzen-Vogelkersbos

Globale boomsoortensamenstelling - Actueel bostype (kaart 13)

Het grootste deel van de bossen op het plateau van Maleizen behoort tot de typische Eiken-

Beukenbossen. Op zandige bodems komen arme Eiken-Beukenbossen voor of

naaldhoutbestanden.

Struwelen en jonge aanplanten zijn vooral gelegen aan de randen van de bossen of in de

kleinere bosjes aan de rand van het plateau.

Functie van het bos in het landschap (kaart 14 en kaart 16)

Ecologisch : belangrijk

Economisch : belangrijk

Milieubeschermend :beschermingszonevangrondwaterwinning

Sociaal-educatief : belangrijk

Landschappelijk/ruimtelijk : De nog overblijvende bossen op het Plateau van Maleizen,

zijn restanten van Vroegere grote boscomplexen. Ze hebben een

la ndscha psstructu rerend e f u nctie.

Knelpunten (kaaÉ 18)

Erosie rondom de bestaande bossen (Margijsbos, Stokkembos, Hagaardbos en meer

van Genval)

Bosversnipperi ng tegengaan.

I

I
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Omvorming van populierenbestanden, ontwi kkelen diversiteit bostypen.

1.2.4 Plateau van Ottenburg

Oppervlakte deelgebied : 545 ha

1.2.4.1 Algemene beschrijving van het landschap

Het plateau van Ottenburg is het kleinste plateau van het projectgebied en ligt tussen de

Dijle en de Laan. Akkers komen veelvuldig voor. Ook de weilanden zijn er aanwezig. De

bebouwing is gesitueerd in een woonkern Ottenburg, maar is zeer versnipperd. Samen met

twee campings en de vele weekendverblijven leidt dit tot een zeer verspreide bebouwing.

Hierdoor worden de bestaande bossen aangetast (Vogelzang en Lange Heide, Tomme).

1.2.4.2 Beschrijving van de bossen

Boshistoriek en bosindex (kaarten í0 en 1í)

Bosindex :22%

De bosindex bedraagt 22 %. Het hoger gelegen gedeelte van het Rodebos en het Bois de

Laurensart liggen op het Plateau van Ottenburg. Sinds begin 20e eeuw zijn er bebossingen
gebeurd (Vogelzang, Bois de Laurensart en Rodebos). Van het actuele bos is 33%
permanent bebost gebleven sinds í775.

Beschrijving van de bosstructuur

Bois de Laurensart en St-Agatha-Rodebos overschrijden gedeeltelijk de grens tussen het

Plateau van Ottenburg en respectievelijk de Dijlevallei en de Laanvallei. Zij worden onder
laatstnoemde deelgebieden ondergebracht.

Het plateau van Ottenburg bevat wel een aantal kleinere boscomplexen : Vogelzang, Grote

Greube en Tomme.

Het bos aan Vogelzang (gemeente: Huldenberg, oppervlakte 1.8 ha) is een recente

bebossing. Het bestaat uit typisch Eiken-Beukenbossen, homogene naaldhoutbestanden en

struwelen. Vogelzang heeft een belangrijke functie als buffer tegen de uitbreidende
woonkern Ottenburg.

Potentieel natuurlijke vegetatie (kaart 12)

Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk Eiken-Beukenbos

Typische Eiken-Beukenbos, droge variant

Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos , droge variant
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Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype (kaaÉ 13)

De meeste bossen behoren tot de typische Eiken-Beukenbossen. De naaldhoutbestanden

komen op de zandige bodems voor. Het zijn bestanden met weinig omvorming naar loofhout.

Functie van het bos in het landschap (kaart 14 en kaaÉ 16)

Milieubeschermend : Bos met milieubeschermende functie tegen erosie.

Sociaal-educatief : Op het Plateau van Ottenburgzi)n een aantal campings gesitueerd.

Landschappelijk/ruimtelijk : Bos als buffer tegen uitdijende bebouwing (ook

weekendhuisjes).

Knelpunten (kaart 18)

Bosversnippering als gevolg van uitbreiding woonkern
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1.2.5 Dijlevallei

Oppervlakte deelgebied :2170 ha

1.2.5.1 Algemene beschrijving van het landschap

De vallei van de Dijle, ten zuiden van Leuven, doorsnijdt de typische leemplateaus van

midden-België. De Dijlebedding en -vallei hebben nog een oorspronkelijke opbouw en een

structuur die in beperkte mate aangepast is door de mens. Tot na 1900 was het Dijle-

alluvium tussen Sint-Agatha-Rode en Neerijse een open beemdenlandschap. Nadien werd
perceel per perceel overgegaan tot populieraanplantingen. Reeds op het einde van de 18de

eeuw waren elders in het alluvium verspreide bospercelen. Dit was ondermeer het geval

tussen Neerijse en Ormendaal, ten noorden van Korbeek-Dijle. ln dit deel van het alluvium
werden echter niet zoveel populieren aangeplant, wel zou er na het midden van de 19de
eeuw perceelsrandbegroeiing komen. ln de vallei komen talrijke vijvers en waterplassen

voor.

1.2.5.2 Beschrijving van de bossen

Boshistoriek en bosindex (kaarten 10 en 1í)

Bosindex :20%

De bosindex van het deelgebied Dijlevallei bedraagt 20 %. Recente bebossingen in de 20e

eeuw zorgden voor een verdubbeling van het bosareaal. De bebossingen hadden
hoofdzakelijk plaats op voormalige hooilanden in de alluviale vlakte van de Dijle. Het aandeel
permanent bos is laag en bedraagt slechts 3 %.

Beschrijving van de bosstructuur

ln het deelgebied Dijlevallei, worden twee grote boscomplexen besproken in een individuele

bosfiche : Langerodebos-Doode Bemde en Bois de Laurensart.

De Dijlevallei omvat een groot aantal bossnippers (65 % van de beboste oppervlakte), alle
van veeleer kleine oppervlakte en meestal zijn het recente aanplantingen van populier of
naaldhout zonder omvorming. De plantages bevinden zich vooral in de onmiddellijke
omgeving van de Dijle en haar zijarmen.
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Potentiële bostypen in alluviale

vlakte

Elzen-Vogelkersbos (58 %)

Elzenbroekbos

Elzenbroekbos met kans op bronbos

Potentiële
hellingen

bostypen op de Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk Eiken-

Beukenbos (15%)

arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos , droge variant

(14 %)

typische Eiken-Beukenbos, droge variant

Potentieel natuurlijke vegetatie (kaart 12)

Globale boomsoortensamenstelling - Actueel bostype (kaart 13)

De recente bebossingen bestaan vooral uit populierenaanplanten (31%) en jonge aanplanten

(4 %\
ln 1t1O van de populierenbestanden is een omvorming naar ander loofhout vast te stellen. ln

de Dijlevallei zijn heel wat struwelen terug te vinden, vaak onder de vorm van

wilgenstruwelen.

De Elzen-Vogelkersbossen zijn goed vertegenwoordigd. Veertien percent van de bossen

bestaat uit dit bostype. Potentieel is er nochtans een grotere oppervlakte Elzen-

Vogelkersbossen te realiseren.

Functie van het bos in het landschap (kaart 14 en kaart 16)

Ecologisch : vogelrichtlijngebied

Economisch : De talrijke populierenaanplanten getuigen van een belangrijke

economische functie van bos in de Dijlevallei.

Milieubeschermend : gunstige invloed van bos op grondwaterkwaliteit

(beschermingszone van grondwaterwinning) Het bos heeft een belangrijke functie als

erosieremmende factor.

Sociaal-educatief : reservaat Doode Bemde. Recreatieve functie : enkele fietsroutes en

wandelpaden doorkruisen de vallei en de bossen. Camping in de buurt van Bois de

Laurensart

Landschappelijk/ruimtelijk : De globale landschapsvisie streeft naar het behouden van de

openheid van het landschap, af en toe onderbroken door een klein boscomplex of een

klein landschapselement. De valleien moeten de dragers blijven van het landschap.

Landschappelijk gezien moeten de valleien groene linten worden, wat betekent dat

natuur hier de hoofdfunctie moet zijn.

Het open karakter van de valleien moet in rekening gebracht worden bij bosuitbreidingen

van bestaande bossen.

I
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Knelpunten (kaart 18)

Zichtbeperkende beplanting langs de wegen en aanplantingen van productiesoorten

bedreigen de openheid van het landschap. Veelvuldig inplanten van populier leidt tot

verarming van de vegetatie.

lnvloed van bebouwing en de steeds groter wordende versnippering van het bosareaal

(K146)

Versnippering van boscomplexen over verschillende eigenaars

Ontbreken van een beheersplan en afspraken tussen de verschillende eigenaars

De meeste privé-bospercelen zijn niet publiek toegankelijk en soms zelfs fysiek volledig

afgesloten

De verstoringdruk is vaak groot door gemotoriseerde sporten, mountainbiking, paardrijden

op ongeschikte paden, met als gevolg erosie en vernietiging van de kwetsbare vegetatie op

de hellingen

Zeer erosiegevoelige gronden ten noorden van Bois de Laurensart

Aandachtspunt: kwetsbare tot zeer kwetsbare zone voor grondwater

Behouden van open corridors tussen vallei en plateau, vermijden dat de natuurlijke

verbinding doorbroken wordt.
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1.2.6 Laanvallei

Oppervlakte deelgebied : 865 ha

1.2.6.1 Algemene beschrijving van het landschap

Aan de monding van de Laan in de Dijle was er tot halverwege de 19de eeuw een open

beemdenlandschap dat nadien omgezet werd in een halfgesloten beemdenlandschap door

de aanplanting van bomenrijen tussen de percelen weiland. Enkel op de steile flanken van

de smalle vallei van de Laan waren perceeltjes bos. Pas na 1900 is men de vallei zelf ook

gaan bebossen, zoals dat ondermeer te Tombeek het geval was. Ook hier zijn er recent

vijvers aangelegd. Er is een duidelijk landschappelijk contrast tussen het alluvium van de

Laanvallei en de beboste zuidhelling. Er is bijna geen bewoning in de vallei. Vroeger was al

de bewoning geconcentreerd langs de parallelle weg met de vallei, enkele hoeves stonden

aan de rand van de beemden en de hogergelegen akkers. De Laanvallei wordt niet intensief

bewerkt en de meeste landbouwpercelen zijn graslanden.

1.2.6.2 Beschrijving van de bossen

Boshistoriek en bosindex (kaarten 10 en íí)

Bosindex 36%

De bosindex in de Laanvallei is de hoogste van alle valleigebieden van het Brabants Plateau.

Door het grote aandeel bos is de structuur van de vallei is sterk gesloten van karakter. Ook

in de Laanvallei had een verdubbeling van het bosareaal plaats in de 20e eeuw. ln de

Laanvallei is nog veel permanent bos aanwezig (12o/o).

Beschrijving van de bosstructuur

ln deelgebied Laanvallei bevindt zich het Sint-Agatha-Rodebos, dat afzonderlijk wordt

beschreven in een bosfiche.

Afgezien van dit grote boscomplex, is nog een aanzienlijk deel van de Laanvallei bebost. De

meeste bestanden zijn recente bebossingen.

Aan de Tombeekmolen, bevindt zich een relatief groot boscomplex. Dit bos sluit aan bij een

reeks bestanden die de Laan volgen, tot aan het St-Agatha-Rodebos. Het bestaat

grotendeels uit gemengd loofhout, enkele bestanden Eik, Fijnspar en gemengd naaldhout.

Elzen-Vogelkersbossen en Elzenbroekbossen.

Ook op de grens van de Laanvallei en het Plateau van Maleizen, vormt een complex van

bestanden een oost-westelijke verbinding. Deze bestanden zijn van het type arme Eiken-
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Beukenbos en Eikenbos droge variant, Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk Eiken-

Beukenbos.

Potentieel natuurlijke vegetatie (kaarl 121

Globale boomsooÉensamenstelling - Actueel bostype (kaart 13)

De bossen gelegen op de hellingen behoren hoofdzakelijk tot de typische Eiken-

Beukenbossen. Typische Eiken -Beukenbossen zijn vooral te vinden in het Rodebos,

Bilandebos en de bossen Momaartshof. De valleibossen behoren meestal tot de Elzen -
Vogelkersbossen.

Daarnaast komen nog een grote verscheidenheid aan bostypen voor. De Elzenbroekbossen

zijn gelegen in de alluviale vlakte van de Laan. Essenbronbossen zijn terug te vinden in het

Rodebos. Populierenaanplantingen zijn relatief gezien weinig aanwezig.

Op de hellingen staat naaldhout (10 %), waarvan in een kleine helft reeds een omvorming
naar loofhout is vast te stellen.

Functie van het bos in het Iandschap (kaart 14 en kaart 16)

Ecologisch : belangrijk

Economisch : De talrijke populieraanplanten getuigen van de economische
functie van bos in de ljsevallei.

Milieubeschermend : Erosieremmende functie van het bos op de hellingen.

Gunstige invloed van bos op grondwaterkwaliteit (beschermingszone van

grondwatenruinning)

Sociaal-educatief : campings in de omgeving van het Sint-Agatha-Rode bos.

LandschappelijUruimtelijk : Het bos, zoals ook de kleine landschapselementen,
functioneert als landschapsstructurerend element.

I

a

AIIuviale vlakte van de Laan Elzen-Vogelkersbos

Elzenbroekbos

Elzen-Vogelkersbos met kans op bronbos

Elzenbroekbos met kans op bronbos

Hellingen van de Laanvallei arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos , droge

variant

Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk

Eiken-Beukenbos

typische Eiken-Beukenbos, droge variant
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Knelpunten (kaart 18)

Recreatiedruk op het St-Agatha-Rodebos, o.a. vanuit de twee campings in de buurt

Verspreide bebouwing en weekendverblijven zorgen voor verstoring en vervuiling (afual en

afualwater)

Erosiegevoelige gronden zijn gelegen in 2 zones (Grote Kapel, Neerpoorten) op de

hellingen

Uitbreiding bebouwing tegengaan

Buffering noodzakelijk van mesotrofe bostypen gelegen in de vallei

Aandacht voor Zwarte den en Fijnspar in de vallei

Aanplantingen met standplaatseigen soorten, in plaats van met populier

Waterkwaliteit van de Laan prioritair te verbeteren

Behouden van open corridors tussen vallei en plateau, vermijden dat de natuurlijke

verbinding doorbroken wordt.

Aandachtspunt: kwetsbare tot zeer kwetsbare zone voor grondwater

Oostelijk deel van de Laan. Ontwatering, versterking van de oevers door beton en hout,

structuur beek (K15)

1.2.7 ljsevallei

Oppervlakte deelgebied 1218 ha

1.2.7.1 Algemene beschrijving van het landschap

De vallei van de ljse omvat volgende dorpskernen : Hoeilaart, Overijse en Huldenberg,

Loonbeek, en Neerijse. De rivier stroomt door een smalle vallei, in een meestal

rechtgetrokken bedding. ln het zuiden loopt de vallei parallel met enkele vijvers in het park

van het Kasteel van Huldenberg. De valleihellingen zijn bebost. Stroomafwaarts is de

oostelijke valleiflank voor het grootste deel ingenomen door populieraanplantingen.

Bebouwing en campings nemen de westelijke valleihelling en gedeelten van de vallei in

beslag zodat de halfnatuurlijke vegetatie wordt teruggedrongen tot kleine percelen. Ten

noorden van het Margijsbos vindt men natte weilanden, populieraanplanten en interessante

moerasvegetaties. ln de vallei is akkerbouw van ondergeschikt belang.

1.2.7.2 Beschrijving van de bossen

Boshistoriek en bosindex (kaaÉen 10 en í1)

Bosindex :27o/o
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Na 1775 hebben er ontbossingen plaats gehad. Na í775 werden vooral de overgangen

tussen hellingen en het plateau ontbost. Na 1850 is een groot oppervlakte bos ter hoogte

van de Ganspoel te Loonbeek voor de bijl gegaan. Vanaf 1850 hebben bebossingen
plaatsgevonden vooral in de vallei. De ljsevallei bevat een groot aandeel (29 o/o) permanent

bos en is vooral gesitueerd op de hellingen (Margijsbos en Stokkembos).

Beschrijving van de bosstructuur

De valleihellingen van de rivier de ljse, zijn bebost. ln de ljsevallei bevinden zich drie grote

boscomplexen, die elk afzonderlijk in een bosfiche worden besproken : Stokkembos,
Margijsbos en Hagaardbos. Deze drie bossen nemen samen het overgrote deel in van de

beboste oppervlakte van de ljsevallei. Toch bevinden er zich nog een aantal hellingsbosjes,

verspreid in het landschap.

Stroomafwaarts is de oostelijke valleiflank voor het grootste deel ingenomen door
populieraanplanten aan de Smeisberg en verder het Margijsbos. Ter hoogte van Margijsbos

is de ljse zelf volledig rechtgetrokken, terwijl haar vallei wordt ingenomen door de
waardevolle elzenbossen die deel uitmaken van het Margijsbos.

Potentieel natuurlijke vegetatie (kaarl 12)

Globale boomsoortensamenstelling - Actueel bostype (kaaÉ 13) (kaart 13)

ln de alluviale vlakte van de ljse komen Elzen-Vogelkersbossen (11%) en enkele
Essenbronbossen voor.

Het grootste gedeelte van de bossen situeert zich op de hellingen en bestaat uit typische
Eiken - Beukenbossen. De arme Eiken-Beukenbossen zijn afwezig. Op deze zandige
gronden zijn naaldhoutbestanden terug te vinden. Het zijn bestanden met Gewone den
zonder omvorming naar loofhout.

Functie van het bos in het landschap (kaaÉ 14 en kaart 16)

Ecologisch : Het belangrijke vogelbestand in de vallei en de aangrenzende bossen,
benadrukt de ecologische functie van bos in het landschap

Alluviale vlakte van de ljse Elzen-Vogelkersbos

Elzen-Vogelkersbos met kans op bronbos

Elzenbroekbos met kans op bronbos

Hellingen van de ljsevallei Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk Eiken-Beukenbos

Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant

Typisch Eiken - Beukenbos, droge variant
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Economisch : De talrijke populieraanplanten getuigen van de economische functie van

bos in de ljsevallei.

Milieubeschermend : Erosieremmende functie van het bos op de hellingen. Gunstige

invloed van bos op grondwaterkwaliteit (beschermingszone van grondwatenruinning)

Sociaal-educatief : Ook de campings en recreatieve structuren in de onmiddellijke

nabijheid van de bossen hebben een economische (alsook sociaal-educatieve) functie.

Knelpunten (kaaÉ 18)

Gezien het belangrijke vogelbestand in de vallei en de aangrenzende bossen : vermijden

verstori ng tijdens broedseizoen.

recreatieve infrastructuur (vooral nabij de dorpskern van Neerijse) : meer harmonische

inpassing in de natuurlijke omgeving is gewenst.

behouden van open corridors tussen vallei en plateau, vermijden dat de natuurlijke

verbinding doorbroken wordt.

Aandachtspunt: kwetsbare tot zeer kwetsbare zone voor grondwater

1.2.8 Voeruallei

Oppervlakte deelgebied : 859 ha

1.2.8.1 Algemene beschrijving van het landschap

De vallei van de Voer bevat de volgende dorpskernen : Vossem, Leefdaal, Bertem. De

valleibodem van de Voer is sterk ingepalmd door bebouwing. De tussenliggende gronden

zijn bebost of liggen onder grasland. Akkerbouw is van ondergeschikt belang.

'1.2.8.2 Beschrijving van de bossen

Boshistoriek en bosindex (kaarten 10 en í1)

Bosindex: 4%

De Voervallei is weinig bebost. Na 1850 zijn er enkele bebossingen gebeurd in de alluviale

vlakte van de Voer. Er is zeer weinig permanent bos aanwezig (0.3%).

Beschrijving van de bosstructuur

ln de Voervallei zijn geen grote boscomplexen aanwezig. De aanwezige beboste percelen in

de alluviale vlakte van de Voer, bestaan bijna hoofdzakelijk uit kleinschalige

populierenbestanden.
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Op de grens van het deelgebied Plateau van Moorsel en de Vallei van de Voer bevindt zich

eveneens het kasteel van Leefdaal (Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos. Parklandschap).

Dit bos kan eventueel ondersteunend functioneren bij de creatie van een stapsteen tussen

Hogenbos (Plateau van Moorsel)Weebergbos -Tersaartbos (Plateau van Duisburg).

Langsheen de Voer bevindt zich een waardevol alluviaal bos, Puttebos, tegen de grens met

Vossem. Dit gebied is uitermate belangrijk als doorgangsgebied tussen het Plateau van

Leefdaal en het Plateau van Duisburg). (Elzen-Vogelkers en Elzenbroekbos)

Potentieel natuurlijke vegetatie (kaart í2)

Alluviale vlakte van de Voer Elzen-Vogelkersbos met kans op bronbos

Elzenbroekbos met kans op bronbos

Hellingen van de Voervallei Beuken bos, Eiken-Haag beuken bos of rijk E iken-Beu kenbos

Globale boomsooÉensamenstelling - Actueel bostype (kaart í3)

De bosreferentielaag geeft aan dat de bossen hoofdzakelijk bestaan uit loofhout met 40o/o

Populier en 51 oh andere loofboomsoorten.

Volgens de analyse van de BWK zijn er slechts 6 % populierenbestanden aanwezig. Het
grote verschil in percentages is wellicht te wijten aan een verschillende interpretatie.

Wanneer de Populier als overstaander wordt ingeplant in de Elzenbroekbossen, kan de BWK

opteren voor valleibossen en de boomsoortensamenstelling van de bosreferentielaag

Populier aangeven.

De aanwezige bossen zijn recent en bestaan uit (17 %) jonge aanplanten of (23 o/o)

struwelen. Beukenbossen komen voor te Leefdaal.

Functie van het bos in het landschap (kaart 14 en kaaÉ í6)

Ecologisch : Bos als buffer tegen uitdijende bebouwing in de reeds sterk

bebouwde vallei :

Bij het behoud en de realisatie van verbindingen tussen het Plateau van Moorsel en het

Plateau van Duisburg, kan bos een belangrijke verbindings- en verwevingsfunctie, alsook

een ecologische functie hebben.

Economisch : Populieraanplanten op de alluviale vlakte van de Voer : bos

met een overwegend economische functie.

Milieubeschermend : gunstige invloed van bos op grondwaterkwaliteit

(beschermingszone van grondwaterwinning)
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Knelpunten (kaaÉ 18)

Behoud van open corridors tussen vallei en plateau, vermijden dat de natuurlijke

verbinding doorbroken wordt (ter hoogte van toponiem Hegge, ten westen van Leefdaal).

Voorkomen van bebouwing tot op de oevers, aan weerskanten van de rivier.

De groene bestemmingen op het gewestplan dienen gevrijwaard te blijven van verstoring

en bebouwing. (Kasteel van Leefdaal, kapel van Sint Verona). Bestaande toestanden die

niet verenigbaar zijn met deze'groene' statuten moeten verwijderd worden.

Eenzijdig voorkomen van populierenaanplanten in de alluviale vlakte.

Aandachtspunt: kwetsbare tot zeer kwetsbare zone voor grondwater

1.2.9 Ader- en Wasbeekvallei

Oppervlakte deelgebied : 81í ha

1.2.9.1 Algemene beschrijving van het landschap

De vallei van de Ader- en Wasbeek is gelegen ten noorden van het Plateau van Moorsel

(gemeente Kortenberg). Het deelgebied omvat de woonkernen Kortenberg en Meerbeek.

Deze vallei kent een overvloed aan gradiëntsituaties en is bijgevolg ecologisch erg

interessant. Het gebied bestaat enerzijds uit een droge, zandige en zeer geaccidenteerde

Diestiaanheuvel, en andezijds uit een vochtige, kleiige, tamelijk vlakke valleibodem. Beide

landschappen vormen dan ook een interessant contrast. De dalbodem is zeer moerassig met

vochtige weilanden, broekbossen en moerassen.

1.2.9.2 Beschrijving van de bossen

Boshistoriek en bosindex (kaarten 10 en 1í)

Bosindex :21o/o

De bosoppervlakte nam vanaf 1850 toe, vooral in het oostelijk gedeelte van de vallei. Er is

een groot aandeel permanent bos (28 o/o) aanwezig, vooral gelegen in het westelijk gedeelte

van de vallei.

Beschrijving van de bosstructuur

De vallei telt één groot boscomplex, de Bossen de Mérode, die bijna de volledige beboste

oppervlakte van de vallei omvatten.
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Alluviale vlakte van de Ader - en

Wasbeek
Elzen-Vogelkersbos

Elzen-Vogelkersbos met kans op bronbos

Elzenbroekbos met kans op bronbos

Andere arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos , droge variant

typische Eiken-Beukenbos, natte variant

Potentieel natuurlijke vegetatie (kaart 12)

Globale boomsoortensamenstelling - actueel bostype (kaart 13)

20 o/o Populier en 47o/o andere loofboomsoorten, 14% Eik

De alluviale bostypen komen veelvuldig voor, zowel de Elzenbroekbossen (11 %) als de

Elzen-Vogelkersbossen (12 %\. Ze zijn vooral gesitueerd in het oostelijk gedeelte van het

deelgebied. Het grootste gedeelte van het bosoppervlakte bestaat uit de typische Eiken-

Beukenbossen. Daarnaast komt ook 10 % Beukenbostype voor.

Functie van het bos in het landschap (kaart í4 en kaaÉ 16)

Economisch : jacht en houtkap

Milieubeschermend : De bossen hebben een belangrijke milieubeschermende

functie. Ze zijn gelegen in zeer kwetsbaar gebied voor grondwater. De Wasbeek heeft

een slechte waterkwaliteit met matig tot slecht ontwikkelde structuren.

Knelpunten (kaart 18)

Populierenbestanden en naaldhout geconcentreerd in het oostelijke gedeelte

Verbinding met andere boscomplexen langs de Molenbeek is noodzakelijk

Aandacht noodzakelijk voor de kwetsbaarheid van het gebied t.o.v. grondwater
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1.2.10 Vuilbeek

Oppervlakte deelgebied :2070 ha

1.2.10.1 Algemene beschriiving van het Iandschap

De vallei van de Vuilbeek omvat delen van de gemeenten Kraainem, Zaventem en

Wezembeek-Oppem. Het grootste gedeelte van het deelgebied is ingepalmd door

bebouwing. De bebouwing bestaat zowel uit residentiële woonwijken als uit dichte

bebouwing. Plaatselijk zijn er nog enkele mooie akkercomplexen aanwezig te Wezembeek-

Oppem. De overgebleven bossen zijn sterk versnipperd behalve deze gelegen langs de

Vuilbeekvallei. De vallei vormt nog een groen lint doorheen het sterk verstedelijkt landschap.

1.2.10.2 Beschrijving van de bossen

Boshistoriek en bosindex (kaarten í0 en 11)

Bosindex :3 o/o.

ln 2" helft van de 20" eeuw is er een verlies aan bosareaal vast te stellen. Permanent bos is

zeer lokaal aanwezig in de buurt van het Zoniënwoud (Hoogvorst) met een totaal van 0.7 %

van de oppervlakte.

Beschrijving van de bosstructuur

ln de vallei van de vuilbeek zijn geen grote boscomplexen aanwezig. Wel zijn enkele

kasteelbossen terug te vinden :

Kasteel de Burbure (Elzen-Vogelkersbos)

Kasteel de Jourdain (Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk Eiken-Beukenbos).

Ter Meeren kasteel (Sterrebeek, vallei van de Kleine Maalbeek, bostype : Beukenbos, Eiken-

Haagbeukenbos of rijk Eiken-Beukenbos, populierenbestanden)

Ook te Hoogvorst (Kasteel Dennenhuis) is er een beboste oppervlakte (Zwarte Den,

Fijnspar)
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Alluviale vlakte van de Vuilbeek Elzenbroekbos met kans op bronbos

Elzen-Vogelkersbos met kans op bronbos

Andere Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk Eiken-

Beukenbos

typische Eiken-Beukenbos, droge variant

arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos , droge variant

Potentieel natuurlijke vegetatie (kaarl 121

Globale boomsoortensamenstelling -Actueel bostype

Het grootste deel van de bosoppervlakte bestaat uit de typische Eiken-Beukenbossen (29

%). Het tweede meest voorkomende bostype in de Vuilbeekvallei is het type Elzen-

Vogelkersbos (21 %). Overige types zijn : 15 % Struwelen, 14 % Beukenbossen, I 7o

Populierenbestanden.

Naaldbomen komen nauwelijks voor in de Vuilbeekvallei. De meest voorkomende soorten

zijn 'ander loofhout'en Populier, gevolgd door Eik, en Beuk.

Functie van het bos in het Iandschap (kaart 14 en kaart 16)

Sociaal-educatieve functie : camping in de nabije omgeving van Kasteel de Burbure

De bossen gelegen langs de Vuilbeek vormen een groen lint in het landschap.

Knelpunten (kaart í8)

Verdere teloorgang van het bosareaal als gevolg van oprukkende bebouwing
1.3 Bosfiches (kaart 2)

De belangrijkste boscomplexen worden per deelgebied meer in detail besproken

1.3.1 Zoniënwoud (Vlaams gewest), Park van Teruuren, Kapucijnenbos, Marnixbos

í.3.1.1 ldentificatie

Gemeente : St-Genesius-Rode, Hoeilaart, Tervuren en Overijse
. Oppervlakte bos : 4381 ha

o Deelgebied : Zoniënwoud

. Administratief valt het Zoniënwoud onder drie gewesten:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1654 ha (38%) eigendom Brussels gewest
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Vlaams Gewest: 2452ha (56%)

A. Waals Gewest: 275 ha (6 %)

Bos van Marnix: 190 ha

Kapucijnenbos: 311 ha

eigendom Belgische staat

eigendom Waals gewest

privé-eigendom

beheer Koninklijke Schenking

Totaal: 4 692 ha bebost

Het gedeelte van het 'Zoniënwoud' op Vlaams grondgebied beslaat een oppervlakte van

2452 ha en is voorlopig eigendom van de Belgische Staat. Het wordt beheerd door het

Bosbeheer, zoals vastgelegd in het Bosdecreet. Het Kapucijnenbos behoort tot de

Koninklijke Schenking en heeft een oppervlakte van 311 ha. Het bos van Marnix bedraagt

ongeveer 190 ha en is eigendom van verschillende privé-eigenaars.

1.3.1.2 Juridisch kader

Gewestplan (kaart 4)

Bosgebied, natuurgebied en parkgebied

Beschermd landschap (kaart 5)

Bi; KB van 02-12-59 werd het Zoniënwoud onderworpen aan een klassering zoals voorzien

door de Wet op het Behoud van Monumenten en Landschappen van 7 augustus 1931.

Zonieënwoud en Kapucijnenbos

Park van Tervuren: oostelijke ingang

Park van Tervuren met omgeving

Bosreservaten
Het bosreservaat neemt in totaal 125 ha 21 a 69 ca in en wordt volledig omgeven door het

Zoniënwoud. Het bestaat uit de delen 'Kersselaerspleyn' (98 ha 49 a 49 ca) en 'Harras' (26

ha 61 a 00 ca).

Habitatrichtlijngebied (kaart 6)

Het Vlaamse en Brusselse gedeelte van het Zoniënwoud is aangeduid als

habitatrichtlijngebied, gebiedscode 8E2400008, de beschermde habitat worden beschreven

bij de ecologische functie van het bos.

Vlaams Ecologisch Netwerk (kaaÉ 8)

Het Vlaamse deel van het Zoniënwoud is opgenomen in de eerste versie van het VEN

Goedgekeu rd bosbeheersplan

Zoniënwoud, Park van Tervuren, Kapucijnenbos

Situatieschets Pagina3T 1236



í.3.1.3 Historiek (kaarten í0 en 11)

Na í830 hebben de grote ontginningen van het Zoniënwoud plaats. ln de tweede helft van

de 19" en begin van de 20" eeuw is er nog steeds achteruitgang maar in beperkte mate op te
merken. ln totaalwordt een verlies van 1200 ha vastgesteld binnen de uitgebreide perimeter

van het landinrichtingsproject. Een aanzienlijk deel van het voormalige bosareaal is

verdwenen onder invloed van de verstedelijkingsdruk.

1.3.1.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie (kaart í2)

. Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos
o Elzen-Vogelkersbos met kans op bronbos
. Typische Eiken-Beukenbos, droge variant
o Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant

1.3.1.5 Bostypering (kaarten 9 en kaart 13)

Het Zoniënwoud bestaat in grote mate uít loofhout (89%). De Beuk neemt een zeer
belangrijke plaats in het bos (74Yo, homogeen beuk en beuk met ander loofhout). Acht
procent van het bosoppervlakte bestaat uit gemengde bestanden.

Het aandeel naalhoutbestanden in het Zoniënwoud is relatief klein (3%). De helft van de
naaldhoutbestanden bestaat uit Grove den. Zt1 zijn meestal gesitueerd op de zandige
heuvelflanken. Naaldhoutbestanden komen gegroepeerd voor (bijvoorbeeld in het
Kapucijnenbos en het Arboretum van Tervuren). Sommige naaldhoutbestanden bezitten een
ondergroei van loofhout.

1.3.1.6 Actuele bosfuncties (kaart14)

Ecologische functie
Het aandeel oude bossen is zeer groot (85.4%). Het Zoniënwoud bestaat voornamelijk uit
zwe beukenbossen. De kruidlaag varieert van een soortenarme vegetatie, tot een
soortenrijkere vegetatie gedomineerd door Grote veldbies of een kruidlaag met onder andere
Dalkruid of Lelietje-der-dalen en Witbol.

Bossen met voorjaarsflora met o.a. Bosanemoon, Slanke sleutelbloem, Paarbladig goudveil

zijn terug te vinden in het brongebied van de ljse, Groenendaal en het park van Tervuren.
Ook de Wilde hyacint is op een aantal plaatsen terug te vinden.

Alle indicatorsoorten bosplantendiversiteit komen voor: Gele narcis, Eenbloemig parelgras,

Paarbladig goudveil, Bosorchis, Bosereprijs, Bosbingelkruid, Heelkruid, Verspreidbladig
goudveil, Eenbes, Boswederik, Ruige veldbies, Dalkruid.
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Fauna:ree (100-tal) (de reepopulatie gaat achteruit als gevolg van gebrek aan rust en

beschutting, en het eerder ongunstige voedselaanbod in het beukenbos) Ook vos, bunzing,

hermelijn, wezel wilde konijnen, houtduif, Europese eekhoorn, Koreaanse en Siberische

eekhoorn komen voor.

Avifauna : bosuil, buizerd, sperwer, ransuil, sperwer, havik

Het Zoniënwoud is aangeduid als Speciale Beschermingszone in Vlaanderen in uitvoering

van de Europese richtlijn 92l43lEEG (Habitatrichtlijn). De beschermde habitat zijn de

volgende :

. Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

. Beukenbossen van het type met llex- en Taxus-soorten, r'tjk aan epifyten (llici-Fagetum)

. Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum

. Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum

. Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae)

Zoogdieren :

Barba stell a b arbastell u s

filyotis bechsteinii

Irtlyotis myotis

Myotis emarginatus

Amfibieën en reptielen

Triturus crisÍaÍus

lnvertebraten :

Lucanus ceruus

Dwarsoor of Mopsvleermuis

Langoor of bechstein vleermuis

Vale vleermuis

lngekorven vleermuis

Kamsalamander

Vliegende Hert

Economische functie
ln het Vlaams Gewest is het Zoniënwoud de grootste aanbieder van inlands loofhout van

hoge kwaliteit van groot belang voor de houtverwerkende nijverheid. Het is de bedoeling om

een zo constant mogelijke houtproductie van de best mogelijke kwaliteit te blijven voozien.

Voor de beukenbestanden jonger dan 120 jaar wordt gemiddeld aanwasberekeningen

gemeten van 8 m3lhaljaar. Het verkochte houtvolume tussen '81-'90 bedroeg 6.25 mslhali.

Jaarlijks brengt de houtverkoop gemiddeld 842838 € op. De grote beboste oppervlakte laat

toe economische houtproductie te combineren met de andere bosfuncties. Het Vlaamse

gedeelte van het Zoniënwoud kreeg in 1997 het FSC-certificaat (Forest Stewardship

Council), als bewijs van een duuzaam bosbeheer.

De overschakeling naar inlandse eik als hoofdboomsoort wordt ingegeven door economische

en ecologische motieven (duuzaamste en meest veelzijdige houtsoort).
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Het jachtrecht in het Zoniënwoud hoort toe aan de koning, maar wordt sedert 1974 niet meer

beoefend.

ln het gedeelte privé-eigendom van Marnixbos wordt jacht beoefend.

Milieubeschermende functie
De brongebied van de ljse, de Woluwe, de Vuilbeek, de Voer en de Argentine zijn gelegen in

het Zoniënwoud. De vallei van de ljse is aangeduid als prioritair te beschermen of saneren

gebied (prioriteit ll) voor waterkwaliteit.

Door het verhinderen van erosie beschermt het Zoniënwoud een aantal van uitzonderlijke

bodemku nd ige en geomorfolog ische versch ij nselen.

Het Zoniënwoud kan zeker ook beschouwd worden als een klimaatsbos.

Sociale functie en educatieve functie (kaart 16)

Het Zoniënwoud trekt heel veel recreanten aan als gevolg van de ligging aan de rand van de

stad Brussel: í.500.000 personen per jaar, 340 personenlhal)aar. Het valt te voozien dat de

recreatieve druk in de nabije toekomst zal toenemen met de voortschrijdende urbanisatie van

de oostelijke periferie van Brussel. Het Zoniënwoud is nagenoeg volledig toegankelijk.

Recreatieve wegen worden voorzien voor wandelaars (75%), fietsers (5 %) en ruiters (14 %).

De ATF-routes situeren zich hoofdzakelijk in de omgeving van het bos. Slechts een klein

deel van de route loopt in het bos zelf. De recreatieve functie is één van de belangrijke

bosfuncties, maar het bosbehoud en beheer blijft prioritair.

ln het bos van Marnix is de recreatieve functie eerder beperkt. De wegen zijn niet

opengesteld.

Landschappelijke functie
Het woud telt verschillende dalen ('dellen') die altijd droog staan. Ze zi)n vaak ingesneden en

vertonen een grillig verloop. Deze dalen zijn unieke overblijfselen van een reliëftype dat meer

dan twintigduizend jaar oud is. Hun ontstaan is vooral het gevolg van geologische en

geomorfologische processen, die zich tijdens de ijstijden hebben voorgedaan. Men kan ze

overal in het Zoniënwoud vinden, maar verder nergens. Dit verschijnsel komt voort uit het feit
dat het Zoniënwoud nooit is ontgonnen voor landbouwactiviteiten, waardoor het uit de ijstijd

stammend reliëf bewaard is gebleven, terwijl elders landbouwactiviteiten het hebben

geëffend.

1.3.1.7 Beheersopties (naar Janssen, í992)

Het is niet wenselijk de monocultuur van Beuk te bestendigen, maar wel in de toekomst

een stabiel en natuurlijk gediversifieerd bosecosysteem te creëren met inlandse eik als

hoofdboomsoort.

Daarnaast wordt er gekozen om de Eik te begeleiden met een zo groot mogelijk aantal

inheemse houtsoorten (zowel bomen als struiken) om de bodemstructuur en de

structurele opbouw te bevorderen.
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Het naaldhout kan in zijn huidige vorm behouden blijven. Sommige naalhoutbestanden

zijn meer dan 100 jaar oud en zullen verjongd moeten worden door herplanting, tenzij

men het aanwezige spontane loofhout wenst te behouden.

1.3.1.8 Geplande bosuitbreidingen (kaart í7)

De Gewenste bosstructuur voorziet een prioritaire bosuitbreiding van 32 ha langs het

Zoniënwoud. De Bosuitbreidingskaart vermeldt 90 ha binnen drie verschillende

bosuitbreidingsperimeters: Overijse-Hoeilaart, Overijse-Tervuren en Tervuren.

Bosuitbreidingen aansluitend op het Zoniënwoud kunnen zeer zinvol zijn. Bij spontane

bosontwikkeling zijn enkele interessante bostypen mogelijk.

1.3.1.9 Knelpunten (kaaÉ í8)

Een van de belangrijkste Knelpunten (kaart 18) in het Zoniënwoud is de hoge

recreatiedruk. De recreatie is geconcentreerd in bepaalde zones. Concentratiepunten

zijn: Groenendaal (K131), het Rood klooster (K132), de Grote Flossendelle (K133) en het

arboretum in het Kapucijnenbos (Koninklijke Schenking) (K135), de Grote Hut (St-

Genesius-Rode) (K130) en Jezus-Eik (K134). Er is reeds gewerkt aan een betere

scheiding van wandelaars, fietsers en ruiters.

De renbanen zorgen voor een sterke concentratie van recreanten (K131)

Aan de rand van het bos heeft men eveneens te maken met een hoge vraag naar

recreatie:

Vb: Zonevreemde golf in het kasteel van Marnix, manèges (K101)

Te eenzijdige boomsoortenkeuze: de Beuk is te dominant aanwezig en er werd een

slechte natuurlijke verjonging van Beuk vastgesteld. ln het bosbeheersplan wordt de

inlandse eik verkozen als één van de hoofdboomsoorten. Op lange termijn moet de

doelstelling van 50% Beuk en gerealiseerd kunnen worden (K138).

a

a

a

a

a

a

Er werd een algemene compactatie en verzuring van de leembodems in het Zoniënwoud

vastgesteld (K138).

Een ander probleem waarmee deze bossen te kampen hebben is de toenemende

belasting door grote wegen. Dit resulteert in geluidsoverlast in het bos. De wegen vormen

een barrière voor fauna (K136).

Te veel gemotoriseerd verkeer en sluipverkeer (K68)
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Het bos is ruimtelijk nagenoeg volledig ingesloten door woonwijken, zowel langs

Brusselse zijde als langs Vlaamse zijde. Mantel- en zoomvegaties en natuurlijke

overgangen naar omliggende weilanden en akkers ontbreken nagenoeg volledig.

Bosuitbreidingen dienen met deze knelpunten rekening te houden (K29).

Er is een versnippering van het bos en verlies in bosareaal vast te stellen in het Bos van

Marnix (K11).

Mogelijke verbredingen van de autostrade en de spoorweg (K137).

Het Zoniënwoud is een

(kaartanalyse) (K1 29).

kwetsbare tot zeer kwetsbare zone voor grondwater

ln de zone Ketelheide, gelegen te Overijse, liggen uiterst gevoelige percelen voor erosie
(kaartanalyse) (K24, K92).

Verzanding en vervuiling van de vijvers Groenendaal (K1).

a Amf ibieëntrek Vlaktedreef-Zoniënwoud, verkeersslachtoffers (K65)

í.3.í.í0 Visies

1.3.í.íl Acties

. Bescherming en beheer van holle wegen (Van Laethemstraat) (A7).

. Aankoop, behoud van huidig bos, omvorming naaldhout Marnixbos (A11).

o Tegengaan verzanding en vervuiling vijvers Groenendaal (A1).

. Aanleg amfibiëntunnel en scherm, verkeersdrempels (A65).

. Beperking verkeersdruk Park van Tervuren, signalisatie, verkeersremmers (A68)

a

a

a
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1.3.2 Heverleebos & Meerdaalwoud

1.3.2.1 ldentificatie

. Oppervlakte bos : Meerdaalwoud :1255 ha

Heverleebos : 635 ha

. Gemeente: Leuven, Oud-Heverlee, Bierbeek

. Deelgebied: boscomplex Meerdaalwoud

. Eigendomsstatuut :

Vlaams gewest : 1802.6 ha

Gemeente : 13.6 ha

openbare instelling :4.7 ha

natuurreservaat van terreinberende verenigingen : 160.8 ha

privé-eigendom : 275.2 ha

1.3.2.2 Juridisch kader

Gewestplan (kaart 4)

Natuurgebied, Parkgebied, Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of

Natuurreservaten en Bosgebied

Beschermd landschap (kaart 5)

Het volledige Heverleebos en Meerdaalwoud (uitgezonderd militair domein)

Beschermde landschappen en monumenten

De vijvers van het Zoet Water en het Steenbergveld

Bosreservaten
Heverleebos (47 ha): 'Putten van de ljzerweg'en'Klein Moerassen'

Meerdaalwoud (175.9 ha): 'Grote Konijnenpijp', 'Veldkant van de Renissart', 'Drie Eiken',

'Mommedeel','Pruikenmakers','Grote Omheining','Evezwijnbad','Heide'

Habitatrichtlijn gebied (kaart 6)

Het Meerdaalwoud en Heverleebos zijn aangeduid als Habitatrichtlijngebied (Gebiedscode :

8E2400011). De beschermde habitat worden beschreven onder de ecologische functie van

het bos.

Vogelrichtlijngebied (kaart 7)

Nee
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Stiltegebied:
Het westelijk en oostelijk gedeelte van het Meerdaalwoud werden door de provincie

weerhouden als potentieel stiltegebied.

Vlaams Ecologisch Netwerk (kaart 8)

Het Meerdaalwoud en het Mollendaalbos zijn opgenomen in de eerste versie van het VEN

Goedgekeurd bosbeheersplan
Noch het Meerdaalwoud, noch het Heverleebos beschikken over een goedgekeurd

bosbeheersplan

1.3.2.3 Historiek (kaaÉen 10 en 11)

Het grootste deel van de ontbossingen gebeurde tussen 1771 en 1872.|n die periode werd

meer dan 700 ha bos omgezet in landbouwgrond. Belangrijke ontginningen hadden plaats

ter hoogte van Sint-Joris-Weert en het noordoostelijk gedeelte van Heverleebos.

Het Meerdaalwoud-Heverleeboscomplex bestaat voornamelijk uit oud bos (80%). De

ontginningsbossen situeren zich aan de randen ter hoogte van de grens Oud-Heverlee -

Heverleebos en op het militair domein.

Het Heverleebos werd tijdens de twee wereldoorlogen kaalgekapt.

Recente bossen (na 1930) zijn vooral naaldhoutbestanden gelegen in de buurt van Sint
Joris-Weert en Steenbergveld-Groenveld.

1.3.2.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie (kaaÉ 12)

o Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos , droge variant

o Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos
. Typische Eiken-Beukenbos, droge variant

o Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant
. Elzen-Vogelkersbos met kans op bronbos

o Elzenbroekbos met kans op bronbos

o Elzen-Vogelkersbos

1.3.2.5 Bostypering (kaarten 9 en kaart í3)

ln het Meerdaalwoud zijn de drie belangrijkst boomsoorten Beuk (31%), Zomer- en Wintereik
(25.3%) en Grove Den (24 %). ln het Heverleebos komt de Amerikaanse Eik het meeste

voor (23.8%), gevolgd door Gewone Den (22.2o/o) en Beuk (18.4 %).

Enkele speciale boomsoorten zijn te vermelden: Fladderiep, verschillende meidoorns
(kruising tussen de Eenstijlige en Koraalmeidoorn), Tweestijlige Meidoorn, Veldiep, Wilde
appel, Mispel (De Becker, P. et a|.1999)
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1.3.2.6 Actuele bosfuncties (kaartl 4)

Ecologische functie

Belangrijke habitat (De Becker, P. et al.,1999)

Eiken-Haagbeukenbos, Zomereiken-Berkenbos, het Gierstgras-Beukenbos en een stuk

Essen-bronbos

Beuken-Eikenbos, Wintereiken-Beukenbos

Belangrijke soorten (De Becker, P. et al., 1999)

Er komen 9 indicatorsoorten voor bosplantendiversiteit voor geconcentreerd op 2 plaatsen

Kouterbos-Zoete waters: Verspreidbladig

Boswederik, Dalkruid en Bosbingelkruid.

Valduc, Mollendaalbos: Ruige veldbies,

Bosereprijs.

en paarbladig goudveil, Ruige veldbies,

Dalkruid, Eenbloemig parelgras, Eenbes,

De indicatorsoorten gebonden aan de zuurdere eiken-beukenbossen zoals Ruige veldbies,

Dalkruid, Boswederik komen op vele plaatsen in het boscomplex voor.

Andere voorkomende interessante bosplanten :

Reuzen paardestaart, Bospaardestaart, Blauwe bosbes, Lel ietje-der-dalen

Enkele interessante faunistische soorten:

Zeggekorfslak, Vuursalamander, Hazelworm, Levendbarende hagedis, Ree, Steenmarter,

Boommarter (1990)

Broedgeval: Havik, Boomklever, Grote bonte specht, Bosuil, Fluiter, Houtsnip, Zwarte

specht, Groene specht, Goudhaantje, Buizerd, Sperwer, Houtduif, Ransuil, Appelvink,

Wespendief, Glanskop, Kleine bonte specht

G rote weersch ijnvli nder en Kleine ijsvogelvlinder

Vele oude dassenburchten

Tweestijlige meidoorn, Veldiep, Wilde appel, Mispel

Het Heverleebos en het Meerdaalwoud zijn aangeduid als Speciale Beschermingszone in

Vlaanderen in uitvoering van de Europese richtlijn 92l43|EEG (Habitatrichtlijn). De

beschermde habitat zijn de volgende (Gebiedscode BE240001 1(1-19-) Valleien van de Dijle,

Laan en ljse met aangrenzende bos- en moerasgebieden):

o Droge heide (alle subtypen)

Situatieschets Pagina 45 / 236



. Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

. Voedselrijke ruigten

o Beukenbossen van het type met llex- en Taxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)

o Beukenbossen van het type Stellario-Carpinetum

. Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae)

Economische functie
De economische functie is een belangrijke actuele bosfunctie, zowel in Heverleebos als in
Meerdaalwoud. Uitgemiddeld over de dienstjaren '93 - '99, werd er gemiddeld 1857 m"

zaag- en brandhout openbaar verkocht in beide bossen. Het aandeel gekapt loofhout is
beduidend hoger in Meerdaalwoud (1718 m3) dan in Heverleebos (385 m3). Het aandeel

naaldhout is vergelijkbaar in beide bossen (2562 m3 in Meerdaalwoud en 2604 m3 in
Heverleebos). Het aandeel brandhout bedraagt gemiddeld í935 m3. De prijzen per m3 voor
het loofhout (voornamelijk Beuk, lnlandse Eik en Amerikaanse Eik) zijn eveneens

verschillend per bos. De gemiddelde prijs van loofhout in Meerdaalwoud bedraagt 81.47 € I
m3, tegenover 65.5 € / m3 in Heverleebos. De prijzen voor het naaldhout (voornamelijk

Gewone Den en Corsikaanse Den) zijn ongeveer gelijk (16 € I m3). De gemiddelde jaarlijkse

opbrengst van de openbare houtverkoop (zaaghout) bedraagt 181175 € voor Meerdaalwoud,

en 66845 € voor Heverleebos.

Het jaarlijkse kapkwantum over de periode '93 - '99 bedroeg voor Meerdaalwoud 4.7 m3lhalj

en 8.6 m"lhal) voor Heverleebos.

Uit het verslag van de houtverkoop van de domeinbossen, dienstjaren '93-'99, blijkt in het

aandeel gekapt hout ook een verschuiving van naaldhout naar loofhout. Terwijl gedurende

de dienstjaren '93 - '96 een licht overwicht aan naaldhout gekapt werd, geldt er voor de
periode '95 -'99 een licht ovenruicht aan loofhout.

Het hout, afkomstig uit het Meerdaalwoud en Heverleebos, draagt het FSC-certificaat, als

bewijs van een duurzaam bosbeheer in het domeinbos.

Milieubeschermende functie
Het Meerdaalwoud-Heverleebos is gelegen in een kwetsbare zone voor grondwater en staat

aangeduid als prioritair te beschermen of saneren gebied (prioriteit l) omwille van de

waterkwaliteit.

Erosiegevoelige gronden zijn zeer lokaal terug te vinden ter hoogte van Steenbergveld.

Sociale functie en educatieve functie (kaart 16)

De sociale functie en educatieve functie krijgen veel aandacht in het Meerdaalwoud en

Heverleebos. Er zijn recreatieve routes voozien voor wandelaars, fietsers, ruiters en

moutainbikers. Mountainbike-routen zijn geconcentreerd rond het open gebied tussen

Meerdaalwoud en Heverleebos.

Speelbossen liggen in de buurt van de gemeenten Heverlee, Sint-Joris-Weert en Haasrode.
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De doelstelling is een evenwicht te vinden tussen de ecologische functie en de recreatieve

functie door zonering van de recreatie en toegankelijkheid. Er is gekozen om de

recreatiedruk te concentreren in het Heverleebos om de ecologisch waardevolste gebieden

(zuidkant Meerdaalwoud) te vrijwaren (ruimtelijke structuuruisie Meerdaalwoud en

Heverleebos, í999).

ln Meerdaalwoud bevinden zich drie permanente speelzones die het hele jaar door

toegankelijkheid zijn (Mollendaalbos (twee)en Everzwijnbos). Een vierde speelweide bevindt

zich in het bos zelf (Schutselbos).

ln het Heverleebos zijn er drie permanent toegankelijke speelzones, De Jacht, Dennedreef

en Zoet Water). De Linde en De Berg zijn twee speelweides in het Heverleebos.

Landschappelij ke fu nctie

Restanten van het'Kolenwoud'

'1.3.2.7 Beheersopties

Naar Ruimtelijke structuurvisie Meerdaalwoud en Heverleebos, 2000.

. Verbindingsmogelijkheden tussen Heverleebos en Meerdaalwoud via Steenbergveld

. Ecologische wisselwerking met nabije natuurgebieden, in het bijzonder met de Dijlevallei

o Verhogen bereikbaarheid voor auto, fiets en openbaar vervoer

. Afbouwen gemotoriseerd verkeer in het bos

. Barrièrewerking Naamsesteenweg

. Keuze voor natuurgerichte recreatie

o lntensiteit recreatie afstemmen op draagkracht

. Zoveel mogelijk scheiden van categoriën bosgebruikers die aanleiding geven tot

conflicten

. zonering van de toegankelijkheid en aangepaste regelgeving

ln bosreservaten:

. actieve bestrijding van exoten: Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers

o in 70 % wordt niets doen ingesteld als beheersmaatregel

. beperking van de toegankelijkheid: meeste wegen in de bosreservaten worden

afgesloten of vallen onder exoneratie

1.3.2.8 Geplande bosuitbreidingen (kaart 17)

Gewenste bosstructu u r:

De Gewenste Bosstructuur omvat een zoekzone ter hoogte van Grootveld, Meerdaal-noord,

met een minimale bosuitbreiding van 20 ha. Verder is er ook nog de bosuitbreiding in het

militair domein (30 ha), twee gewenste bosuitbreidingen in Heverleebos; één te Meerdaal-

zuid, dikke eik (20 ha), één te Mommedaal (10 ha). Een bosuitbreiding van 120 ha,
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gesitueerd tussen het Meerdaalwoud en het Heverleebos zou de verbinding tussen de twee

bosgebieden ideaal tot stand kunnen brengen.

Bosuitbreidingskaart
De bosuitbreidingskaart vermeldt voor het deelgebied Meerdaalwoud en Heverleebos acht
gebieden, waarvan twee zoekzones en zes bosuitbreidingsperimeters. De totale beschreven

oppervlakte bedraagt 546 ha. Een eerste zoekzone in de gemeente Bierbeek beoogt de

verbinding Meerdaalwoud-Mollendaal. Daartoe zou er 65 ha moeten bebost worden. De

tweede zoekzone verbindt het Meerdaalwoud met het Heverleebos en heeft enkel een

verwevingsfunctie, et zou geen effectieve bebossing plaatsvinden (213 ha). lngesloten door

laatstgenoemde zoekzone, bevindt zich de bosuitbreidingsparameter 'Zoete Waters' (45 ha

effectieve bebossing). Deze bebossing (ter hoogte van 't Zoet water, en meer oostelijk in het

Steenbergveld) zou zeet interessant zijn voor de verbinding van Heverleebos en

Meerdaalwoud, en kan de migratie van fauna en flora bevorderen.

De overige bosuitbreidingsperimeters bevinden zich in La Hetraie (15 ha), aan de noordrand

(22ha en 18 ha), de zuidrand van het Meerdaalwoud (38 ha) en aan de westelijke rand van

het Heverleebos (gemeente Oud-Heverlee, 7 ha).

1.3.2.9 Knelpunten (kaaÉ 18)

. Bebouwing langs de randen (Landschapsbeleidsplan), versnippering bos (K35, K32)

. Ruimtelijke scheiding tussen Meerdaalwoud en Heverleebos (Landschapsbeleidsplan,

ruimtelijke structuurvisie) (K36, K1 39)

. Bereikbaarheid en verkeer:

. Parkeerproblemen topdagen in de omgeving 't Zoet Water (K52)

. Concentraties ongevallen op het kruispunt N25-N251 (K141)

. Sluipverkeer door het bos (K46, K47)

. Knelpunten Weertse dreef (K51, K33)

. Ontbreken van een éénduidig netwerk van functionele fietsverbindingen (K140)

Barrières voor migrerende fauna:

o Barrière werking Naamsesteenweg en 840 (Landschapsbeleidsplan, ruimtelijke

structuurvisie) (K51, K53, K54)

. Probleempunt Waversebaan ter hoogte van het Kouterbos (GNOP, ruimtelijke

structuurvisie) (K31)

. FUnmazige rasters in de buurt van Steenbergveld (op de wijngaarden en manèges)

vormen een barrière voor het reewild (K9í )
Bosuitbreiding Militair domein, gewestplanbestemming, venvijderen infrastructuren,

bodemvervuiling (K34)

Kouterbos, omgeving van de Kluis, camping La Hetraye en aan manèges hoge

recreatied ru k ( Lan dscha psbele id spl an) (K1 42, K1 43)

Vanuit Leuven een sterke recreatiedruk in Heverleebos (Landschapsbeleidsplan)

a

a

a

a
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. Geluidshinder Naamsesteenweg (K51), lawaaihinder E40, lichtverontreiniging,

horizonvervuiling (K45)

o lnvloed van bemesting op de waterkwaliteit De Kluis Zoet Water en zuidrand van

Meerdaalwoud (K36).

. Erosiegevoelige gronden in de buurt van Steenbergveld (kaartanalyse) (K91).

o Zeer kwetsbare zone voor grondwater ter hoogte van de Zoete Waters (kaartanalyse)

(Ke0)

. Drevenstructuur (Heverleebos) moet verdwijnen.

. Verzuring en verdonkering van het bos

o Verbeuking

. Slechte natuurlijke verjonging van inlandse eik en secundaire boomsoorten

. Aandachtspunt: Boommarter, Das

Concentratie van recreatie in Heverleebos, zodat de recreatieve druk op het ecologisch meer

waardevol Meerdaalwoud wordt verlicht.

Aaneensluiting van Heverleebos en Meerdaalwoud om de migratie van flora en fauna te

bevorderen (V139)

Doorbraak barrièrevorming van de Naamsesteenweg en Waversebaan (V51, V53, V54, V31)

Verhogen bereikbaarheid boscomplex op een verkeersveilige wijze en met aandacht voor

bestaande fietsroutes (V1 40)

1.3.2.11 Acties

Opstellen van een bosbeheersplan (A32).

1.3.2.10 Visies

a

Naar (Ruimtelijke structuurvisie, 2000)

o Acties om schade door bosexploitatie te beperken

o Bereikbaarheid verhogen door ontsluiting bosgebied via omliggende dorpskernen en een

geïntegreerd fietsroutenetwerk waar functionele en recreatieve fietsroutes op mekaar

aansluiten (Aí40)

. Verkeersveiligheid Naamsesteenweg ( 141, A54, A53, A51)

. Ontsnippering door de aanleg van 2 ecoducten en afzonderlijke oversteekplaatsen voor

recreanten, tunnels voor amfibieën

. Zonering, recreatie en toegankelijkheid door recreatie te concentreren op bepaalde

plaatsen om de ecologisch waardevolste gebieden te vrijwaren

. Verbinding via Steenbergveld door combinatie van 3 scenario's: aankoop percelen,

sti m uleren van herbebossing, sl uiten beheersovereenkomsten(A1 39)

. Plaatsen wildspiegels Waversebaan ter hoogte van Kouterbos. Plaatsing van twee

verkeersplateaus Witte Bomendreef en één, meer zuidelijker (K31).
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Gewestpla nwijzigin g m il itai r domei n, verwijderen infrastructuren (A34)

1.3.3 Dijlevallei : Doode Bemde - Langerodebos

í.3.3.1 ldentificatie

. Gemeente:Huldenberg,Oud-Heverlee

. Deelgebied:Dijlevallei

. Eigendomsstatuut: í58.1 ha privé-eigendom,

8.5 ha erkend natuurreservaat,

3.9 ha van de staat

. Oppervlakte: 176 ha

1.3.3.2 Juridisch kader

Gewestplan (kaart 4):

vooral natuurgebied en reservaatgebied op het gewestplan. Er is een zone voor openbare

nutsvoozieningen en agrarisch gebied in het zuidelijk gedeelte ten westen van de Leigracht.

Geklasseerd landschap: Dorpskom van Neerijse

Bosreservaten : nee

Natuurreservaten : 8.5 ha erkend natuurreservaat
Habitatrichtliingebied (kaaÉ 6): ja

Vogelrichtlijngebied (kaart 7): ja

Vlaams Ecologisch Netwerk (kaart 8): De volledige Dijlevallei is ingekleurd in de eerste
versie van het VEN.

Goedgekeurd Bosbeheersplan :

1.3.3.3 Historiek (kaarten í0 en 11)

De bossen in de Dijlevallei zijn van recente datum. Een oude boskern is te vinden aan het

kasteel van Neerijse en ten zuiden van de Langerodevijver. Na 1771 is erter hoogte van het

Kouterbos-Doode bemde 25.8 ha bosareaal verloren gegaan. Toen bestond er nog een

verbinding tussen de bossen rondom het kasteel van Neerijse en het Koutersbos.

1.3.3.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie (kaart 12)

De bossen kunnen potentieel evolueren naar Elzen-Vogelkersbossen of Elzenbroekbossen.
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1.3.3.5 Bestandgegevens

De bossen zijn gelegen in de alluviale vlakte van de Dijlevallei en bestaan hoofdzakelijk uit

Populier. De boskartering geeft ook 'ander loofhout' aan (Boskartering).

ln het noordelijk gedeelte situeren zich de meest natuurlijke valleibostypen: Alluviale Essen -
Olmenbossen (Ulmo-Fraxinetum) (Va), Mesotroof Elzenbos met zeggen (Cari'ci elongatae-

Alnetum) (Vm), Nitrofiel alluviaal elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) (Vn). De

overgangssituaties bevinden zich in het zuidelijke gedeelte en zijn vooral

populierenbestanden met spontane bosontwikkeling richting alluviaal bos en de talrijke

(wilgen)struwelen.

ln het centrale gedeelte zijn de'klassieke populierenbestanden'terug te vinden. De kruidlaag

bestaat voornamelijk uit moerasspirearuigten (Filipendula ulmaria Maxim.).

í.3.3.6 Actuele bosfuncties (kaartl4)

Ecologische functie

De ecologische functie is de belangrijkste functie in de Doode Bemde

De beschermde habitat zijn de volgende (Gebiedscode 8É24000í í Valleien van de Dijle,

Laan en ljse met aangrenzende bos- en moerasgebieden):

. Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrochariton

. Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

. Voedselrijke ruigten

. Beukenbossen van het type met llex- en laxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)

. Beukenbossen van het type SÍe//ario-Carpinetum

o Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae)

Belangrijke soorten

I ndicatorsoorten bosplantendiversiteit:

Langerodebos: Eenbes (Paris quadrifolia L.), Heelkruid (Sanicula europaea L.) (tot 1985,

later geen waarneming meer), Bosereprijs (Veronica montana L.).

Doode bemde: Verspreidbladig goudveil (Chrysoplenium alternifolium L.), Ruige veldbies

(Luzula pilosa Willd.), Boswederik (Lysimachia nemorum L.), Dalkruid (Majanthemum

bifolium F.W. Schm.), Bosbingelkruid (Mercurialis perennis L.).

Economische functie
De economische functie

Populierenaanplantingen).

is belangrijk voor de privé-boseigenaars (cfr
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Milieubeschermende functie
De Doode Bemde is gelegen in een zeer kwetsbare zone voor grondwater. Het gebied is ook

aangeduid als een zone prioritair (l)te beschermen en saneren van gebied in functie van de

ecologische kwaliteitsdoelstellingen water.

Sociale functie en educatieve functie (kaaÉ 16)

Het reservaatsgebied van de Doode Bemde is toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Het

gebied is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De provinciale fietsroute loopt doorheen

het reservaal. Ze loopt gedeeltelijk op een oude trambedding Tienen-Tervuren.

Landschappelijke functie

1.3.3.7 Beheersopties

a

a

Op lange termijn (20-30 jaar) wordt gestreefd naar een volledig herstel van het alluviale

vallei-ecosysteem.

Op middellange termijn (5-í 0 jaar) wordt gestreefd naar een half-open landschap waarin

plaats is voor zowel graslanden, ruigten, moerassen, open water en bossen. De

bedoeling is de typische levensgemeenschappen van de alluviale vlakte optimaal te
bewaren en indien nodig, door actief ingrijpen te optimaliseren.

De huidige populierenbestanden in het zuidelijk gedeelte in de buurt van de Leigracht

vallen onder één begrazingsblok. Het einddoel is een parkachtig landschap waarin

solitaire bomen of kleine bosjes worden begunstigd en behouden.

a

í.3.3.8 Geplande bosuitbreidingen (kaart 17)

Gewenste bosstructu u r:

Bossnippers langs de Dijlevallei met een totaalvan 50 ha bosuitbreiding.

Voorlopi ge bosu itbreidi ngskaaÉ:

I

í.3.3.9 Knelpunten (kaart 18)

a Aandachtspunt voor bebossing van beschermingszone voor grondwaterwinning (K127)

. Dijlevallei is een mogelijke barrière voor typische bossoorten (Kouterbos - Dijle -

Plateau)(K128)

Uitbouw fietsroute dwars door het reservaat, Dijle volgend (K125)

o Er is een afwegingskader noodzakelijk i.v.m. het te kiezen doeltype. De keuze moet

gemaakt worden tussen alluviaal bos of soortenrijk grasland/hooiland. Deze wordt
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1.3.4.1 Identificatie

bepaald door de beheersdoelstellingen en het gekozen landschapsbeeld: open

landschap versus halfgesloten landschap (K126).

Lozing huishoudelijk afvalwater in de Dijle, ter hoogte van de Heulpoel (Oud-Heverlee)

en Korbeek-Dijle (K142 en K143)

1.3.3.10 Visies

1.3.3.11 Acties

Aanleg van een aantal collectoren en bufferbekkens, zuivering huishoudelijk afvalwater

( 142 en 4143)

1.3.4 Dijlevallei; Bois de Laurensart - Rondebos - Wolfsbos

. Oppervlakte: Bois de Laurensart: 62.6 ha

. Gemeente: Huldenberg

. Deelgebied: Dijlevallei - Plateau van Ottenburg

. Eigendomsstatuut: Bois de Laurensart: Privé-bos 41.4ha en Gemeente2l.2ha

'1.3.4.2 Juridisch kader

r Gewestplan (kaart 4): natuurgebied

. Beschermd landschap (kaart 5) : nee

. Bosreservaten : nee

. Habitatrichtlijngebied (kaart 6) :ja

. Vogelrichtlijngebied (kaart 7): ja

. Vlaams Ecologisch Netwerk (kaart 8): De volledige Dijlevallei is ingekleurd in de eerste

versie van het VEN.

. Goedgekeurd Bosbeheersplan :

. Privé-bosbeheersplan voor een oppervlakte van 34 ha

1.3.4.3 Historiek (kaaÉen í0 en 11)

De oude bossen zijn meestal gelegen op de plateaus. Het aandeel oud bos is ongeveer

gelijk aan het aandeel recentere bebossingen. De aanplantingen met naaldhout in het bos

van Laurensart hadden plaats na Ferraris (1771) en na Vandermaelen (19" eeuw). Ter
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hoogte van het Rondebos is het bosareaal echter ook afgenomen. Zeer recent is weinig bos

bijgekomen.

1.3.4.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie (kaaÉ 12)

Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk E i ken-Beu kenbos

arme Eiken-Beukenbossen en Eikenbos, droge variant

Typisch Eiken-Beukenbos, droge variant

í.3.4.5 Bostypering (kaarten 9 en kaart 13)

Vooral de zure eiken-beukenbossen (Fago-Quercetum, Fs, Qs). De overgangssituaties

bestaan uit: kapvlakten, Populier met ondergroei (L) en spontane opslag (Sz). De

naaldhoutbestanden bestaan uit Lork, Grove den en Fijnspar en andere.

Verjonging door Populier, Corsikaanse Den, Amerikaanse Eik, Lork, Beuk en Es.

1.3.4.6 Actuele bosfuncties (kaaÉ14)

Ecologische functie

Belangrijke habitat

Zuur beukenbos gelegen op zeer steile hellingen die de overgang vormen van het plateau

naar de Dijlevallei. Verder nog enkele aanplantingen van naaldhout en enkele open
grasvelden (= eigendom gemeente).

Belangrijke soorten

Op verschillende plaatsen komt de Sleedoornpage in de bosranden voor.

I nd icatorsoort bosplantendiversiteit: Ru ige veldbies

Economische functie
Houtkap in functie van de verkoop. Jacht.

Milieubeschermende functie
De bossen vervullen een belangrijke milieubeschermende functie. Ze zijn gelegen in zeer
kwetsbare tot kwetsbare zones voor grondwater. Het bosgebied is aangeduid als prioritaire

(l)zone voor sanering en bescherming van de waterkwaliteit.

ln de omgeving zijn veel erosiegevoelige gronden terug te vinden. Ze ztln vooral gesitueerd

op de steile hellingen naar de Dijlevallei.

Sociale functie en educatieve functie (kaaÉ í6)
Er is een camping in de buurt (Vetsaart). Er zijn geen recreatieve fietsroutes teruggevonden.
De sociale en educatieve functie beperkt zich tot de omliggende buurtbewoners.
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a

a

a

Landschappelijke functie

1.3.4.7 Beheersopties

Beheersdoelstellingen voorstel GNOP

het opstellen en promoten van (één) evenwichtig(e) beheersplan(nen) met oog voor alle

functies van het bos

versterking van de ecologische, sociale, wetenschappelijke en natuureducatieve functie

van het bos naast de economische

ontwikkeling van een ongelijkjarig en ongelijksoortig bos met voornamelijk streekeigen en

standplaats geschikte loofhoutsoorten

mogelijkheden nagaan voor de instelling van een bosreservaat

de houtproductie zodanig organiseren dat de andere functies er zo min mogelijk door

gestoord worden.

zachte recreatie in het bos bevorderen; het openstellen van privé-bospercelen voor

wandelaars bevorderen; harde recreatievormen weren

omvorming van middelhout naar hooghout

í.3.4.8 Geplande bosuitbreidingen (kaaÉ 17)

Gewenste bosstructu ur:

Dijlevallei: aanbrengen van bossnippers langs de Dijlevallei bouwend op onderlinge structuur

van de Dijlevallei, totale bosuitbreiding 50 ha

Voorlopige bosu itbreidi ngskaart:

I

1.3.4.9 Knelpunten (kaart 18)

lnvloed van bebouwing en de steeds groter wordende versnippering van het bosareaal

- versnippering van het boscomplex over verschillende eigenaars waaronder de

gemeente als één der belangrijkste (K121)

- ontbreken van een beheersplan en afspraken tussen de verschillende eigenaars

(K121)

- de meeste privé-bospercelen zijn niet publiek toegankelijk en soms zelfs fysiek

volledig afgesloten (K122')

- de verstoringdruk is vaak groot door gemotoriseerde sporten, mountainbiking,

paardrijden op ongeschikte paden met als gevolg vaak erosie en vernietiging van de

kwetsbare vegetatie op de hellingen (K122)

- Percelen: Grove Den, Fijnspar en Lork in de Dijlevallei. Populier (K123).

a

a

a
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Zeer erosiegevoelige gronden ten noorden van het boscomplex (richting Dijlevallei)

(KBe)

Aandachtspunt: kwetsbare tot zeer kwetsbare zone voor grondwater,

beschermingszone voor grondwaterwinning in het noordoostelijke deel van het bos

(K120)

1.3.4.í0 Visies

1.3.4.'11 Acties

informatieverstrekking aan de boseigenaars van het Bois de Laurensart met het oog

op een gemeenschappelijk bosbeheersplan (A121 )

opmaak van een bosbeheersplan voor de gemeentelijke bossen te Ottenburg (t 16

ha)tussen de Tommestraat en de Langeheidestraat (A124)

ontwikkeling en uitbreiding van een gemeentelijk natuurbos te Ottenburg (A124)

Situatieschets Pagina 56 / 236



1.3.5.2 Juridisch kader

1.3.5 Laanvallei : St. Agatha Rodebos

1.3.5.1 ldentificatie

. Oppervlakte: 120 ha

. Gemeente: Huldenberg

o Deelgebied: Laanvallei

o Eigendomsstatuut: 91 ha als staatsnatuurreservaat

28.5 ha in privé-eigendom

. Gewestplan (kaart 4): natuurgebied

. Beschermd landschap (kaart 5): nee

o Bosreservaten : nee

o Habitatrichtlijngebied (kaart 6): ja

o Vogelrichtlijngebied (kaart 7): nee

. Vlaams Ecologisch Netwerk (kaart 8): opgenomen in de eerste versie van het VEN

. Goedgekeurd Bosbeheersplan: ja

1.3.5.3 Historiek (kaarten í0 en 11)

Het grootste gedeelte is oud bos en is centraal gelegen. Ontginningsbossen zijn gelegen

langs de rand van het bos. Recente bebossingen liggen langs de rand: enerzijds in de

Laanvallei en andezijds op zuidoostelijk deel van het plateau.

1.3.5.4 Potentieel Natuurliike Vegetatie (kaart í2)

. arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant

. Elzen-Vogelkersbos en Elzenbroekbos

. Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbossen

o Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant

í.3.5.5 Bostypering

De belangrijkste soorten loofhout zijn: 'ander loofhout', Beuk en Eik. De overgangssituaties

zijn gelegen op de grens tussen vallei en helling en langs de bosranden. Het zijn struwelen,

jonge aanplantingen (Eik en Berk) of naaldhoutbestanden (Grove Den) in omvorming. De

naaldhoutbestanden bestaande uit ZwaÍe den zijn gelegen op de hellingen, deze uit Fijnspar

zijn terug te vinden in de vallei.
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1.3.5.6 Actuele bosfuncties (kaaÉ14)

Ecologische functie
Het Sint-Agatha-Rodebos is een Vlaams natuurreservaat, bijgevolg is de ecologische functie

de hoofdfunctie. Dit impliceert het behoud, de bescherming en het herstel van

levensgemeenschappen van planten en dieren en van het systeem waarbinnen ze

functioneren.

Belangrijke habitat

ln het Rodebos hebben verschillende karakteristieke geomoíologische eenheden een
invloed op de vegetatie. Het droge en zandige/zandlemige plateau, de hellingen met talrijke
bronnen en de vallei van de Laan gekarakteriseerd door natte komgronden, drogere
oeverwallen en kwelstromingen aan de voet van het colluvium. Het bos wordt gekenmerkt

door een rijke verscheidenheid aan biotopen. Het plateau bestaat vooral uit zure Eiken-
Beukenbestanden. Op de hoogste delen komen naaldhoutbestanden voor (Grove Den, Lork
en Fijnspar). Plaatselijk komt een pioniersbos voor met Wintereik, Berk en Sporkehout en

zijn nog enkele heidefragmenten aanwezig.

De hellingen zijn vermoedelijk permanent bebost gebleven. Oude loofboombos onder de

vorm van een Eiken-Haagbeukenbos komt hier voor. Karakteristieke soorten zijn Gele
Dovenetel, Groot heksenkruid, Slanke sleutelbloem. Het voorkomen van enkele speciale

bosplanten zoals Daslook en Bosbingelkruid is het vermelden meer dan waard. Verspreid
langs deze hellingen komen bronbossen voor. Sporadisch komen enkele veenmosrijke

bronbossen voor.

Naar de Laan toe gaat het bos over in alluviale bosjes, afgewisseld met enkele graslanden

en vijvers.

De voorkomende alluviale bostypen van de Laanvallei zijn Elzenbroekbossen en Elzen-
Vogelkersbossen. De Elzenbroekbossen in de Laanvallei omvatten de verschillende
ontwikkelingsstadia in overgang van hooiland naar elzenbroekbos. De Elzen-
Vogelkersbossen zijn gelegen op de iets drogere gronden en de oeverwallen.

De beschermde habitat zijn de volgende (Gebiedscode BE2400011 Valleien van de Dijle,

Laan en ljse met aangrenzende bos- en moerasgebieden):
. Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrochariton
o Droge heide (alle subtypen)

. Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

. Voedselrijke ruigten

. Beukenbossen van het type met llex- en laxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)
o Beukenbossen van het type SÍe//ario-Carpinetum

o Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
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Belangrijke soorten

Zeven indicatorsoorten bosplantendiversiteit komen voor:

Verspreidbladig en paarbladig goudveil, Bosbingelkruid, Eenbes, Eenbloemig parelgras,

Ruige veldbies en Dalkruid.

Andere zeldzame soorten :

Sterzegge komt er frequent voor. Veenmos en Wolmos in veenmosrijke bronbossen

(Vercoutere 1995).

Vroed meesterpad, Sleedoornpage

a

Het bos is een potentieel geschikt gebied voor de Das, die tot voor 20 )aar met zekerheid

hier voorkwam (GNOP Huldenberg).

Economische functie
De economische functie neemt in een Vlaams natuurreservaat geen belangrijke plaats in.

Milieubeschermende functie
Het Rodebos is gelegen in kwetsbare tot zeer kwetsbare zones voor grondwater. Daarnaast

is het aangeduid als prioritair (l) te beschermen of te saneren gebied in functie van de

waterkwaliteit van de Laan.

Ter hoogte van het Rodebos bezit de Laan een matige waterkwaliteit en goed ontwikkelde

structuurkenmerken.

Sociale functie en educatieve functie (kaaÉ 16)

De sociale functie en educatieve functie is naast de ecologische één van de belangrijkste

aandachtspunten in het beheersplan. Het is eerder de bedoeling de recreanten te sturen, te

informeren en te begeleiden tijdens hun bezoek. De impact van de recreanten op kwetsbare

natuurwaarden wordt ingeperkt door de toegankelijkheid van het reservaat te beperken tot

de openbare wegen en een aantal plaatsen. Daarnaast wordt de bezoeker wel gestimuleerd

in natuurobservatie -en beleving. De provinciale fietsroute komt in de buurt van het Rodebos,

maar niet in bos zelf .Ze doorkruist de Laanvallei in de buurt.

Landschappelijke functie
Het Rodebos maakt deel uit van een halfopen Beekdallandschap. Het bos vormt eveneens

een fysische barrière tegen de uitbreiding van de bebouwing (Onderbosstraat).
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1.3.5.7 Beheersopties

Het verhogen van de natuurlijkheidsgraad en het volwaardig tot ontwikkeling laten komen

van spontane bosevolutiestadia in de loofboombestanden van de hellingen en het
plateau

Het streven naar een halfopen landschap op het zandige plateau door middel van

beheersmaatregelen gericht op het in stand houden of periodisch creëren van
pionierssituaties

Het streven naar een halfopen beekdallandschap met rietlanden, vochtige graslanden,

vijvers en elzenbroek in de vallei van de Laan

í.3.5.8 Geplande bosuitbreidingen (kaart í7)

Gewenste bosstructu u r:

I
Voorlopi ge bosu itbreidi ngs kaart:

Bovenop het plateau aan het Rodebos: zoekzone voor 20 ha bosuitbreiding

í.3.5.9 Knelpunten (kaaÉ 18)

. Recreatiedruk is het belangrijkste knelpunt, o.a. vanuit de twee campings in de buurt
(K50)

o Verspreide bebouwing en weekendverblijven zorgen voor verstoring en vervuiling (afval

en afvalwater)aan de zuidkant van het bos (Oliestraat)(K50)
. Erosiegevoelige gronden zijn gelegen in 2 zones (Grote Kapel, Neerpoorten) op de

hellingen (K87, K88)

o Uitbreiding bebouwing tegengaan (Onderbosstraat) (K27)

. Buffering noodzakelijk van mesotrofe bostypen gelegen in de vallei (K27)

o Aandacht voor Zwarte den en Fijnspar

. Waterkwaliteit van de Laan prioritair te verbeteren

Stimulansen geven om bebossingen uit te voeren met standplaatsgeschikte soorten, in

plaats van met populier

Controlebeleid uitvoeren tegen sluikstorten en sluikstoken, vooral aan de zuidkant van

het bos (Oliestraat) (K50)

a

a

1.3.5.í0 Visie

a

a
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1.3.6.2 Juridisch kader

í.3.5.íl Acties
Bosaanplant om versnippering tegen te gaan, aanleg buffers, beheer van KLE (A27)

1.3.6 ljsevallei : Hagaardbos

1.3.6.1 ldentificatie

. Oppervlakte: 75 ha bos

. Gemeente: Overijse

o Deelgebied: ljsevallei

. Eigendomsstatuut: privé-eigendom

. Gewestplan (kaart 4): natuurgebied

. Beschermd landschap (kaart 5): nee

o Bosreservaten: nee

. Habitatrichtlijngebied (kaart 6): nee

. Vogelrichtlijngebied (kaart 7): nee

. Vlaams Ecologisch Netwerk (kaart 8): neen

. Goedgekeurd Bosbeheersplan : neen

í.3.6.3 Historiek (kaarten 10 en íí)

Het oud bos bedraagt20.4 ha en bevindt zich in het kasteeldomein op de hellingen en op het

plateau. De ontginningsbossen zijn le vinden op de overgang tussen hellingen en de

ljsevallei en in Hagaardbos zelf. Recente bebossingen vonden plaats in de ljsevallei en

Hagaardbos. Na Vandemaele is er een groot oppervlakte bos (27.6 ha), gelegen op het

plateau, ontgonnen ten voordeel van landbouwactiviteiten.

1.3.6.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie (kaart í2)

Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbossen

Arm Eiken-Beuken en Eikenbos, natte variant

Typisch Eiken-Beukenbos, droge variant

Elzen-Vogelkersbos, met kans op bronbos
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1.3.6.5 Bostypering

De grootste bestanden van het Hagaardbos, zijn van het type Eiken-Beukenbos, Elzen-

Vogelkersbos en Elzenbroekbos.

Het bos vele kleinere bestanden Populier, Lork en Grove Den, al dan niet in menging met
(andere) loof boomsoorten.

Overgangssituaties onder de vorm van spontane opslag en zwak ontwikkelde elzenbroekbos
komen veelvuldig voor.

1.3.6.6 Actuele bosfuncties (kaartl4)

Ecologische functie
Het Hagaardbos is zeker ecologisch belangrijk, o.a. door de aanwezigheid van enkele holle
wegen van het type 'bostype', met een gevarieerde samenstelling van plantensoorten in de
kruidlaag en met een ongelijkjarige en gemengde struik- en boomlaag. Ook de aanwezige
populierenbossen hebben zeker potenties in de struiklaag.

I ndicatorsoorten bosplantendiversiteit: Eenbes (Paris q uadrifolia L.)

Economische functie
Houtexploitatie en jacht

Milieubeschermende functie
Het Hagaardbos is gelegen langs de ljse. De ljse heeft er een matige waterkwaliteit en matig

tot slecht ontwikkelde structuurkenmerken. De hele ljsevallei is aangeduid als prioritair (ll) te
beschermen of saneren gebied voor de waterkwaliteit. Ook voor grondwater is de alluviale
vlakte van de ljse aangeduid als zeer kwetsbare zone voor grondwater.

Sociale functie en educatieve functie (kaart í6)
De fietsrouten van IGO en de Provincie passeren langs de ljse. Delen van het bos zijn

afgesloten voor het publiek.

Landschappelij ke fu nctie

1.3.6.7 Beheersopties

1.3.6.8 Geplande bosuitbreidingen (kaart í7)
Geen

Situatieschets Pagina 62 I 236



1.3.6.9 Knelpunten (kaart 18)

o Uitbreiding woongebied zonder buffer Zorgvliet, Hoegaardstraat (GNOP Overijse),

versnippering van bosbestanden door toenemende bebouwing (K20)

. Vernietiging vegetatie door crossers en mountainbikes (GNOP Overijse) (K20)

. Jeugdherberg-complex bevindt zich in het oostelijk gedeelte (GNOP Overijse) (K118)

o Erosiegevoelige gronden zijn gesitueerd ter hoogte van het sportcomplex en het kerkhof

(Hagaard) (kaartanalyse) (K5, K93)

. Populierenbestand Lhb in de ljsevallei (K119)

1.3.6.í0 Visie

Ontwikkeling van deze bostypes waarbij zowel flora als fauna inheems zijn en grotendeels

spontaan

1.3.6.íl Acties

. Creëren van buffergebieden (autostrade, bebouwing) (GNOP Overijse) (A20)

. Behoud en bescherming van een min of meer aaneengesloten bosbiotoop door

tegengaan van verdergaande versnippering (GNOP Overijse) (A20)

. Omvorming van cultuurbos tot meer natuurlijk bos (GNOP Overijse) (420)

o Tegengaan erosie, bescherming en beheer holle wegen Ten Trappen (A5)

1.3.7 ljsevallei : Margiisbos

1.3.7.1 ldentificatie

. Oppervlakte : 124 ha

. Gemeente: Huldenberg

. Deelgebied: ljsevallei

. Eigendomsstatuut: privé-eigendom

. Gewestplan (kaart 4): natuur

o Geklasseerd landschap: Beschermd dorpsgezicht: Watermolen Loonbeek

o Bosreservaten: nee

. Habitatrichtlijngebied(kaart6):ja

. Vogelrichtlijngebied (kaart 7): nee

1.3.7.2 Juridisch kader
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. Vlaams Ecologisch Netwerk (kaart 8): opgenomen in de eerste versie van het VEN

. Goedgekeurd Bosbeheersplan :ja

1.3.7.3 Historiek (kaarten í0 en 11)

Het Margijsbos bestaat voornamelijk uit oud bos. Een oudere benaming was Sergijsbos. Het

verlies aan bos door de jaren heen, bleef relatief beperkt en trad verspreid op: aan de

noordkant van het bos, langs de ljse en op het plateau. De ontginningsbossen zijn gelegen

langs de bosrand en vormen een brede strook.

'1.3.7.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie (kaaÉ 12)

. Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos, of rijke Eiken-Beukenbos

. Typisch Eiken-Beukenbos, droge variant

. Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant

o Elzen-Vogelkersbos in de vallei

1.3.7.5 Bostypering (kaarten 9 en kaart 13)

Het Margijsbos bestaat hoofdzakelijk uit Eiken-Beukenbossen met overgangen naar arm

Eiken-Beukenbos en bestanden met 'ander loofhout'. De bestanden langs de oude

Kapelledreef, aansluitend bij het kasteel, worden gekenmerkt door de aanwezigheid van

oude beuken, met een gemiddelde omtrek van 270 cm.

De gebruikte boomsoorten bij kunstmatige verjonging zijn : Kers, Beuk, Amerikaanse eik,

Eik, Es, Esdoorn, Tamme kastanje, Douglas.

Centraal in het bos bevinden zich homogene bestanden Grove Den. Het aandeel

naaldhoutbestanden in omvorming is zeer klein.

De ljsevallei wordt gekenmerkt door Elzenbroekbos en Elzen-Vogelkersbos, waarvan de

meest noordelijk gelegen bossen nitrofiel zijn.

Overgangssituaties in het bos zijn jonge aanplanten en natuurlijke opslag langs de randen.

1.3.7.6 Actuele bosfuncties (kaartl4)

Ecologische functie

Belangrijke habitat

Hoofdzakelijk zuur eikenbos (Fago-Quercetum, Qs) met grote percelen naaldhout (grove

den, fijnspar, lork) op de hoogste delen

Langsheen de lJse bevinden zich waardevolle alluviale biotopen (Essen-Olmenbos (Ulmo-

Fraxinetum, Va), nitrofiele Elzenbossen (Macrophorbio-Alnetum, Vn), vochtig wilgenstruweel

(Saliceto-Frangiletum, So)) met een specifieke voorjaarsflora, die geleidelijk overgaan in
hellingbossen.
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De beschermde habitat zijn de volgende (Gebiedscode BE2400011 Valleien van de Dijle,

Laan en ljse met aangrenzende bos- en moerasgebieden):

. Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium o'f Hydrochariton

. Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

. Voedselrijke ruigten

. Beukenbossen van het type met llex- en Iaxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)

. Beukenbossen van het type Stellario-Carpinetum

. Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae)

Belangrijke soorten

Ruige veldbies, Boswederik, Dalkruid

holenduif, tortel, grote bonte specht, grauwe vliegenvanger, glanskop, boomklever,

boomkruiper, wielewaal, putter en goudhaantje, buizerd, sperwer, goudvink en de grote gele

kwikstaart (gegevens GNOP Huldenberg)

Economische functie
De bestanden hebben een gesloten structuur. Er is een dunningsachterstand vast te stellen.

De economische functie wordt in het beheersplan opgewaardeerd, maar blijft ondergeschikt

aan de sociaal-educatieve functie.

De jacht is belangrijk in het Margijsbos.

Milieubeschermende functie
Het Margijsbos ligt in een prioritair te beschermen en saneren gebied voor waterkwaliteit.

De ljse bezit een matige waterkwaliteit met matig tot slecht ontwikkelde structuren ter hoogte

van Margijsbos.

Sociale functie en educatieve functie (kaart 16)

Het privé-bos is niet toegankelijk. De boseigenaar beschouwd de recreatieve functie voor

privé-gebruik als belangrijkste functie.

De drie fietsrouten (lGO, de provinciale fietsroutes en Dijlelland en Zoniënwoud route)

passeren het Margijsbos. De IGO-fietsroute loopt langs de ljse. De drie fietsrouten zijn te

vinden op het plateau langsheen het bos. Enkele bewegwijzerde paden kruisen de openbare

wegen en paden.

Landschappel ijke fu nctie

Het Margijsbos wordt, samen met het Kasteel Van Der Vorst, aangeduid als ankerpunt in de

Landschapsatlas (OC GIS Vlaanderen) omwille van zijn historische (feodaal kasteel van

Loonbeek met watermolen) en esthetische waarde (beekdal met kasteel en beboste helling).
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1.3.7.7 Beheersopties:

Behoud van huidig bosoppervlakte

De sterk gesloten structuur in de bestanden wijzigen door een aangepast dunningsregime

Bestrijding van Amerikaanse vogelkers

1.3.7.8 Geplande bosuitbreidingen (kaart 17)

Gewenste bosstructu ur:

Wolfshagenstraat: 30 ha bosuitbreiding voor het versterken van de migratieroutes van fauna

Voorlopi ge bosu itbreidi ngskaart:
Prioritaire bebossing van 75 ha (Wolfshagen)

Keihof-Breembos-Vossekoten: 75 ha bosuitbreiding

1.3.7.9 Knelpunten (kaart í8)

. OostelUke bosrand gedeeltelijk met villabouw omzoomd (GNOP Huldenberg), bijkomende
bebouwing voorkomen, vertuining delen van het bos en plaatsen omheiningen in bos

(K48)

. Hoge recreatiedruk door moutainbikers en de campinggangers vanuit de buurt (GNOP

Huldenberg) (K49)

. Eigendomsstatuut bemoeilijkt een uitbouw van een ecologisch en landschappelijk

samenhangend bosbeheer (Landschapsbeleidsplan) (K1 17)

o Groot aandeel naaldhout zonder omvorming, vooral gelegen op de droge zandgronden
(K117). Gevaar voor bosbrand als gevolg van onvoozichtige recreanten.

o Te weinig arm Eiken-Beukenbos (Ob) (K117)

o Erosiegevoelige gronden ter hoogte van Wolfshagen en Klein Waver (K82, K83)

1.3.7.11 Acties

beheer heidegedeelte Margijsbos (GNOP-actie)

De wegen aan deze zijde (bv. Kleine Hollestraat) dienen onverhard te blijven en

infrastructuurvoozieningen (lichtpunten, rioleringen, e.d.) moeten vermeden worden
(448)

'1.3.7.10 Visies

a

a
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1.3.8 ljsevallei : Stokkembos

1.3.8.í ldentificatie

. Oppervlakte: 166 ha

o Gemeente: Overijse

. Deelgebied: ljsevallei

. Eigendomsstatuut: Verschillende privé-eigenaars : 157.8 ha

VMW Overijse : 5.9 ha

niet gedefinieerd : 2.4 ha

1.3.8.2 Juridisch kader

o Gewestplan (kaart 4): natuurgebied (GNOP Overijse)

. Beschermd landschap (kaart 5): nee

. Bosreservaten: nee

o Habitatrichtlijngebied (kaart 6): 109 ha

. Vogelrichtlijngebied (kaart 7): nee

. Vlaams Ecologisch Netwerk (kaart 8): neen

. Goedgekeurd Bosbeheersplan :ja (niet openbaar)

Het boscomplex in haar geheel is sterk versnipperd. Er is vooral veel bosareaal verloren

gegaan op het einde van de 18" eeuw - begin í9e eeuw: ter hoogte van Terlanenveld en

Hoeve Tergeiten (18.8 ha), Koningsberg en de Nellebeek (Eizer). Eind 19" eeuw is verder

ontbost ter hoogte van de Kaalheide en Koningsberg.

Oude bossen zijn gesitueerd ter hoogte van Stokkembos langs beide zijden van de ljse.

Recente bebossingen (20" eeuw) hadden plaats langs de Nellebeek (Lindaal, Kaalheide) en

de Kausdelle.

1 .3.8.4 Potentieel Natuurl iike Vegetatie (kaart 121

De PNV in Stokkembos en Bisdom bestaat uit : Eiken-Beukenbos, arm Eiken-Beukenbos en

Elzen-vogel kersbos (met bron bos)

Kausdelle is zandiger van ondergrond en heeft een arm Eiken-Beukenbos als potentieel

bostype.

1.3.8.3 Historiek (kaaÉen 10 en 11)
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1.3.8.5 Bostypering (kaaÉen 9 en kaart 13)

Stokkembos en Bisdom zi)n de meest natuurlijke bossen met voorkomende Eiken-

Beukenbossen en Elzen-Vogelkersbossen. De hoofdboomsoort is Beuk in het Stokkembos

en 'ander loofhout' in Bisdom. Het aandeel naaldhout is zeer gering in Stokkembos en

Bisdom en beperkt zich tot een aantal kleine bestanden met Lork, Fijnspar of ander

naaldhout.

De meest recente bossen zijn te vinden in Kausdelle. Het gaat om beplantingen met Grove

Den en Populier of om spontane opslag. Ook Eikenbestanden met Amerikaanse Eik en

Robinia zijn er te vinden. Verjongingswijze door kaalslag, groepsgewijze kappingen en

individuele kappingen.

1.3.8.6 Actuele bosfuncties (kaartl4)

Ecologische functie
Het Stokkembos is een ecologisch zeer waardevol gebied. De ijse doorstroomt een deel van

het bos. Waardevolle bosranden en vijvers.

Belangrijke habitat

Holle wegen van het'ravijnbostype' en het'bostype' (Regionaal Landschap Dijleland)

Vijver met zachthellende oevers (GNOP Overijse)

De beschermde habitat zijn de volgende (Gebiedscode BE2400011 Valleien van de Dijle,

Laan en ljse met aangrenzende bos- en moerasgebieden):

. Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrochariton

o Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
. Voedselrijke ruigten

o Beukenbossen van het type met llex- en Taxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)

. Beukenbossen van het type Stellario-Carpinetum

o Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae)

Belangrijke soorten

Fuut, (GNOP Overijse)

lndicatoren bosplantendiversiteit: Ruige veldbies, Dalkruid, Bosereprijs en Eenbes en

Lelietje-der-dalen.

Economische functie
De economische functie is in Stokkembos belangrijk : geregelde houtexploitatie, volgens het

beheersplan en eigen jacht.
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Milieubeschermende functie
Bossen, gelegen in de alluviale vlakte van de ljse, hebben een belangrijke

milieubeschermende functie. De ljsevallei is aangeduid als een zeer kwetsbare zone voor

grondwater. De ljse heeft ter hoogte van het Stokkembos een matige waterkwaliteit en slecht

tot matig ontwikkelde structuurkenmerken. De gehele ljsevallei is eveneens afgebakend als

prioritair te beschermen of te saneren (prioriteit 2) gebied. Ter hoogte van toponiem Heide is

er een waterwingebied.

Sociale functie en educatieve functie (kaart 16)

Een aantal fietsrouten passeren het boscomplex. De Vlaanderen fietsroute loopt langs de

ljse ter hoogte van Bisdom en vervolgt zijn weg richting Zoniënwoud langs Koningsberg,

Kaalheide en Lindaal. De provinciale fietsroute passeert langs Bisdom naar het plateau van

Maleizen.

Het Stokkembos is niet toegankelijk.

Landschappelijke functie
Het Stokkembos kan een belangrijke rol spelen om bebouwing en de versnippering van het

landschap tegen te gaan. De zone Bisdom telt enkele diep insnijdende wandelpaden die een

hoge landschappelijke waarde hebben.

1.3.8.7 Beheersopties

Het bosbeheer, gericht op natuurlijke verjonging

1.3.8.8 Geplande bosuitbreidingen (kaart í7)

Andere ligging voorgestelde bosuitbreidingen in Gewenste Bosstructuur versus voorlopige

bosuitbreidingskaart

Gewenste Bosstructu u r:

Stokkembos: 39 ha vaste bosuitbreiding ; Koningsberg25ha vast bosuitbreiding

Voorlopi ge bosuitbreidi ngskaart:

Ke i hof-B reem bos-Vossekoten : zoekzone voor 40 ha bosu itbreid i ng

1.3.8.9 Knelpunten

. Veel uitsleepschade aan bomen en bodemstructuur (GNOP Overijse, overleg

boswachter) (K1 15)

. Waterkerskwekerijen op één van de poelen (GNOP Overijse) (K23)

. Versnippering beboste percelen (K12)

o Erosiegevoelige gronden gelegen te Bisdom, Veeweide, Koningsberg-Kaalheide en

Terlanenveld (kaartanalyse) (K85, K84, K86, K30)
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í.3.8.10 Visies

. Aandachtspunt voor de zeer kwetsbare zone voor grondwater gelegen in de ljsevallei

(kaartanalyse) (K1 16)

. Aanvoer van meststoffen en biociden van de akkers, gelegen op de plateaus

. Bovenloop Nellebeek valt tijdelijk droog (K13)

o Recreatie (K13, K12)

í.3.8.11Acties

o Behoud en bescherming van aaneengesloten bosbiotoop door tegengaan van

versnippering (GNOP Overijse) (423)

. Behoud en ontwikkeling van diversiteit aan bostypen waarbij de variatie in abiotiek in de

bostypen tot uiting komt (GNOP Overijse) (A23)

. Bosomvorming: populierenbos naar alluviaal bos (GNOP Overijse) (A23)

o Aanleg kleine bossen te Terlanenveld ter vermindering van erosie (430)
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1.3.9.2 Wetgevend kader

1.3.9 Ader- en Wasbeekvallei; Bossen de Merode

1.3.9.1 ldentificatie

. Oppervlakte: 175 ha bos

. Gemeente: Kortenberg

. Deelgebied: Valleivan de AderbeekMasbeek

. Eigendomsstatuut: privé-eigendom: 169.2 ha

openbare instelling: 6.4 ha

Gewestplan (kaaÉ 4)

natuurgebied

Geklasseerd landschap
nee

Bosreservaten
Habitatrichtlijngebied (kaaÉ 6)

Ja, de betreffende habitat worden beschreven bij de ecologische functie

Vogelrichtlijngebied (kaart 7)

nee

Vlaams Ecologisch Netwerk (kaaÉ 8)

Het oostelijk deel van de Bossen van de Mérode zijn opgenomen in de eerste versie van het

VEN

Goedgekeurd Bosbeheersplan
Beheersplan in opmaak

1.3.9.3 Historiek (kaarten 10 en 11)

Het oud bos is vooral gelegen in het westelijk gedeelte van het boscomplex. Het grootste

aandeel maakt deel uit van een ontginningsbos. Recente bebossingen zijn vrij klein en zijn in

hoofdzaak gelegen in het oostelijk gedeelte in de buurt van Wijngaardsberg en Meerbeek.

1.3.9.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie (kaart 12):

Elzen-vogelkersbos (met kans op bronbos)en elzenbroekbos met kans op bronbos

Arm eiken-beukenbos in het zuid-westelijk gedeelte
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í.3.9.5 Bestandgegevens

Binnen het bos wordt een aaneengesloten gradiënt aangetroffen van vochtige broek- en

rivierbegeleidende bostypes over Eiken-Haagbeukenbos tot drogere hellingbostypes. Het
bos heeft een vrij langgerekte vorm en loopt parallel met een valleisysteem, gevormd door
de wasbeek.

De Eiken-Beukenbossen zijn zowel de zure Eiken-Beukenbossen (Fs, Qs) als de rijkere
Eiken-Beukenbossen (Fa., Qa*). De belangrijkste loofhoutsoorten zijn Eik, 'ander loofhout',
Beuk. De alluviale bostypen (Alluviaal essen-olmenbos (Va), nitrofiel alluviaal elzenbos (Vn)

en mezotroof elzenbos met zeggen (Vm)) komen voor in het oostelijk gedeelte.

Naaldhoutbestanden zijn vooral gesitueerd in het oostelijk gedeelte en bestaan uit Zwarte

den, Lork en Fijnspar. ln het westelijk gedeelte komen een beperkt aantal
naaldhoutbestanden voor. De populierenbestanden zijn geconcentreerd in het oostelijk
gedeelte van het boscomplex.

1.3.9.6 Actuele bosfuncties (kaaÉ14)

Ecologische functie

De habitat zijn de volgende (Gebiedscode 8E2400010 Valleigebied tussen
Itíelsbroek, Kampenhout, Kortemberg en Veltem)
. Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
. Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)

. Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
o Beukenbossen van het type met llex- en laxus-soorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)
. Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum

o Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Belangrijke soorten

Zes indicatorsoorten: Bosorchis, Eenbes, Ruige veldbies, Dalkruid, Boswederik, Heelkruid.
Bossen met veel indicatorsoorten zijn gelegen in het westelijk en oostelijk gedeelte. Het
centrale gedeelte is wat plantensoorten minder interessant.

Bosbes.

Economische functie
De economische functie is belangrijk (acht en houtkap).

Milieubeschermende functie
De bossen hebben een belangrijke milieubeschermende functie. Ze zijn gelegen in zeer
kwetsbaar gebied voor grondwater.

Situatieschets Pa1ina72 1236



De Wasbeek heeft een slechte waterkwaliteit met matig tot slecht ontwikkelde structuren

Sociale functie en educatieve functie (kaaÉ 16)

De sociale functie van het bos is beperkt. De bossen zijn niet toegankelijk, wandel- en

fietsrouten ontbreken.

Landschappelijke functie

De bossen spelen een belangrijke rol als buffer tegen de oprukkende verstedelijking.

1.3.9.7 Beheersopties

o Opmaak van een bosbeheersplan

. omvormingen stimuleren van de homogene populieren en naaldbestanden

í.3.9.8 Geplande bosuitbreidingen (kaart í7)

De bossen de Merode zijn niet opgenomen in de gewenste bosstructuur, noch in de

voorlopige bosu itbreid ingskaart.

1.3.9.9 Knelpunten (kaart 18)

Populierenbestanden en naaldhout in oostelijk gedeelte geconcentreerd (kaartanalyse)

(K113)

Verbinding met andere boscomplexen langs de Molenbeek is noodzakelijk (VLM-Diest)

(K114)

Oprukkende bebouwing rond Ader-en Wasbeek, uitgebreid draineringsnet (K69)

1.3.9.10 Visies

Buffers voor de mesotrofe elzenbroekbossen zijn noodzakelijk (oostelijk gedeelte)

(kaartanalyse) (V73)

Tot stand brengen van een verbinding met boscomplexen langsheen de Molenbeek

(v114)

Omvorming van homogene naald- en populierenbestanden (V1 13)

í.3.9.íl Acties

. Aanvraag statuut bosreservaat (alluviaal essen-olmenbos) (A112)

o Aanleg buffergebied voor de mesotrofe elzenbroekbossen (A73)

a

a

a

a

a
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'1.3.10.2 J uridisch kader

1.3.10 Plateau van Maleizen : Meer van Genval- Terholst

1.3.1 0.í ldentificatie

. Oppervlakte: 64 ha bos

. Gemeente: Overijse

. Deelgebied: Plateau van Maleizen

. Eigendomsstatuut: privé-eigendom (16.5 ha)

. Gewestplan (kaart 4): natuurgebied, landschappelijk waardevol gebied, woongebied met

landelijk karakter

. Beschermd landschap (kaart 5): nee

o Bosreservaten: nee

. Habitatrichtlijngebied (kaart 6): nee

. Vogelrichtlijngebied (kaart 7): nee

. Vlaams Ecologisch Netwerk (kaart 8): neen

. Goedgekeurd Bosbeheersplan : neen

De bossen hoorden in de 18e eeuw tot een veel groter boscomplex. Gedurende de hele

tijdsperiode is er verlies aan bosareaal vast te stellen: na 1771 een verlies van 90 ha bos, na

Vandemaele 21.8 ha bos en zeer recent nog 21.7 ha. Deze ontbossingen werden niet
gecompenseerd door recente bebossingen.

De overgebleven bossen bestaan uit een belangrijk aandeel oud bos. Zijzijn te vinden in de

buurt van het meer van Genval. De ontginningsbossen situeren zich in de buurt van

Terholsthof en het EEG-sportcomplex.

í .3. 1 0.4 Potentieel Natuu rl ijke Vegetatie (kaarl 121

Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbossen

Arm Eiken-Beuken en Eikenbos, natte variant

Typisch Eiken-Beukenbos, droge variant

Elzen-Vogelkersbos, met kans op bronbos

í.3.í0.5 Bostypering (kaarten 9 en kaart 13)

De bossen van Ter Holst en het Meer van Genval zijn hoofdzakelijk van het type Eiken-

Beukenbos en Eiken-Haagbeukenbos.

1.3.í0.3 Historiek (kaarten í0 en í1)
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Overgangssituaties komen voor onder de vorm van populierenbestanden met soortenrijke

kruidlaag, struwelen en zuur Eiken-Berkenbos met Amerikaanse Eik.

Eik is de meest voorkomende boomsoort. Ander loofhoutsoorten zijn Beuk en Populier. Het

aandeel naaldhout is beperkt (Zwarle Den en Grove Den)

Verjonging met Eik, Es, Esdoorn, Amerikaanse Eik en Populier

1.3.1 0.6 Actuele bosfuncties (kaart14)

Ecologische functie

Belangrijke habitat

Jong zuur eikenbos van Zomer- en Amerikaanse eik met heide in de ondergroei

Belangrijke soorten

4 indicatorsoorten bosplantendiversiteit: Ruige veldbies, Dalkruid, Bosbingelkruid en Eenbes.

Economische functie
De economische functie is belangrijk, hoewel de kwaliteit van de bomen variabel is.

Milieubeschermende functie
Het gebied is gelegen is prioritair (l)te beschermen of saneren gebied voor de waterkwaliteit.

Sociale functie en educatieve functie (kaart 16)

De recreatieve druk (wandelaars) is groot. Er zijn geen fietsrouten in de buurt gelegen.

Landschappelijke functie

1.3.10.7 Beheersopties

í.3.10.8 Geplande bosuitbreidingen (kaaÉ 17)

Geen

1.3.í0.9 Knelpunten (kaart 18)

Uitdijende residentiële woonwijken (GNOP Overijse)tot in het bos (K26). Permanent bos

is ingekleurd als woonpark op het Gewestplan (kaart 4).

Versnipperd bosareaal (K1 1 1)

Recreatiedruk sportcomplex (GNOP Overijse) (K1 0)

Boomsoortengebruik Amerikaanse eik (K1 1 0)

Erosiegevoelige gronden in de omgeving (kaartanalyse) (K94)

a

a

a

a
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1.3.11 Plateau van Duisburg : Tersaaftbos en Weebergbos

1.3.10.10 Visies

Ontwikkeling van bostypes waarbij zowel flora als fauna inheems zijn en grotendeels

spontaan

1.3.10.11 Acties

. Omvorming van cultuurbos tot natuurlijk bos (GNOP Overijse)(A26)

. Verbinden 2 eikenbossen (GNOP Overijse)(A10)

'1.3.1 1.'l ldentificatie

. Oppervlakte: 86.8 ha bos (76 ha Weeberg + Heide en22ha Tersaart)

. Gemeente: Bertem, Huldenberg

. Deelgebied: Plateau van Duisburg

. Eigendomsstatuut: privé-eigendom van verschillende eigenaars

Gewestplan (kaart 4): natuurgebied

Geklasseerd landschap: nee

Bosreservaten: nee

Habitatrichtlijngebied (kaart 6):

Ja, de betreffende habitat worden beschreven bij de ecologische functies

Vogelrichtlijngebied (kaart 7): nee

Vlaams Ecologisch Netwerk (kaart 8): neen

Goedgekeurd bosbeheersplan : ja

í.3.11.3 Historiek (kaarten í0 en í1)

Weebergbos en Tersaartbos bestaan hoofdzakelijk uit oud bos. Het bos ter hoogte van de

toponiem Heide en het bos ter hoogte van Tersaarthoeve zijn ontginningsbossen. Na Van

der Maele is er een verlies op te tekenen van 23.6 ha bos ter hoogte van het Tersaartbos.

1.3.11.2 Juridisch kader

a

a

a

a

a

a

a
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1.3.11.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie (kaart 12)

Heide en Weebergbos:

Voornamelijk Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk Eiken-Beukenbos en weinig arm

Eiken-Beukenbos

Tersaartbos:

Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk Eiken-Beukenbos, en arm Eiken-Beukenbos en

Eikenbos, droge variant.

1.3.1í.5 Bostypering (kaarten 9 en kaart 13)

Het Weebergbos bestaat voornamelijk uit Eiken-Beukenbestanden en Beukenbestanden,

bestanden 'ander loofhout' en 'ander naaldhout'. De overgangssituaties zijn gelegen langs

de randen onder vorm van naaldhoutbestanden in omvorming en nieuwe aanplantingen.

Het Tersaartbos bestaat voornamelijk uit Eiken-Beukenbossen en bestanden 'ander

loofhout', weinig populier, Eik en Grove Den. Kapvlakten zijn gelegen langs de randen. Er

zijn jonge aanplantingen met uitheemse boomsoorten (amerikaanse eik, kastanje, rob en

populier) teruggevonden.

Heide: Voornamelijk Beuk, weinig Populier, Eik, 'ander loofhout'

1.3.1 1.6 Actuele bosfuncties (kaartí4)

Ecologische functie
Een overgangstype tussen zure bossen en eiken-haagbeukenbossen treft men op de

Brabantse leemplateaus vaak aan (bv. Tersaartbos te Neerijse).

ln de zure beukenbossen (gel'ljkjarige met enkele wintereiken) van het Weebergbos zijn de

kruid- en struiklaag zwak ontwikkeld. Aan de westelijke rand van het bos bevinden zich goed

ontwikkelde struwelen met o.a. Kardinaalsmuts, Sleedoorn en Rode Kornoelje.

De bestanden in Tersaartbos bevinden zich op plaatselijk rijkere standplaatsen en bevatten

veel exoten.

Belangrijke soorten

Sleedoornpage

Ruige, Veldbies, Dalkruid en Boswederik komen op verschillende plaatsen voor

Ree, Eekhoorn
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Belangrijke habitat

De beschermde habitat zijn de volgende (Gebiedscode 8824000í 1 Valleien van de Dijle,

Laan en ljse met aangrenzende bos- en moerasgebieden):
. Beukenbossen van het type met llex- en laxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)

. Beukenbossen van het type Stellario-Carpinetum

Economische functie
De economische functie is belangrijk aangezien het grootste gedeelte van het bos in privé-

eigendom is. Er wordt gekozen voor standplaatsgeschikte maar snelgroeiende soorten zoals
Populier.

Jachtpacht.

Milieubeschermende functie
De bossen zijn gelegen op de rand van een prioritaire zone (ll)voor bescherming of sanering
van gebieden.

Sociale functie en educatieve functie (kaart 16)

De sociale functie is beperkt want het is privé-eigendom en niet toegankelijk.
Er lopen talrijke fietsrouten langs het boscomplex: Vlaanderenfietsroute, fietsrouten lGO,
fietsroute provincie. De routes zijn gesitueerd langs de bosrand of in de omgeving van de
bossen. De impact van de recreatie op het bos blijft tamelijk beperkt.

Landschappelijke functie
De landschapseenheid Weeberg - vallei Vloedgroebbe vormt een natuurlijke verbinding
tussen de Voer- en de ljsevallei.

1.3.í 1.7 Beheersopties

Opmaak van een beheersplan in overleg met de verschillende eigenaars. Eventuele

oprichting van een bosgroep

1.3.11.8 Geplande bosuitbreidingen (kaart 17)

Gewenste Bosstructuu r:
Tersaartbos: 10 ha voldoende grote stapsteen tussen Dijlevalleien Bertembos
Tersaartbos - Hogenbos: een stapsteen van 10 ha

Voorlopige bosuitbreidingskaaÉ:
40 ha bosuitbreiding voorzien op het volledig plateau van Duisburg
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a

a

a

a

1.3.11.9 Knelpunten (kaart í8)

Monotone (vooral Beuk) en soortenarme Weebergbos vraagt een aangepast bosbeheer,

variatie in soorten en ouderdom (K43)

Eigendomsstatuut verhindert de uitbouw van een ecologisch en landschappelijk

samenhangend bosbeheer (Landschapsbeleidsplan) (K43)

Recente aanplantingen met uitheemse soorten (BWK) (K109), schade aan het bos bij

zwarc bosexploitaties.

Veel erosiegevoelige gronden in de buurt van de bossen. Vooral het gehele westelijk

gedeelte van Weebergbos en Tersaartbos (Gevelschoen-Brede weg-Bosveld) en de

Mosdelle. (K80)

Bedreigde populatie vroedmeesterpad (K37)a

1.3.í 1.í0 Visies

'1.3.1'1.11 Acties

Aanleg poelen ifv Vroedmeesterpad (acties in GNOP Bertem en GNOP Huldenberg) (A37)

Behoud KLE, aangepast bosbeheer (monotoon en soortenarm bos)(A37)
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a

a

a

1.3.1 2 Plateau van Moorsel : Bertembos-Eikenbos-Grevensbos

1 .3.12.1 ldentificatie

Oppervlakte: Het gehele boscomplex bedraagt ongeveer 245 ha. Het bestaat uit het

Eikenbos, Bertembos en Grevensbos.

Gemeente: Bertembos en Eikenbos: Bertem, Grevensbos: Kortenberg

Deelgebied: Plateau van Moorsel

Eigendomsstatuut:

Gemeente: 137 ha

Vlaamse gemeensch ap: 44ha

Privé-eigendom: 63 ha

Openbare instelling, OCMW Leuven: t ha

1.3.12.2 Juridisch kader

Gewestplan (kaart 4)

Natuurgebied en gebieden voor dagrecreatie

Beschermd landschap (kaaÉ 5)

Bertembos en omgeving.

Het boscomplex is aangeduid als ankerpunt in een traditioneel landschap en is in zijn geheel

gelegen in een relictzone (Landschapsatlas Vlaanderen)

Bosreservaten:
Nee

Habitatrichtlijngebied (kaart 6) :

Bertembos, Eikenbos en Grevenbos, gebiedscode BE2400011

Vogelrichtlijngebied (kaart 7):

nee

VIaams Ecologisch Netwerk (kaaÉ 8): opgenomen in de eerste versie van het VEN

Goedgekeu rd bosbeheersplan
Er bestaat geen bosbeheersplan voor Bertembos en Eikenbos. Wel een kapreglement.
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1.3.12.3 Historiek (kaaÉen í0 en 11)

De centrale gedeelten van het Bertembos en het Eikenbos-Grevenbos bestaan hoofdzakelijk

uit oud bos. De twee gescheiden complexen z'ljn het resultaat van ontbossingen rond de

Bertemboshoeve of Augustijnhoeve omstreeks de 13" eeuw. Het oorspronkelijke

Bertemboscomplex werd opgesplitst in een westelijk gedeelte (Eikenbos) en een oostelijk

gedeelte (Bertembos). De veranderingen tijdens de laatste tweehonderd jaar situeren zich

vooral in de periferie van het gebied. Een gedeelte van het Grevenbos en een uitloper van

het Eikenbos in de vallei ten zuiden van de Augustijnenhoeve werden gerooid tussen het

einde van de 18de eeuw en de helft van de '19de eeuw. De Bovenberg en het beboste dal bt1

Schoonzicht ondergingen hetzelfde lot.

Aan de noordoost-kant van Bertembos (Schoonzicht) is heelwat bosareaal verloren gegaan.

De noordwestkant van Bertembos (Toverberg) bestaat uit ontginningsbossen en recente

bossen.

ln het Eikenbos is nog 12 ha verloren gegaan (na Ferraris en VDM). Ook in de omgeving van

de BRTN zendmast zijn in de loop van de jaren heel wat bossen (10 ha) omgezet naar

akkers. Ter hoogte van de westkant van Grevensbos is 17.4 ha bos verloren gegaan. De

ontginningsbossen in de omgeving van Eikenbos-Grevensbos liggen verspreid en zijn

gesitueerd aan de bosranden.

1.3.12.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie (kaaÉ 12)

o Typische Eiken-Beukenbossen, droge variant

. Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbossen

o Elzen-Vogelkersbos

. Elzen-Vogelkersbos met kans op bronbos

1.3.12.5 Bostypering (kaarten 9 en kaaÉ 13)

Het actuele vegetatietype in het complex van Bertembos komt hoofdzakelijk overeen met de

potentiële vegetatietypen: Eiken-Beukenbossen. ln Bertembos geeft de bosreferentiekaart

2000 'ander loofhout' aan en is vooral aan de noordkant van het bos terug te vinden. Eik en

Beuk zijn vooral in het zuidelijk gedeelte gesitueerd. ln Grevensbos en Eikenbos is Beuk de

meest voorkomende boomsoort gevolgd door 'ander loofhout' en Eik. Overgangssituaties

naar een natuurlijk bostype zijn vooral gesitueerd in het zuidelijk gedeelte van Grevensbos

en Eikenbos en de bosranden van het gehele boscomplex. Ze komen voor onder de vorm

van jonge aanplanten, naaldhout met een ondergroei bestaande uit loofhout en

eikenbestanden met Amerikaanse Eik, Robinia en Kastanje. De naaldhoutbestanden

bestaan uit Grove den, Lork, Corsikaanse Den en Fijnspar.

De weinig natuurlijke bosbestanden zijn in oppervlakte beperkt en vooral gelegen aan de

bosrand. Aan de noordkant liggen een aantal populierenbestanden zonder ondergroei.
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Spontane verjonging krijgt de voorkeur op kunstmatige verjonging voor Grevensbos. Als er

aangeplant wordt, is er gekozen voor Es, Boskers, Linde, Tamme kastanje, lnlandse eik en

Beuk.

Zomereiken, Beuken en vooral Zoet kerselaars met stamomtrekken van 3 à 4 m komen in

grote getale en over het ganse bos verspreid voor. Deze Kerselaars horen tot de dikste en

vermoedelijk oudste exemplaren van België.

Buiten Bertembos zi)n er in de regio praktisch geen bossen bekend waar Linde, voornamelijk

Hollandse (Tilia x vulgaris) maar ook Kleinbladige linde (L cordata) een belangrijke rol

spelen.

1.3.12.6 Actuele bosfuncties (kaartl 4)

Ecologische functie
Zowel wat betreft soortensamenstelling als leeftijdsopbouw van de boométages behoort het

Bertems Gemeentebos tot de rijkste en meest gevarieerde van de regio. Bovendien spelen

Lindesoorten en Wintereik een belangrijke rol, wat zeldzaam is in deze regio. Er komen in

gans het bos heel wat oude bomen voor waaronder kerselaars die tot de oudste van België

worden gerekend. ln het Grevensbos-Eikenbos komen enkele interessante heidevegetaties

voor. Binnen het afgebakende gebied werden tot nog toe circa 260 plantesoorten genoteerd.

Rekening houdend met het feit dat er geen bronzones of moerassen voorkomen, is dit een

vrij hoog aantal. Ongeveer 100 daarvan kunnen als min of meer specifieke soorten van

bossen of struwelen beschouwd worden. Monoculturen of gelijkjarige bestanden komen

slechts bij uitzondering voor. ln bepaalde percelen vertonen de opgaande bomen de

structuur en habitus van overstaanders in het traditionele middelhoutbos. ln de regio zijn er
praktisch geen bossen bekend waar Linde zo een belangrijke rol speelt. Dit kenmerk wordt
door recente aanplantingen bestendigd.

Belangrijke habitat

De bosvegetaties op de drogere leembodems bestaan voornamelijk uit zure Eikenbossen

met soorten als Lelietje-van -dalen, Dalkruid en Adelaarsvaren. De ontsluitingen van

Diestiaanzand zijn in de vegetatie te merken door soorten als Struikhei, Pijpestrootje, Blauwe

bosbes, Bochtige smele, opslag van Amerikaanse vogelkers en aanplantingen van Grove

den. Dit type beslaat ongeveer 1/3 van het Eikenbos. ln het gemeentebos komt het alleen in
de noordwestelijke rand voor.

Slechts op een plek worden fragmenten van een min of meer vochtig, alluviaal bostype

aangetroffen. Voorjaarsbloeiers zoals Muskuskruid, Eenbes, Slanke sleutelboem zijn er terug

te vinden.

De beschermde habitat zijn de volgende (Gebiedscode BE2400011(1-19-) Valleien van de

Dijle, Laan en ljse met aangrenzende bos- en moerasgebieden):
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. Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

. Beukenbossen van het type met llex- en laxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)

. Beukenbossen van het type Stellario-Carpinetum

Belangrijke soorten

Een 100{al voorkomende soorten zijn min of meer specifiek voor bossen waaronder

Eenbes en Dubbelloof (Deneef R., 1994).

Vijf indicatorsoorten bosplantendiversiteit: Eenbloemig parelgras (Eikenbos), Ruige veldbies,

Dalkruid, Boswederik, Eenbes (Bertembos)

Sleedoornpage (zuidkant Bertembos) en Eikenpage (Schoonzicht)

Economische functie
De economische speelt een belangrijke rol in Bertembos. Houtproductie en jacht worden

beoefend. Het bos (deel eigendom van gemeente Bertem) bevond zich tussen 1997 en 2002

in een stadium waar de meeste kaprijpe bomen werden geëxploiteerd. De verkoop bracht in

die periode per jaar gemiddeld 4896 € op voor zaaghout, 1382 €. op voor populier en 4431 €

op voor brandhout. De opbrengsten van de houtverkoop stonden in verhouding met de

houtsoort en het aanbod.

Milieubeschermende functie
Het boscomplex is gelegen in een beschermingszone voor grondwatenvinning. Erosie in de

onmiddellijke omgeving van het bos.

Sociale functie en educatieve functie (kaart 16)

De sociale functie van Bertembos is belangrijk. De bossen zijn gelegen in de buurt van de

stedelijke omgeving van Leuven en kunnen beschouwd worden als stadsbos. De

gevarieerde samenstelling van de bestanden zowel in leeftijdsopbouw als soorten en de

talrijke monumentale eiken, beuken en kerselaars maken van Bertembos een aantrekkelijk

bos. Doorheen het boscomplex lopen talrijke wandelwegen. Het fietspad IGO loopt doorheen

het Eikenbos en Bertembos.

Landschappelijke functie
Door zijn hoogteligging is de visuele en landschappelijke impact van het Bertembos in het

landschap belangrijk. Bertembos biedt schitterende vergezichten op de valleien van de Voer

en de Dijle.

Op verscheidene plaatsen vindt men nog sporen terug van een oude boswal, begroeid met

geknotte haagbeuken. Een boswal heeft als doel het vee uit het bos te houden en bestaat uit

een aarden wal geflankeerd door een gracht, die meestal op de veldzijde ligt. De

grachtcomponent is niet meer zichtbaar.
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De bodems van het Bertembos bezitten nog een ongerepte bodemstructuur (Deckers, J.A.)

1.3.12.7 Beheersopties

Opmaak van een beheersplan

1 .3.12.8 Geplande bosu itbreidi n gen (kaart 1 7)

Gewenste bosstructu u r:

Bertembos: 130 ha bosuitbreiding met als doel verbinding van twee oude bossen en een

uitbreiding naar de stadsrand en Egenhovebos

Tussen Bertembos en Hogenbos is een stapsteen van 10 ha voozien

Voorlopi ge bosu itbreidi n gskaart:

Tussen Bertembos en Eikenbos: 48 ha bosuitbreiding

Uitbreiding van Bertembos richting de stadsrand Leuven: 24 ha bosuitbreiding. Deze

bosu itbreiding is waarsch ij n I ijk weggeval len.

Voor bosuitbreidingen op percelen met heidevegetaties of potentiële heidevegetaties is een

toestemming noodzakelijk van de minister of zijn gemachtigde.

1.3.12.9 Knelpunten (kaart 18)

. Fysische scheiding van beide bossen met daartussen een steeds intensiever gebruik van

andere functies (Bertembosstraat: bebouwing, verkeer Bosstraat, grootschalige

landbouw, naturistenkamp), locatie woonwijk 'Schoonzicht' (K41 , K40, K39, K72)

o Recreatiedruk (gemotoriseerde sporten, mountainbike)en fazantenjacht (K39)

o Verlies aan KLE (K104)

o Eikenbestanden met Amerikaanse Eik, Robinia en Kastanje (K103)

o Erosiegevoelige gronden ter hoogte van Hollander-Walenpot, Hoogveld,

Augustijnerhoeve en Schoonzicht (kaartanalyse) (K75, K77, K74, K76)
. Aandacht noodzakelijk voor kwetsbaarheid van de gronden t.o.v. grondwater

(kaartanalyse) (K102)

. Bosbeheer (K105) en merkwaardige bomen (K38)

1.3.12.10 Visies

bosuitbreiding tussen Bertembos en Eikenbos. Bevorderen van de natuurlijke

verbindingen, vooral kleine landschapselementen. (V41, V104)

a
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'1.3.12.'11 Acties

. inventarisatie en bescherming van merkwaardige bomen in Bertembos (A38)

. opmaak bosbeheersplan Bertembos (A105)

. verkeersvrij maken Bertembos en aanleg bezoekersparking (Bertembos en Bosstraat)

(440)

. informatiecampagne bosdecreet voor alle boseigenaars Eikenbos, mogelijks

bosgroepering en gezamenlijk beheersplan (A1 05)

o prospectie en aankoop van terrein ter realisatie van de verbinding Bertembos-Eikenbos

(441)

1.3.13 Plateau van Moorsel : Hogenbos

1.3.13.1 ldentificatie

a

a

Oppervlakte bos:

Deelgebied:

Gemeente:

Eigendomsstatuut:

143 ha bos

Plateau van Moorsel

Kortenberg - Tervuren

Privé-eigendoma

1.3.13.2 Juridisch kader

Gewestplan (kaart 4)

Natuurgebieden, parkgebieden. Het Hogenbos bestaat een westelijk en een oostelijk deel.

Een smalle strook bos verbindt nog beide delen, maar is op het gewestplan ingekleurd als

industriegebied.

Geklasseerd Iandschap
nee

Bosreservaten:
nee

Habitatrichtlijngebied (kaart 6)

Ja, de betreffende habitat worden beschreven bij de ecologische functies

Vogelrichtlijngebied (kaaÉ 7)

nee
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Vlaams Ecologisch Netwerk (kaart 8): neen

Goedgekeurd Bosbeheersplan
Het westelijke deel van Hogenbos (19 ha) is in eigendom van Huntsman polyurethane. Voor

deze oppervlakte is een goedgekeurd bosbeheersplan voorhanden. Het beheer is in handen

van de Site Ecology Group van het bedrijf.

Voor de overige oppervlakte is geen beheersplan opgemaakt.

1.3.13.3 Historiek (kaarten 10 en 11)

Het noordelijk gedeelte (Armendaal) van het Hogenbos op de Ferraris-kaart is volledig

verdwenen. Het bosareaal is sinds de Ferraris-kaart gehalveerd. De grootste

bosontginningen hadden plaats na Van der Maelen.

'l .3.1 3.4 Potenti eel N atu u rl ij ke Vegetatie (kaarl 1 2l

Beukenbos, Eiken-haagbeuken bos of rijke Eiken-beu kenbossen

Typische Eiken-beukenbos, droge variant

Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant

1.3.13.5 Bostypering (kaarten 9 en kaaÉ í3)

Het Hogenbos (inclusief Rosberg en Kinderenbos) bestaat hoofdzakelijk uit Typische Eiken-

Beukenbossen, Beukenbossen en Eiken-Haagbeukenbossen. Het oostelijk deel van het

Hogenbos bevat Elzen-Vogelkersbossen en Elzenbroekbossen, naaldhoutbestanden en
populier op de natste gedeelten. Beuk, 'ander loofhout' en Eik zijn de hoofdboomsoorten in

het Hogenbos. Eveneens in het oostelijke deel van Hogenbos, is een kleine oppervlakte

bedekt met een Eiken-Essenbos. Hier bevindt zich een gebied met een natte, vruchtbare

bodem. ln de kruidlaag vinden we indicatorsoorten terug voor kwel.

De naaldhoutbestanden zijn beperkt in omvang en evolueren naar gemengde bestanden.

Naaldhout bestaat uit Lork, Fijnspar, Zwarte den.

í.3.1 3.6 Actuele bosfuncties (kaartl 4)

Ecologische functie
ln het beheersplan van het Huntsmanbos gaat er bijzondere aandacht uit naar het

beschermen van oude bosvegetaties, en het streven naar inheems, gemengd bos.

Habitat-richtlijn:

De beschermde habitat zijn de volgende (Gebiedscode 8E2400011 Valleien van de Dijle,

Laan en ljse met aangrenzende bos- en moerasgebieden):

. Beukenbossen van het type met llex- en Iaxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)

. Beukenbossen van het type Stellario-Carpinetum
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Beschermde soorten

Triturus cristatus, kamsalamander

Ve riigo moul in si an a, zeg gekorfslak

Belang rijke soorten (i ndicatorsoorten bosplantend iversiteit)

Dalkruid, Eenbloemig parelgras, Boswederik, Eenbes.

Andere soorten: Bosanemoon, Lelietje-der-dalen, Wilde Hyacint, en Pilzegge

Economische functie
Houtexploitatie en jachtpacht. ln het Huntsmanbos is de houtexploitatie gericht op de

omvorming naar meer inheems bos (kapping van populier). ln de overige bestanden is er

geen eindkap, maar een natuurlijke evolutie van het bos.

Milieubeschermende functie
Het Hogenbos is gelegen in een kwetsbare zone voor grondwater. De erosieproblematiek in

de omgeving is zeer groot.

Het bos is gelegen naast de E40, en speelt een bufferende rol (visueel en geluid).

Sociale functie en educatieve functie (kaart 16)

Fietsroute IGO door een bosperceel. De 15 ha'Huntsmanbos'zijn opengesteld voor het

publiek. lnfo-panelen, bewegwijzerde wandelpaden, banken en vuilbakken zijn aanwezig.

Landschappel ijke fu nctie

Het Hogenbos heeft een belangrijke functie om de uitbreiding van de bebouwing en industrie

een halt toe te roepen.

1.3.13.7 Beheersopties

Opmaak van een beheersplan voor de volledige oppervlakte.

Vezekeren van de instandhouding van de verbinding tussen de twee bosdelen

1.3.13.8 Geplande bosuitbreidingen (kaaÉ 17)

Gewenste bosstructu u r:

Uitbreiding bestaand bos met 25 ha, in het westelijke deel van Hogenbos, en van

het oostelijke deel.

Hogenbos-Bertembos: stapsteen van 15 ha (Duivelsbos)

Hogenbos-Tersaartbos: stapsteen 1 0 ha (Leefdaal)

Voorlopi ge bosu itbreidi n gskaart:

Bosuitbreiding van Hogenbos (Rosberg-Kinderenbos) met 14 ha

12 ha in
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1.3.13.9 Knelpunten (kaart í8)

o Autostrade is een barrière voor migrerende diersoorten (K106)

o lndustriezone tegen bosgebied (K70)

. Sluikstortingen aan de randen van het Hogenbos, in holle wegen (K70,K71)

. Er zijn veel erosiegevoelige gronden (Rosberg-Duivendelle) (kaartanalyse) (K78)

. Aandacht noodzakelijk voor kwetsbaarheid voor grondwater (kaartanalyse) (K107)

í.3.13.í0 Visies

Ondanks de geringere oppervlakte van de verbinding tussen het oostelijke en het westelijke

deel van het Hogenbos, lijkt het aangewezen deze te behouden als structurerend element in

het landschap en als mogelijke migratieroute voor fauna en flora. (A70)

í.3.13.11 Acties

. Opmaak van een bosbeheersplan (A108)

o Opmaak van een RUP ter behoud van de verbinding tussen het oostelijke en westelijke

deelvan het Hogenbos kan in overweging genomen worden (A70)

o Bosuitbreiding Bosdelle (458)
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1.3.14.2 Juridisch kader

1.3.14 Plateau van Moorsel : Moorselbos

1.3.1 4.1 ldentificatie

. Oppervlakte: 58.4 ha bos

. Gemeente:Tervuren

. Deelgebied: Plateau van Moorsel

. Eigendomsstatuut: Noordelijke deel : privé-eigendom :26.7 ha

Zuidelijke deel : eigendom van een openbare instelling :31.7 ha

Gewestplan (kaaÉ 4)

Natuurgebied. Woongebied met landelijk karakter.

Beschermd landschap (kaart 5)

nee

Bosreservaten
nee

Habitatrichtlijngebied (kaaÉ 6)

Ja, gebiedscode 8E240001 1

Vogelrichtlijngebied (kaaÉ 7)

nee

Vlaams Ecologisch Netwerk (kaart 8): neen

Goedgekeurd bosbeheersplan :

Neen, er is wel een kapregeling. Het technische beheer van het bos berust bij Bos en Groen

1.3.í4.3 Historiek (kaarten 10 en 11)

Het Moorselbos bestaat hoofdzakelijk uit oud bos $4.a ha). Het bosareaal is op over de hele

studie-periode stelselmatig verkleind door telkens de randen te ontginnen. De meest recente

ontbossingen ten voordele van bebouwing tasten het bos aan tot in het centrum.

1.3.14.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie (kaart 12)

Beukenbos, Eiken-haagbeukenbos of rijke Eiken-beukenbossen

Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant
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1.3.14.5 Bostypering (kaarten 9 en kaart 13)

Verschillende Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbossen. Typische

Eikenbeukenbossen, Struwelen, Populierenbestanden en Naaldhoutbestanden zonder

omvorming naar loofhout.

Overgangssituaties: kapvlakten, naalhout in overgang

1.3.1 4.6 Actuele bosfuncties (kaaÉí4)

Ecologische functie

De beschermde habitat zijn de volgende (Gebiedscode 8E2400011(1-19-) Valleien van de

Dijle, Laan en ljse met aangrenzende bos- en moerasgebieden):

. Beukenbossen van het type met llex- en laxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)

r Beukenbossen van het type Stellario-Carpinetum

Belangrijke soorten

Sleedoornpage (holle weg)

Bosanemoon, Dalkruid (in de omgeving van Moorselbos: Bleukeveld).

Economische functie

Milieubeschermende functie
Het Moorselbos beschermt de onderliggende bodem tegen erosie. De milieubeschermende

functie op vlak van water is beperkt.

Sociale functie en educatieve functie (kaart 16)

Fietsroute provincie en IGO passeren in de omgeving van Moorselbos. Het bos wordt

frequent bezocht door buurtbewoners, vooral in het voorjaar, gezien de uitbundige bloei van

bosanemoon. Er zijn evenwel geen speciale voozieningen voor recreanten (bank,

vuilnisbak,..).

Landschappelijke functie
De boscomplexen op het plateau van Moorsel zi)n groot in oppervlakte en liggen

geconcentreerd. Het tussenliggend landschap is vrij arm aan kleine bosjes en houtkanten.

Het Moorselbos heeft een belangrijke rol om de verstedelijking van het plateau tegen te
gaan.

1.3.'l 4.7 Beheersopties

Opstellen van een bosbeheersplan
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í.3.14.8 Geplande bosuitbreidingen (kaart 17)

Gewenste bosstructu u r:

Minimale bosuitbreiding van 18 ha om de verkaveling te bufferen, bestaand bos uit te

breiden en te beschermen tegen erosie.

Voorlopi ge bosu itbreidi n gkaart

Zoekzone van 42 ha met prioritaire bosuitbreiding van 18 ha

í.3.14.9 Knelpunten (kaart í8)

Behoud van bosvegetatie komt in het gedrang door bodemerosie (Houtvesterij

Groenendaal). ln de omgeving van Moorselbos liggen erosiegevoelige akkers (Kooige)

(kaartanalyse) (K79)

Oprukkende bebouwing (tot midden in het bos!) en verregaande verkaveling van het bos

(kaartanalyse) (K60)

1.3.14.10 Visie

Behoud en uitbreiding van de bestaande bosoppervlakte als buffer tegen verkaveling en als

erosiebestrfdi ng (V60)

1.3.14.11 Acties

a

a
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2 De Gewenste Bosstructuur

2.1 lnleiding en definities

De studie betreffende de "Gewenste Bosstructuur voor Vlaanderen' (GBS) is in 1996

uitgevoerd in opdracht van Bos en Groen. Gebiedsdekkend voor Vlaanderen werd bepaald
hoe de bosstructuur voor Vlaanderen er in de toekomst moet uitzien. De Gewenste
Bosstructuur was een eerste stap in de richting van een duidelijke visievorming omtrent bos,

en wordt gebruikt bij de opstelling van de Gewenste Natuur- en Bosstructuur, die op zijn
beurt de informatie aanreikt voor de afbakening van het Vlaamse Ecologisch Netwerk (VEN)

en het lntegraal Veruvevend en Ondersteunend Netwerk (IVON). Ook de Bosuitbreidingkaart

dient vermeld te worden. Deze kaart heeft als doelstelling de realisatie van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen, waarin 10.000ha ecologisch verantwoorde bosuitbreiding,
begeleid door 10.000ha gewestplanwijziging naar bos of bosuitbreidinggebied,
vooropgesteld wordt. De opstelling van de Bosuitbreidingkaart verloopt in samenspraak met
de afbakening van het VEN.

De GBS is momenteel het enige afgewerkte document, terwijl de Gewenste Natuur- en

Bosstructuur, het VEN en de Bosuitbreidingkaart zich alle nog in de ontwerpfase bevinden.
De GBS is de enige gedocumenteerde en op kaart gelokaliseerde visie, en zal in wat volgt
gebruikt worden als visie van de afdeling Bos en Groen voor het projectgebied. Wanneer de
andere documenten klaar zt1n, zal het echter beter zijn deze te gebruiken.

De Gewenste Bosstructuur bestaat uit de huidige bossen, ook diegene die niet als dusdanig
ingekleurd zijn op de gewestplannen, en de gewenste bosuitbreidingen. Deze structuur moet
gerealiseerd worden via opname in het VEN, het IVON en ruimtelijke structuurplannen en

uitvoeringsplannen. Binnen welke termijn de GBS gerealiseerd moet zijn, is echter niet
duidelijk. Met het oog op de realisatie van de doelstellingen met betrekking tot bos in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, met planningshorizon 2007, wordt wel selectie van de
gewenste bosuitbreidingen gemaakt die prioritair gerealiseerd moet worden tegen deze
datum.

De GBS werd opgesteld in twee stappen

1. De bebossingbehoefte per regio, opgedeeld naar de verschillende bosfuncties, wordt
overgenomen uit de Lange Termijnplanning Bosbouw. Verder wordt gefocust op de
gebieden waar de behoefte aan meerdere bosfuncties zeer groot is.

2. Vanuit de buitendiensten werd vervolgens nagegaan waar de mogelijkheden voor
bosuitbreiding zich situeren, steeds geargumenteerd op basis van de vervulling van één
of meerdere bosfuncties.
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2.2 Begrippenkader van de GBS

Om de kaarten van de GBS duidelijk te verstaan, is enige verklaring bij de gebruikte

begrippen noodzakelijk. Bij elke aangeduide zone op de kaarten wordt immers weergegeven

welk type afbakening gebeurd is, op welke manier de bebossing gebeurt met betrekking tot

de bosstructuur (landschapsecologisch), en welke bosfunctie versterkt wordt bij de eventuele

bebossing.

2.2.1 Afbakeningswijze

Vaste perimeter: De volledige zone wordt afgebakend als bosuitbreidinggebied. De

concrete locatie van de bosuitbreiding is reeds gekend

Zoekzone: Binnen dezezone zal gezocht worden om bossen aan te leggen, zonder dat

er reeds concrete locaties zijn. Het merendeel van de aangeduide zones op de kaarten

zijnzoekzones. De begrenzing ervan is bovendien benaderend.

Minimale bosuitbreiding: dit getal toont hoeveel bosuitbreiding er per zone minimaal moet

gerealiseerd worden.

2.2.2 lnterne structuur van de bosuitbreiding

lnterne verdichting: bestaande bossen worden op elkaar aangesloten. Enclaves worden

indien nodig bebost.

Bouwend op de onderliggende structuur: de bosuitbreiding vindt plaats op een duidelijke

geomorfolog ische structu ur zoals rivierdalen, terreinovergangen.

Stapstenen: Bestaande boscomplexen die niet verbonden kunnen worden met

gebiedsdekkend bos, kunnen wel dichter bij elkaar gebracht worden door stapstenen. Dit

heeft voornamelijk positieve effecten op de bewegingen van (avi-)fauna.

Nieuw bos of uitbreiding bestaand bos

a

a

a

a

a

a

a

2.2.3 Maatschappelijke functies

Bij de argumentaties voor de bosuitbreiding worden bosfuncties aangeduid. Het bosdecreet

stelt dat in elk bos de multifunctionaliteit zo veel mogelijk moet nagestreefd worden. Deze

benadering wordt in de Gewenste Bosstructuur ook gehanteerd, maar toch worden steeds

enkele signaalfuncties afgelijnd, die versterking of inperking vragen.
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a

a

a

Schermfunctie (S)

Dit zijn de bossen die expliciet vermeld staan in het bosdecreet (art. 16-17), waarvoor
u itvoeri ngsbesl u iten betreffende aanwijzing en beheer gemaakt worden.

Natuurbehoudfunctie (N )

De ecologische functie is in elk bos aanwezig. Voor bepaalde bossen met specifieke fauna,

flora of gemeenschap kan versterking van deze functie noodzakelijkztln.

Bosreservaat (R)

Het betreft hier bossen zoals aangeduid in de uitvoeringsbesluiten van het bosdecreet, of
bossen waar dit wenselijk geacht wordt.

a Sociale functie (O)

Het betreft hier zowel de recreatieve als de educatieve functie van het bos.

a Landschappelijke functie (L)

Deze functie is niet rechtstreeks terug te vinden in het bosdecreet. Bossen kunnen evenwel

structuurbepalend zijn voor het landschap. Landschappelijke accentuering van

terreinovergangen en reliëfelementen zijn hiervan een voorbeeld.

a Productiefunctie

Ondanks het feit dat deze functie wel vermeld wordt in het inleidende deel van de GBS, komt

deze bij de afbakening van de bosuitbreidingen nergens terug als argument voor bebossing

of voor functiewijziging. Nochtans is duurzame houtproductie ook in de Vlaamse bossen een

noodzaak en moet er ook gewerkt worden rond de integratie van de economische functie
met de andere bosfuncties.
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2.3 Prioriteitsstelling

De gewenste bosuitbreiding voor Vlaanderen bedraagt 37.320 ha. ln het kader van het

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt echter maar voorzien in 10.000 ha ecologisch

verantwoorde bosuitbreiding tegen 2007. Daarom moet een selectie gemaakt worden van de

gewenste bosuitbreiding die prioritair gerealiseerd dient te worden. De selectie gebeurde met

behulp van 3 criteria

1. Voorkeur voor grotere gehelen

2. Voorkeur voor multifunctionele bossen: waar bebossing prioritair is voor de invulling van

verschillende bosfu ncties

3. Voorkeur voor stadsrandbossen: deze bossen hebben zowel een sociale functie als een

schermfuncties

De prioritaire zones geselecteerd op basis van deze criteria, werden vervolgens verfijnd met

twee bijkomende criteria

4. Voorkeur voor oude boskernen

5. Voorkeur voor waterwingebieden

ln het inleidend theoretisch kader van de studie komen nog twee bijkomende criteria aan

bod, die bij de uitwerking van de methodologie echter niet meer aan bod komen, nl.

6. De aanwezigheid van geomoíologische structuren

7. De realisatie van zeldzame bosgemeenschappen
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De totale oppervlakte van de Gewenste bosstructuur in het Landinrichtingsproject Brabants

Plateau bedraagt 759 ha, waarvan 432ha in de houtvesterij Leuven gelegen zijn, en 327 ha

in de houtvesterij Groenendaal.

De prioritaire bosuitbreidingen zijn deze te Zoniënbos (32 ha), Moorselbos (18 ha)

Meerdaalwoud (120 ha) en Bertembos (130 ha)

Totale oppervlakte Gewenste Natuurlijke- Bos Structuur in het Landinrichtingsproject

bedraagt 357 ha

Prioritaire bosuitbreidingen: alle stadsbossen en Wolfshagen, Heverleebos, Zoete Waters,

verbinding Bertembos - Meerbeek

Totaal: 357 ha

2.4.1 Vergelijking met de gewenste bosstructuur, bosuitbreidingkaart en de perimeter van

h et I a n d i n ri chti n g sp roj e ct

De gewenste bosstructuur is een visie bosuitbreiding ontwikkeld vanuit afdeling Bos en

Groen. Ze stelt ons in staat kennis te maken met de algemene visie rond bosuitbreiding in

het studiegebied. De voorgestelde bosuitbreidingen van de gewenste bosstructuur worden

gedocumenteerd door maatschappelijke functies en doelstellingen, waardoor de algemene

bosvisie gemakkelijker te achterhalen is. De methodiek van de Gewenste Bosstructuur om

eerst zoekzones af te bakenen en nadien te verfijnen lUkt bruikbaar voor de

La nd i n richti n gsprojecten.

De prioriteitsbepalingen opgesteld in de Gewenste Bosstructuur zijn bruikbaar om keuzen uit

de verschillende bosuitbreidingvoorstellen te motiveren. Sommige doelstellingen moeten

eerst nog geconcretiseerd worden vooraleer ze werkelijk toepasbaar zi)n. Wat wordt

verstaan onder grote boscomplexen? Wat is een multifunctioneel bos en hoe wordt dit

bepaald?

De bosuitbreidingvoorstellen worden gedocumenteerd aan de hand van de maatschappelijke

functies en doelstellingen. De argumentaties worden ingegeven door de ervaring van

afdeling Bos en Groen. Duidelijke selectiecriteria om aan bossen en/of 'voorstellen

bosuitbreiding', bosfuncties toe te kennen ontbreken echter in het verhaal.

Voor het landinrichtingsproject 'Brabants Plateau' is de totaal te bebossen oppervlakte op de

bosuitbreidingkaart gehalveerd ten opzichte van de gewenste bosstructuur. Voor sommige

voorstellen is er een verfijning van de lokalisatie van de te bebossen percelen te vinden, op

andere plaatsen zijn andere bosuitbreidingen voorgesteld of wordt het te bebossen
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oppervlakte uitgesmeerd over een grote zoekzone. Beperkingen door controle met de

gewestplannen, veranderende visies,.... kunnen aan de basis liggen van de recente

bosu itbreid i n gvoorstellen

De grote boscomplexen, Zoniënbos en Meerdaalwoud behoren niet tot de perimeter van het

Landinrichtingsproject. Dit betekent dat voorstellen in functie van het bosbeheer, de invloed

van recreatie etc., in deze bossen niet voorgesteld kunnen worden. Waar het zinvol is voor

de analysen om het Zoniënbos en het Meerdaalwoud-Heverleebos wél bij op te nemen wordt

dit geargumenteerd.

Vanuit het beleid wordt het realiseren van stadsbossen op korte termijn als prioritair

beschouwd. ln de perimeter van de landinrichting Brabants Plateau is het stedelijk gebied

rond Leuven niet opgenomen. Enkele voorstellen voor stadsbossen vallen dan ook net

buiten het ondezoeksgebied.

De bosuitbreidingen in de buurt van het Meerdaalwoud-Heverleeboscomplex en Zoniënwoud

vallen slechts gedeeltelijk binnen de perimeter van de Landinrichting. Dit maakt het moeilijk

een totaal visie over het boscomplex te ontwikkelen.

2.4.2 Mogelijke knelpunten Gewenste Bosstructuur:

. De GBS is zeet ruwschalig (1150.000). Deze kaart is dus niet bruikbaar om concrete

bosuitbreidingen op het terrein te realiseren. Het doel van de GBS was echter om op niveau

Vlaanderen de mogelijke bosuitbreidingen voor te stellen, die later verfijnd konden / kunnen

worden.

. Ontbreken van bebossingvoorstellen op de gradiënten vallei - helling - plateau en langs

de beekvalleien

. Ontbreken van een goede link tussen ljse en Zoniën. De bosuitbreidingkaart geeft een

zoekzone weer van 50 ha voor de creatie van een beboste verwevingzone te Overijse-

Hoeilaart.

. Onvoldoende geargumenteerde of onvolledige toekenning van de verschillende

bosfuncties. (vb. bossen gelegen in beschermingszones van watenruingebieden dienen

consequent al dan niet een schermfunctie toegekend te krijgen)

. De selectie van gebieden die prioritair bebost moeten worden is zeer onduidelijk. ln
eerste instantie is de methodologie van de selectiecriteria vrij vaag uitgewerkt en kunnen niet

overal dezelfde criteria teruggevonden worden. Bij de uiteindelijke selecties op de kaart is
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bovendien niet steeds terug te vinden waar deze selecties zich precies situeren en op basis

van welke criteria ze geselecteerd zijn.

. Zowel in het geval van de zoekzones als bij de vaste perimeters is geen rekening

gehouden met de planologische bestemming. Er wordt ook niet aangegeven welk

landgebruik momenteel primeert binnen de afgebakende gebieden. Deze kaart geeft echter

de ideaalvisie voor de bosstructuur weer, terwijl de latere plannen zoals het VEN en de

Bosuitbreidingkaart rekening houden met de planologische bestemming en tevens

voorstellen doen tot bestemmingswijziging.

2.5 Besluit

De Gewenste Bosstructuur is op het projectniveau van de landinrichting bruikbaar als

algemene leidraad, maar voor de concrete invulling naar bosuitbreiding toe is de

argumentering vrij zwak, en vaag omschreven in zeer grote zoekzones. De voorgestelde

methodiek van de GBS is echter wel bruikbaar. Het werken met zoekzones met een invulling

naar bosfunctie is zinvol en kan gebruikt worden bij het verder verfijnen of aanvullen van de

bosstructuur. De prioriteitstelling bevat goede selectiecriteria die mee kunnen opgenomen

worden in het onderzoek naar concrete bosuitbreidingen, maar deze selectiecriteria moeten

uitgebreid en verder uitgewerkt worden.

Voor de opmaak van de bosbouwvisie voor de landinrichting zullen elementen uit de

methodiek van de GBS gebruikt worden. De afbakeningen van concrete locaties voor

bosuitbreiding gebeuren evenwel onafhankelijk van wat in de GBS voorgesteld wordt. De

uiteindelijke voorstellen zullen wel getoetst worden aan de voorstellen van de GBS. De

ontwikkelde voorstellen zullen waarschijnlijk grotendeels binnen de zoekzones van de GBS

vallen, vermits deze laatste zeer ruim afgebakend zijn.
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3 Analyse van het wettelijk en beleidsmatig instrumentarium
relevant voor de realisatie van een sectorvisie bosbouw binnen
Landinrichting

3.1 Bosdecreet (DVG 13/06/1990, B.S. 28/09/í990)
Het bosdecreet is opgemaakt ter vervanging van het Belgische Boswetboek, daterend uit

1854. Voor de strafrechtelijke bepalingen blijft het Boswetboek echter van kracht, vermits
deze bepalingen federale materie zijn.

Ten opzichte van het boswetboek verschilt het bosdecreet aanzienlijk wat betreft het
toepassingsgebied en de doelstellingen:

Het bosdecreet is van toepassing op alle bossen, zowel privaat als openbaar.
Bos wordt zo duidelijk mogelijk omschreven teneinde het toepassingsgebied zo nauw
mogelijk af te lijnen. Ook niet beboste oppervlakten, zoals kaalvlakten, boswegen en

speelweiden vallen onder het toepassingsgebied van het bosdecreet. Fruitboomgaarden,
boomkwekerijen, lijnbeplantingen, kerstboomplantages en tijdelijke aanplantingen met
houtachtige gewassen in het kader van de Europese set-aside politiek (zie verder) vallen
niet onder het toepassingsgebied. Vooral voor de laatste klasse is dit belangrijk om te
weten. Het begrip bos staat los van de bestemming als bosgebied.

Waar het boswetboek enkel de economische functie belichtte, wordt nu de nadruk gelegd

op de multifunctionaliteit, waarbij de economische, sociaal-educatieve, de
wetenschappelijke, de ecologische, de organismebeschermende en de

milieubeschermende functie expliciet vernoemd worden.

Het bosdecreet heeft tot doel het behoud, de bescherming, het beheer, het herstel van de

bossen en van hun natuurlijk milieu en de aanleg van de bossen te regelen.

De belangrijkste onderdelen van het bosdecreet worden in wat volgt kort samengevat.

A. Beheer van bossen

Het begrip bosgroep wordt ingevoerd. Een bosgroep is een samenwerkingsverband
tussen private en/of openbare bosbeheerders binnen een bepaald gebied, teneinde het
verwezenlijken van de door het bosdecreet opgelegde doelstellingen door een rationeler
beheer mogelijk te maken. ln het bosdecreet worden de doelstellingen van de bosgroep
vastgelegd. Een uitvoeringsbesluit voor de erkenning en subsidiëring van bosgroepen is
in de maak.
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ln de private bossen groter dan 5 ha, in alle domeinbossen en andere openbare bossen

is de opstelling van een bosbeheersplan verplicht, dat goedgekeurd wordt door afdeling

Bos en Groen. lndien het bos valt binnen de perimeters van het VEN, is ook advies van

afdeling Natuur vereist. (zie uitvoeringsbesluit terzake § 3.1.4).

Alle bossen zijn in principe opengesteld voor het publiek (zie uitvoeringsbesluit terzake §

3.1.3), tenzij expliciet via bebording de toegang wordt verboden

Naast de gewestelijke tienjaarlijkse Bosinventarisatie georganiseerd door afdeling Bos en

Groen, kan elke bosbeheerder verplicht worden om vijflaarlijks een inventaris van zijn

bossen te maken.

B. Bebossing en herbebossing

Bebossing betreft een spontane of kunstmatige bezetting door bos van een oppervlakte die

sinds minstens 50 jaar geen bos meer heeft gedragen. Herbebossing veronderstelt de

wederbezetting binnen 50 jaar.

Vergunningen en adviezen

- Voor een herbebossing die plaatsgrijpt binnen een goedgekeurd beheersplan is geen

melding of machtiging van Bos en Groen vereist.

- ln agrarische gebieden is voor een kunstmatige (her)bebossing een vergunning vereist

van het College van burgemeester en schepenen. Ook het advies van afdeling Land en

de woudmeester van Bos en Groen is vereist. Voor spontane (her)bebossing is echter

geen vergunning vereist.

- ln natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, valleigebieden,

brongebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang en de agrarische gebieden

met bijzondere waarde, de natuurontwikkelingsgebieden, het Vlaams Ecologisch

Netwerk, de Habitatrichtlijngebieden, de Vogelrichtlijngebieden, de Ramsar-gebieden

dient voor kunstmatige of spontane bebossing het advies ingewonnen te worden van

afdeling Natuur.

C. Kappingen in bossen

Een kapping is het vellen van bomen zonder aan de grond een andere bestemming of

gebruik gegeven wordt.

Vergunningen en adviezen

- Kappingen die gebeuren in het kader van een goedgekeurd beheersplan kunnen zonder

bijkomende machtiging van afdeling Bos en Groen uitgevoerd worden.
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Kappingen buiten een goedgekeurd beheersplan zijn onderworpen aan een machtiging

van afdeling Bos en Groen.

Buitengewone kappingen om sanitaire of veiligheidsredenen kunnen gebeuren zonder
voorafgaande machtiging van afdeling Bos en Groen wanneer ze plaatsvinden in een

openbaar bos. Private bosbeheerders moeten ze echter melden.

D. Ontbossing

Ontbossing wordt gedefinieerd als "iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk

verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik gegeven wordt".

Vergunningen en adviezen

- Ontbossing is in principe verboden

- Een stedebouwkundige vergunning voor ontbossing kan wel gegeven worden voor (1)

ontbossingen met het oog op werken van algemeen belang en (2) ontbossingen in zones

met de bestemmingen woongebied of industriegebied in ruime zin. De stedebouwkundige

vergunning wordt verleend door het College van Burgemeester en schepenen na

voorafgaand advies van afdeling Bos en Groen. De vergunde ontbossing moet in de

meeste gevallen gecompenseerd worden (zie uitvoeringsbesluit tezake BVR

26t11t1999)

E. Bosbescherming

Elke bosbeheerder dient maatregelen te treffen om bosbranden te voorkomen of de

uitbreiding ervan te beperken.

kaalslag is enkel toegelaten mits opgenomen in een goedgekeurd bosbeheersplan

ln alle bossen worden tal van zaken verbonden aan een machtiging van afdeling Bos en

Groen. Voorbeelden zijn het storten van afval, bevestigen van reclameborden, verstoren

van de rust, het plaatsen van constructies, het beschadigen van bomen, het vernielen

van bosinfrastructuur, het aanbrengen van prikkeldraad, het verwijderen van strooisel...
ln openbare bossen is ook het verwijderen van dood hout, knoppen, twijgen, scheuten,

bloeiwijzen e.a. en ook het opsnoeien van bomen machtigingsplichtig.

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

Het bosdecreet is de belangrijkste leidraad voor beperkingen en opportuniteiten bij de

realisatie van maatregelen in de bossfeer. Vermits het bosdecreet opgevat is als een

kaderdecreet, staan er weinig concrete maatregelen en instrumenten in. Deze worden echter
wel uitgewerkt in talvan uitvoeringsbesluiten, die hieronder besproken worden.
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3.1.1 Besluit van de Vlaamse Executieve betreffende de subsidiëring van de eigenaars van

privé-bossen en de erkenning van bosgroeperingen van privé-eigenaars (BVE

29/04/1 991, B.S. 1 6/07/1 991 )
Dit besluit regelt de subsidies voor bebossing en herbebossing en de subsidies voor

openstelling voor het publiek.

3.1.1.1 Subsidies voor bebossing en herbebossing

De subsidiëring is afhankelijk van de gebruikte boomsoorten en streeft ernaar de inheemse

en ook ecologisch waardevollere boomsoorten te promoten. Naast de subsidiëring van de

hoofdboomsoort in de verjonging (Tabel 14), bestaan er ook subsidiemogelijkheden voor

aanleg of behoud van een onderetage (Tabel 15).

Randvoorwaarden:

- beboste oppervlakte groter dan 0,5 ha

- niet voor bebossingen in het kader van de compensatieregeling bij ontbossingen

- niet kappen of van bestemming wijzigen gedurende een periode van 20 iaar
- geen andere subsidies voor dezelfde werken.

Vergunningen en adviezen: zie bosdecreet.

Tabel 11. Subsidiëring voor hoofdboomsooften bU fie)bebosstng

HoofdboomsooÉ Wetenschappelii ke naam Subsidiebedraq (EUR/ha)

Klasse I Zomereik
Wintereik
Es

Quercus robur
Quercus petraea
Fraxinus excelsior

2478,94

Klasse ll Beuk
Boskers
Haagbeuk
Veldesdoorn
Gewone esdoorn
Noordse Esdoorn
Winterlinde
Zomerlinde
Hollandse linde
Ruwe iep
Gladde iep

Fagus sylvatica
Prunus avium
Carpinus betulus
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia x europaea
Ulmus glabra
Ulmus minor

1 983,1 5
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Klasse lll Moeraseik
Amerikaanse eik
Tamme kastanje
Okkernoot
Zwarte els
Ruwe berk
Zachte berk
Schietwilg
Kraakwilg

Zwafte populier
Witte abeel
Ratelpopulier
Grauwe abeel
Grove den

Quercus palustris
Quercus rubra
Castanea sativa
Juglans regia
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Salix alba
Salix fragilis
Salix x rubens
Populus nigra
Populus alba
Populus tremula
Populus canescens
Pinus sylvestris

1487,36

Klasse lV Valse acacia
Taxus
Jeneverbes
Corsicaanse den
Douglas
Japanse lork

Grauwe els

Robinia pseudoacacia
Taxus baccata
Juniperus communis
Pinus nigra subsp. laricio
Pseudotsuga menziesii
Larix kaempferi
Larix x eurolepis
Alnus incana

991,57

Klasse V Cultuurpopulieren met
gemengde inheemse
loofboomsoorten (*)

495,78

Tabel 12. Subsidiëring voor onderetage bij (her)beboss/ng

StruiksooÉen in onderetaqe Wetenschappeliike naam Subsidiebedraq (EUR/ha)
Wilg
Vlier
Lijsterbes
Hazelaar
Hulst
Vuilboom
Gelderse roos
Kardinaalsmuts
Rode kornoelje
Voqelkers

495,78

F Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

Hoewel dit een ideaal instrument is dat bosuitbreiding kan stimuleren, gelden er toch enkele

beperkingen. Landinrichting werkt samen met verschillende overheden zoals gemeenten en

provincies. Deze overheden noch de VLM zelf kunnen van deze subsidieregeling genieten bij

door hun uitgevoerde bebossingen, vermits ze enkel voor private eigenaars bedoeld is.

Anderzijds kan deze regeling een extra stimulans vormen om voorgestelde bosuitbreidingen

op private terreinen te realiseren. Ook voor omvormingen van homogeen naaldhout naar
gemengd loofbos biedt de subsidie mogelijkheden en sturing gezien de getrapte

subsidiebedragen.

Salix spp.
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Corylus avellana
llex aquifolium
Frangula alnus
Viburnum opulus
Euonymus europaeus
Cornus sanguinea
Prunus padus
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> Belang voor het Brabants Plateau

Op het Brabants Plateau s.l. , is meer dan de helft van het bos openbaar eigendom (53 %).

Binnen de perimeter van het Landinrichtingsproject bedraagt het aandeel private bossen

echter 81.2 o/o. Dit maakt dat de subsidieregeling zeker toepasbaar in het

Landin richti n gsproject.

3.1.1.2 Subsidies voor openstelling

Tabel 13 geeft de subsidiebedragen weer voor opengestelde bossen, waarbij ook per meter

opengestelde bosweg subsidie mogelijk zijn. Vermits de uitoefening van het jachtrecht

negatieve implicaties heeft voor de recreatie, wordt het subsidiebedrag in geval van

verpachte jacht gehalveerd.

Randvoorwaarden:

- jaarlijkse subsidie

- enkel voor privé-eigenaars en bosgroepen

- bos moet gans het jaar toegankelijk zijn. Tijdelijk afsluiten om ecologische redenen is

mogelijk voor maximaal vijf maanden mits toelating van woudmeester

- jacht blijft mogelijk, hoewel dan minder subsidies gegeven worden

- de eigenaar dient te beschikken over een toegankelijkheidsreglement

Tabel 13. Subsidiëring voor openstelling voor het publiek

Subsidie voor
openstelling bos
(EUR/ha)

Subsidie voor
openstelling private
bosweg (EUR/m)

Maximaal
subsidiebedrag
(EUR/ha)

Jachtrecht uitgeoefend
Jachtrecht niet uitgeoefend

6,20
12,39

0,25
0,50

24,79
49,58

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

Recreatie is één van de belangr'rjke doelstellingen van de landinrichting. Deze

subsidieregeling kan in de Landinrichting private boseigenaars en bosgroepen stimuleren om

hun bossen open te stellen, waarbij Landinrichting éénmalige maatregelen kan nemen om -
indien nodig- recreatieve infrastructuur aan te brengen. Door het hogere schaalniveau van

Landinrichting, kan het individuele boseigendom overstegen worden.

> Belang voor het Brabants Plateau

Recreatie is een belangrijk aandachtspunt in het projectgebied. De grote recreatiepolen zijn

het Zoniënwoud, Meerdaalwoud-Heverleebos, Bertembos en Eikenbos. De meeste bossen,

aantrekkelijk voor recreanten, zijn openbare bossen. Ook enkele niet opengestelde privé-

bossen worden toch door recreanten bezocht, bv. het kasteelbos in Overijse. Subsidies voor

openstelling kunnen de eigenaars aanmoedigen om de inrichting van het bos beter aan te
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passen aan het eigenlijke bosgebruik, Op dit ogenblik zijn nauwelijks private bossen

opengesteld.

3.1.2 Besluit van de Vlaamse Executieve ÍoÍ yasÍsÍelling van regelen betreffende de

aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreseruaten (BVR 20/01/1993, B.S.

27/05/1993)

Het bosdecreet stelt dat in de bosreservaten de groei en de ontwikkeling vrijgelaten wordt en

er gestreefd wordt naar het behoud of het tot stand brengen van natuurlijke

bosgemeenschappen en bijzondere bostypes.

Als bosreservaat kunnen aangewezen of erkend worden:

- bossen of bosgedeelten die hoofdzakelijk samengesteld zijn uit streekeigen soorten,

spontaan gegroeid of aangeplant, die een grote natuurwaarde bezitten of kunnen

bereiken door omvorming of spontane evolutie.

- typische bosplantengemeenschappen, bosbestandstypes en groeivormen

Adviezen:

Elk voorstel tot erkenning of aanwijzing tot als bosreservaat wordt met een gemotiveerd

verslag van afdeling Bos en Groen voorgelegd aan de adviescommissie van de betrokken

houtvesterij. De samenstelling van de adviescommissie, de procedures en de inhoud van het

bosbeheersplan worden verder toegelicht in het uitvoeringsbesluit.

Subsidies:

De eigenaars kan jaarlijks een aanvraag indienen om een vergoeding te ontvangen. Deze

vergoeding wordt berekend op basis van:

- de oppervlakte van het bosreservaat

- de waarde van de opstand

- de te verwachten inkomsten door houtexploitatie

Dit bedrag is gelegen tussen 100 EURO en 250 EURO. lndien de jacht verpacht is, wordt de

vergoeding verminderd met 50 EURO

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

Via de sectorvisie bosbouw en de sectorvisie natuur (ecologie), kunnen locaties worden

aangedragen om als bosreservaat te laten erkennen of aanwijzen (zowel openbaar als
privé). Deze vorm van prospectie kan nieuwe mogelijkheden aanreiken naar de administratie

toe. Verder kunnen het startbeheer van bosreservaten en vooral de inpassing en buffering

ervan in het landschap beschouwd worden als mogelijke beheersactiviteiten die in het kader

van een landinrichting kunnen plaatsgrijpen.

> Belang voor het Brabants Plateau

Momenteel loopt de erkennings- of aanwijzingsprocedure voor twee bosreservaten binnen

het Brabants Plateau, nl. in het Bertembos en in de bossen van de Mérode. De ecologische
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waarde van de verschillende boscomplexen in het gebied worden vrij gedetailleerd

beschreven in de sectorvisie. Hieruit kan de administratie informatie putten in het kader van

prospectie naar nieuwe bosreservaten.

3.1.3 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toegankelijkheid en het occasionele

gebruik van de óossen (BVR 22/07/í 993, 8. S. 1 5/09/1 993)

Het bosdecreet stelt dat alle bossen normaal gezien op de boswegen toegankelijk zijn voor

het publiek. Dit besluit regelt de verdere voorwaarden i.v.m. die toegankelijkheid. Hierbij

geldt wel de beperking dat in realiteit de meeste private bossen niet toegankelijk zijn, tenzij

deze een overeenkomst gesloten heeft met een openbaar bestuur over het toegankelijk

maken van zijn bos.

Openbare boseigenaars en ook private boseigenaars die hun bos openstellen moeten een

toegankelijkheidsreglement opstellen, in samenspraak met de gemeentelijke jeugdraad

kunnen speelzones worden aangeduid

Randvoorwaarden:

- dit besluit is niet van toepassing op de bossen die door de Vlaamse regering zullen

aangewezen worden als schermbos

- De toegankelijkheid is enkel van toepassing voor de personen die voor stille recreatie of

educatie in het bos komen. Honden en andere gezelschapsdieren moeten aan de lijn

gehouden worden, met uitzondering van activiteiten toegestaan door het jachtdecreet.

- Voor occasionele activiteiten in alle openbare bossen en opengestelde private bossen,

waarbij de boswegen verlaten worden, is geen machtiging vereist. Het betreft:

. onderhoud, exploitatie, beheer of bewaking van het bos

o regelmatig verpachte jacht, faunabeheer en visserij

o natuunruandelingen onder leiding van erkende natuurgidsen

. spelen in aangeduide speelzones

o gebruik van bosvrije oppervlaktes, ligweides binnen het

toegankelijkheidsregelement

. aanbrengen van wegaanduidingen voor wandeltochten'

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

Vanuit de sectorvisie kunnen prioriteiten voor openstelling worden aangegeven. Privé-

eigenaars kunnen op basis hiervan aangesproken worden om (op vrijwillige basis) hun bos

open te stellen. De landinrichting kan ook suggesties doen voor recreatieve ontsluiting op

een hoger schaalniveau dan de individuele eigenaar. Via dit uitvoeringsbesluit beschikken de

eigenaars over het wettelijk kader om hun bos open te stellen.

Verder kunnen zij hiervoor subsidies ontvangen (cfr supra)
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> Belang voor het Brabants Plateau

Er is momenteel een vrij hoge recreatiedruk op bossen die opengesteld zijn voor het publiek.

Dit uitvoeringsbesluit is zeer belangrijk om deze openstelling wettelijk te regelen, om

misbruiken te voorkomen. De belangrijkste recreatiepolen bevinden zich echter buiten de
perimeter van het Landinrichtingsproject.

3.1.4 Besluit van de Vlaamse Executieve betreffende heÍ vasÍsÍellen van beheersplannen

voor de bossen (BVR 04/12/1991, B.S. 07/03/1992)
Het bosdecreet stelt dat voor elk bos groter dan 5 ha een beheersplan gemaakt moet

worden. Hierbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen openbare boseigenaars, die een

uitgebreid beheersplan moeten opstellen, en private boseigenaars, die een beperkt

beheersplan dienen op te stellen.

Adviezen

- Elk bosbeheersplan moet goedgekeurd worden door Afdeling Bos en Groen.

- Voor openbare bossen gelegen in het VEN wordt het beheersplan voor advies

voorgelegd aan Afdeling Natuur.

Het bestaan van een bosbeheersplan vergemakkelijkt de controle over en het bijsturen van

de bostoestand. Zo kan de boomsoortenkeuze bijgestuurd worden of overmatige kappingen

vermeden worden. Een pijnpunt is echter dat vele bossen niet over een bosbeheersplan

beschikken, ook openbare bossen en private bossen groter dan 5 ha.

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

Hoewel landinrichting eerder een éénmalig inrichtingsinstrument is, kunnen de voornaamste

knelpunten gesignaleerd worden voor de bossen waarvan geen bosbeheersplan bestaat.

Landinrichting zou een bijkomende stimulans kunnen zrln om bosbeheersplannen op te
maken, en een ruimere 'gebiedsvisie' aan te reiken, waar beheersplannen zich op kunnen

richten.

> Belang voor het Brabants Plateau

Zoals aangegeven in de situatieschets van het projectgebied, is er meer privaat bos zonder
goedgekeurd bosbeheersplan dan bos met goedgekeurd beheersplan. Vaak gaat het hier

om kleinere bossen, maar ook enkele grotere private bossen hebben geen beheersplan. Ook
de openbare bossen hebben zeker niet alle een beheersplan. De belangrijkste knelpunten

kunnen gesignaleerd worden aan afdeling Bos en Groen en aan de eigenaars. Toekomstige

beheersplannen kunnen ook gekaderd worden in een globale 'gebiedsvisie' die vanuit de

landinrichting kan aangereikt worden.
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3.1.5 Bestuit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels inzake

compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op onÍóossing (BVR

1 6/02J2001, B. S. 23/03/2001 )
Elke ontbossing moet in principe gecompenseerd worden tenzij:

- de ontbossing voorzien is in het beheersplan van een erkend natuurreservaat;

- het een rooiing betreft van de aanplanting of spontane verjonging van houtachtige

gewassen in agrarisch gebied, mits deze binnen een termijn van 12iaar na de bebossing

plaatsvindt.

- in de bestemmingen woongebied voor het ontbossen van de eerste vijf are op percelen

kleiner dan 12 are. Deze vrijstelling kan slechts éénmalig bekomen worden.

De compensatie kan gebeuren door:

(1) zelf de compenserende bebossing uit te voeren

(2) de compenserende bebossing door een derde te laten uitvoeren

(3) een combinatie van (1) en (2)

(4) een bosbehoudsbijdrage te storten in het Fonds voor Preventie en Sanering inzake

Leefmilieu en Natuur (MINA-fonds). Deze bijdrage bedraagt 1,98 EUR/m'?.

(5) een combinatie van (2) en (4)

De aan de ontbossing gelijkwaardige compenserende bebossing is afhankelijk van de

boomsoort van het te ontbossen stuk. Tabel íTbepaalt de compensatiefactor, waarmee de

ontboste oppervlakte moet vermenigvuldigd worden om de te compenseren oppervlakte te

berekenen.

Compenserende bebossingen moeten uitgevoerd worden in zones met bestemming

- groengebied

- natuurontwikkelingsgebied

- parkgebied

- buffergebied

- bosgebied

- bosuitbreidingsgebied

- agrarisch gebied sensu largo

- recreatiegebied

- gebied voorgemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoozieningen

De compenserende bebossing dient minstens 25 jaar behouden te blijven

Tabet 14. Compensatiefactor voor de berekening van de opperulakte compenserende

bebossrng

Type bos compensatiefactor
lnheems loofbos (grondvlak > 80% inheems)
Gemengd bos (grondvlak inheems loofhout 20'80%

2
1,5

1Niet inheems loofbos en/of naaldbos

lnstrumentarium
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Volgende loofboomsoorten worden beschouwd als inheemse loofboomsoorten

Tabel 15. lnheemse loofboomsoorten voor berekening van de compensatiefactor

lnheemse loofboomsooÉ Wetenschappelijke naam
Zomereik
Wintereik
Es
Beuk
Boskers
Haagbeuk
Winterlinde
Zomerlinde
Hollandse linde
Ruwe iep
Gladde iep
Zwarte els
Gewone esdoorn
Tamme kastanje
Schietwilg
Kraakwilg

Ratelpopulier
Grauwe abeel
Ruwe berk
Zachte berk

Quercus robur
Quercus petraea
Fraxinus excelsior
Fagus sylvatica
Prunus avium
Carpinus betulus
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia x europaea
Ulmus glabra
Ulmus minor
Alnus glutinosa
Acer pseudoplatanus
Castanea sativa
Salix alba
Salix fragilis
Salix x rubens
Populus tremula
Populus canescens
Betula pendula
Betula pubescens

Vergunningen en adviezen

- Een stedebouwkundige vergunning voor ontbossing met voorstel tot compensatie dient

ingediend te worden bij de vergunningverlenende overheid.

- Advies van afdeling Bos en Groen is noodzakelijk.

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

Landinrichting kan voor de compensatiebebossingen veel betekenen, vermits de VLM met

de toekomstige 'grondbank' gronden zou kunnen voozien waar compensatiebebossingen

kunnen gerealiseerd worden. Deze compensatiebebossingen zouden het gevolg kunnen zijn

van zowel ontbossingen binnen het kader van de landinrichting (verplaatsen van bossen

naar geschiktere locaties) als van alle andere ontbossingen.

> Belang voor het Brabants Plateau

Mogelijk kan wel gezocht worden naar locaties waar compensatiebebossingen kunnen
plaatsvinden, in het kader van kleinschalige ontbossingen, in functie van ingebruikname

woon- en industriezone, of natuurontwikkeling.

3.2 Decreet houdende bescherming van landschappen (DVG í6/04/1996; B.S.

21l05/1996)

Landschappen kunnen voor hun natuuruvetenschappelijke, historische, esthetische of
sociaal-culturele waarde beschermd worden. Deze bescherming heeft implicaties zowel voor
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het bosbeheer als voor nieuw aan te planten bossen. Algemene beschermingsvoorschriften

zijn in alle beschermde landschappen van kracht. Deze beschermingsvoorschriften worden

vastgelegd in een besluit (Zie 3.2.1). Eigenaars en beheerders zijn verplicht door de nodige

instandhoudings- en onderhoudswerken het landschap in goede staat te houden, het niet te

ontsieren, te beschadigen of te vernielen.

3.2.1 Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene beschermingsvoorschriften,

advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van

een herkenningsteken voor beschermde landschappen (BVR 03/07/1997, B.S.

01/10/1997)

De voornaamste voorschriften met betrekking tot bos houden verband met :

- het instandhouden van houtige begroeiing en het onderhouden van die types houtige

begroeiing waarvoor onderhoud noodzakelijk is, zoals parkbossen, hakhout- en

middelhoutbestanden en struwelen.

- het wijzigen van aard en structuur van reliëf of hydrografisch net

- omzetten van akker- of grasland naar bos, behalve in bosgebieden of gronden die in het

kader van een ruimtelijk bestemmingsplan bestemd zin voor bebossing en/of

bosuitbreiding

- omzetten van heide en schraalland naar bos

- omzetten van moerassen en rietlanden naar om het even welk ander bodemgebruik

- vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters in bossen.

Onderhoudswerken zoals dunningen en normaal onderhoud van hakhoutbestanden zijn

toegelaten, mits ze oordeelkundig gebeuren.

- bij bosexploitatie mag geen overmatige exploitatieschade toegebracht worden.

Diepgaande sporen moeten hersteld worden.

Daarnaast kunnen per beschermd landschap nog specifieke beschermingsvoorschriften

uitgevaardigd worden in het besluit ter erkenning van het landschap, die de algemene

beschermingsvoorschriften zelfs kunnen opheffen.

Vergunningen en adviezen :

- alle vergunningverlenende overheden dienen voor eender welke vergunningsaanvraag

advies in te winnen bij afdeling Monumenten en Landschappen, wanneer blijkt dat de

vergunning uitgereikt moet worden in een beschermd landschap. Dit geldt bijvoorbeeld

voor de stedebouwkundige vergunningen in het kader van het decreet op de ruimtelijke

ordening en ook voor de vergunning voor bebossing van agrarische gronden

overeenkomstig het Veldwetboek.

- werken die strijdig zijn met de maatregelen en richtlijnen voor een beschermd landschap

maar die niet vergunningsplichtig zijn, zrln wel onderworpen aan een toestemming

verleend door afdeling Monumenten en Landschappen.
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F Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

De beschermingsmaatregelen binnen beschermde landschappen zijn relatief zwaar en

meestal gericht op de conservering van het huidige landschap. Indien bos niet als
doelstelling voor het beschermd landschap opgenomen is, zullen voorstellen voor
bosuitbreiding die vanuit de landinrichting worden voorgesteld niet gerealiseerd kunnen

worden. Een toetsing van de visie aan de beschermde landschappen is dus steeds
noodzakelijk.

> Belang voor het Brabants Plateau

Binnen het Brabants Plateau liggen meerdere beschermde landschappen. ln onderstaande
tabel (Tabel lGworden tevens de bijzondere beschermingsvoorschriften, in relatie tot bos en

bosbeheer, weergegeven.

Tabel 16 : De beschermde landschappen in het projectgebied

type naam beschermd
landschap

bijzondere voorschriften in verband met bos en bosbeheer

LAN Bertembos en omgeving

Domein ter MeerenLAN

LAN Het Grootbroek

LAN Kasteelpark van de

Burbure

LAN Koningsberg

LAN Park van Tervuren met

omgeving

verbod wijzigen uitzicht terrein, vergunning vellen etc bomen en

heesters, aanplanten van bomen op percelen met heidevegetatie

of waar heide kan

vergunning voor wijzigen bestaande vegetatie, overmatig snoeien

en kappen van struikgewas

vergunning blijvende onomkeerbare wijziging van vegetatie, vellen

etc, uitz. canada, nldbm, heidepercelen; aanplanten

milieuvreemde bomen

verbod activiteit die aanwezige fauna en flora schaadt; vergunning
vellen, ontwxwortelen, beschadigen bomen en heesters

vergunning wijzigen uitzicht terrein, wijzigen natuurlijke vegetatie,
(her)aanplanten canada's, nldbomen, Am. eiUvogelkers, vernielen

van kruidachtigen

vergunning wijzigen bestaande vegetatie, overmatig snoeien en

kappen struikgewas

LAN Zoet water aanplanten van bomen of heesters is vergunningsplichting

MOLA De Tomme van Ottenburg vergunning voor wijzigen bestaande vegetatie, overmatig snoeien
en kappen van struikgewas

MOLA Justus Lipsiushuis en

omgeving

vergunning voor wijzigen bestaande vegetatie, overmatig snoeien
en kappen van struikgewas
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type naam beschermd
landschap

bijzondere voorschriften in verband met bos en bosbeheer

MOLA Kasteel van Sterrebeek en vergunning voor wijzigen bestaande vegetatie, overm atig snoeien

omgebing en kappen van struikgewas

MOLA Oude kapelvan het vml.

begijnhof

MOLA Park van Tervuren

Oostel'tjke ingang

elke werken in het landschap voorleggen aan de Commissie M&L

vergunning wijzigen bestaande vegetatie, overmatig snoeien en

kappen struikgewas

MOLA Pastorie en park Jourdain geen voorschriften ivm bosbeheer

MOLA Sint-Janskerk en geen voorschriften ivm bosbeheer

omgeving

Brj de bijzondere voorschriften, zoals weergegeven in Tabel 16, werden deze in relatie tot de

jacht buiten beschouwing gelaten. Dit is onder meer het geval voor Bertembos en omgeving,

waar de jacht sterk wordt beoefend.

3.3 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (DVG 2111011997,

B.S. 10/01/1998)

Het decreet op het natuurbehoud is een zeer ruim kaderdecreet dat zowel de

natuurbeleidsplanning, het natuurbehoud in het algemeen, het gebiedsgerichte als het

soortgerichte beleid een rechtsgrond biedt.

Er wordt uitgegaan van een stand-still principe. Er mag immers geen natuur meer verloren

gaan. Verder wordt de zorgplicht voor natuur ingevoerd; iedereen die handelingen verricht en

die kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor

vernietigd of beschadigd kunnen worden, is verplicht maatregelen te nemen om de

vernietiging of schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. Deze zorgplicht wordt

gekoppeld aan een vergunningenbeleid (zie uitvoeringsbesluit terzake § 3.3.í). Bos wordt

vanzelfsprekend ook als natuur beschouwd, en valt dus onder de bevoegdheid en de

beschermingsbepalingen van het decreet op het natuurbehoud.

Het gebiedsgericht beleid moet een natuurlijke structuur afbakenen (Vlaams Ecologisch

Netwerk (VEN) en lntegraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)). Het Vlaamse

gewest moet 125.000 ha Grote Eenheden Natuur (in Ontwikkeling) aanduiden om het VEN

te vormen. De totstandkoming van het IVON gebeurt door de afbakening van 150.000 ha

Natuurverwevingsgebied door het Vlaamse Gewest en een onbepaalde oppervlakte

Natuurverbindingsgebied door de provinciale overheid. Dit afbakeningsproces is tot op

vandaag nog niet afgerond.

Met betrekking tot bos in deze natuurlijke structuur kunnen volgende zaken vermeld worden:

- in het VEN moet natuurgerichte bosbouw bevorderd worden.
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in het VEN moet het instellen van bosreservaten bevorderd worden

voor elk gebied van het VEN wordt een natuurrichtplan opgesteld, waarmee de

bosbeheersplannen in overeenstemming dienen te zijn. Ook moet het bosbeheersplan

uitdrukkelijk vermelden welke maatregelen genomen worden om de ecologische

doelstellingen conform het bosdecreet te realiseren.

in het VEN is het verboden om bestrijdingsmiddelen te gebruiken

in het VEN is het verboden de vegetatie of kleine landschapselementen te wijzigen,

behoudens in toepassing van een goedgekeurd bosbeheersplan.

in het IVON kunnen geen verplichtende maatregelen ten opzichte van de

bosbouwexploitatie opgelegd worden.

in de natuurverwevingsgebieden van het IVON kunnen wel stimulerende maatregelen

genomen worden ter bevordering van natuurgerichte bosbouw en ecologisch

verantwoorde bebossing

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

Net als het bosdecreet is het natuurdecreet een kaderdecreet, waarbij de praktische

uitvoering geregeld wordt in de uitvoeringsbesluiten. Gezien de landinrichting vooral naar

deze praktische aspecten is georiënteerd, zijn de uitvoeringsbesluiten hier meer relevant.

Landinrichting is echter wellicht een geschikt instrument om het gebiedsgerichte beleid van

het decreet op het natuurbehoud in de toekomst te realiseren. Op dit moment kan de

landinrichting zich nog niet richten op het VEN of IVON, vermits deze nog niet afgebakend

zijn. Eens VEN en IVON zijn vastgelegd, kunnen specifiek met betrekking tot bos, vanuit

landinrichting initiatieven genomen worden voor bosuitbreiding i.f.v. de verdere invulling en

buffering van de VEN-gebieden en ook voor de invulling van de natuurverwevings- en

verbindingsgebieden.

Anderzijds legt het natuurdecreet beperkingen op aan mogelijke bosuitbreiding omdat

bepaalde waardevolle vegetatietypes niet mogen bebost worden (in het kader van de

zorgplicht en stand-still-principe) (zie hieronder). Deze worden in de Landinrichting best

meegenomen als belang rijke randvoorwaa rden bij de visieontwi kkeli ng.

> Belang voor het Brabants Plateau

Gezien het VEN nog niet is afgebakend, kan in principe hier niet op teruggevallen worden.

Ondertussen is er wel een eerste voorstel van afbakening van het VEN (85.000 van de

125.OOO ha op niveau Vlaanderen) vrijgegeven. Hoewel hier nog wijzigingen in kunnen
gebeuren, omvat het de gebieden die evident tot de natuurlijke structuur behoren.

Gezien het grote beleidsmatige belang van deze afbakening zal deze ontwerpkaart

meegenomen worden als ondersteuning voor de ontwikkeling van de bosbouwvisie, ook al is
deze voorgestelde afbakening nog niet definitief. De concretisering van het stand-still-
principe (zie hierna : welke waardevolle vegetatietypes mogen niet bebost worden) vormen

beperkende randvoorwaarden voor de visievorming.
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3.3.1 Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van

het decreet van 21 oktober betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

(BVR 23/07/í998, B.S. 10/09/1998)

De belangrijkste bepalingen van dit besluit in verband met bos hebben betrekking op de

vegetatiewijziging. Op bepaalde categorieën van vegetatietypes en kleine

landschapselementen rust een verbod op wijziging, terwijl voor andere categorieën een

vergunning van of een melding verplicht gesteld wordt. Enkel de voorwaarden voor

vegetatiewijzigingen van of naar bos worden hieronder toegelicht.

Tabel 17. Verbodsbepalingen en natuuruergunningsplicht met betrekking tot

vegetatiewijziging

Voonrtraarden Veqetatietype (l) Locatie
Verbod Vennen

Heiden
Moerassen
Waterrijke gebieden
Duinvegetaties
Historisch permanent grasland

Overal
Overal
Overal
Overal
Overal
Groengebieden, parkgebieden,
buffergebieden, bosgebieden op
de bestemminqsplannen

Vergunningsplicht Historisch permanent grasland -Valleigebieden, brongebieden,
natuurontwikkelingsgebieden,
agrarische gebieden met
ecologisch belang, agrarische
gebieden met bijzondere waarde
op de bestemmingsplannen
-Habitatrichtlijngebieden
-Vogelrichtlij n gebieden
-Ram

(1) voor van deze vegetatietypes wordt in het ngsbesluit indicatief veruezen naar de
Waarderingskaart

Vergunningen en adviezen:

- Private personen dienen de aanvraag tot natuurvergunning in bij het College van

Burgemeester en Schepenen, rechtspersonen van publiekrechtelijk statuut bij de

Bestendige Deputatie van de provincieraad.

- Advies wordt aangevraagd bij de afdeling Natuur, en in het geval van publiekrechtelijke

rechtspersonen ook bij het College van Burgemeester en Schepenen.

De vergunnings- en verbodsplicht gelden niet wanneer de vegetatiewijzigingen kaderen

binnen:

- een goedgekeurd bosbeheersplan

- een goedgekeurd beheersplan van erkende of aanwezen natuurreservaten

- een goedgekeurd inrichtingplan binnen een landinrichting

- een goedgekeurd kavelplan van een ruilverkaveling

- een goedgekeurd natuurinrichtingsproject

- een goedgekeurd beheersplan voor een beschermd landschap
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Toelichting:

- Bij de moerassen worden ook de mesotrofe en oligotrofe elzenbossen, de Venige

berkenbossen en de Elzen-Essenbronbossen gerekend. Deze eerder zeldzame bostypes

kennen dus een extra bescherming tegen ontbossing of vegetatiewijziging bovenop de

bescherming tegen ontbossing via het bosdecreet.

E Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

Bij bosuitbreiding in het kader van een landinrichting moet steeds gekeken worden of op het

te bebossen terrein een vergunningsplichtige vegetatie staat. Dit is voornamelijk het geval

voor historisch permanent grasland. Zoals hoger aangegeven, is de vergunningsplicht of het

verbod niet van toepassing indien kaderend in een goedgekeurd inrichtingsplan van een

landinrichting. Een goede afweging tussen het behoud van het historisch permanent

grasland en bosuitbreiding is noodzakelijk, waarbij een terreinevaluatie van de huidige

biologische waarde niet mag ontbreken.

> Belang voor het Brabants Plateau

De ecotypes waarop verbod op vegetatiewijziging rust zijn talrijk op het Brabants Plateau

(zie kaart 43).

Historisch permanente graslanden komen veelvuldig voor, voornamelijk in de valleien. De

meeste permanente graslanden vallen bovendien in natuurgebied.

Bij de gebieden die als moeras aangeduid staan komen eveneens rietlanden voor, maar

daarnaast ook enkele elzenbossen. Dit bostype is goed vertegenwoordigd in de vallei van de

Dijle en de Laan.

Ook de veelvuldig voorkomende holle wegen en graften in het projectgebied genieten

bescherming onder vorm van een verbod op vegetatiewijziging.

3.4 Veldwetboek (W14/í0/1886, B.S. 2411011886)

Het veldwetboek bepaalt enkele regels die nu nog steeds van toepassing zijn, voornamelijk

bij bebossingen op landbouwgronden. Zo is voor elke bebossing in de agrarische

bestemmingen, een vergunning van het College van burgemeester en schepenen vereist.

Bosaanplanting op minder van zes meter van de scheidingslijn tussen twee erven en

struikaanplantingen op minder dan twee meter zijn helemaal verboden. Bebossingen in

andere bestemmingen moeten ook rekening houden met deze afstandsregels indien

grenzend aan een gebied met agrarische bestemming.

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

Het Veldwetboek bepaalt dat bebossing op landbouwgrond niet verboden is, maar wel strikt

gebonden is aan enkele regels. Bebossingen van landbouwgrond is dus mogelijk binnen het

kader van een landinrichting, ook zonder bestemmingswijziging. Ook de bescherming van

deze bossen is gegarandeerd, vermits de beschermingsmaatregelen uit het bosdecreet zich
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niet enkel beperken tot de bestemming bosgebied. ln het kader van een goede ruimtelijke

ordening is het echter niet aangewezen om zomaar in landbouwgebied te gaan bebossen,

maar eerder bestemmingswijziging (voor of na de effectieve bebossing) na te streven (ter

realisatie van de 10.000 ha bestemmingswijziging naar bestemming 'bos').

3.5 Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DVG 18/05/1999,

B.S. 08/06/1999)

Dit decreet geeft een rechtsgrond voor de bepalingen inzake de ruimtelijke structuurplannen,

de ruimtelijke uitvoeringsplannen en het vergunningen- en verordeningsbeleid. Eén van de

belangrijkste bepalingen voor bos staat in Art 99 §1:

"Niemand mag zonder voorafgaande stedebouwkundige vergunning ontbossen in de zin van

het bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in

artikel 3, §1 en §2 van dat decreet."

Dit artikel zorgt ervoor dat ontbossing min of meer gecontroleerd verloopt, maar het

bosdecreet gaat verder en laat ontbossing slechts toe in enkele zeer specifieke gevallen,

bovenop de verplichting van de stedebouwkundige vergunning.

3.6 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 200í (22112120001

ln dit decreet (Hoofdstuk ll, Afdeling l, Artikel 2) wordt bepaald dat de Vlaamse Regering,

binnen de beschikbare begrotingskredieten, in een subsidieregeling vooziet tot

aanmoediging van het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen door

gemeenten. Dit zowel op het openbaar en privaat domein van de gemeenten, als op gronden

van publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke

personen, voor zover de bedoelde personen daarmee instemmen.

Kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen zijn brongericht, en kunnen zowel het opmaken

van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan als het uitvoeren van erosiebestrijdingswerken

omvatten.

De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden waaraan de door de gemeenten uit te voeren

erosiebestrijdingsmaatregelen moeten beantwoorden om te kunnen worden gesubsidiëerd

en stelt de procedureregeling vast inzake de toekenning van subsidies in het onderstaande

Besluit van de Vlaamse Regering.

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december houdende de subsidiëring van

kleinschalige erosrebestrijdingmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd

Dit besluit handelt over de subsidiëring van maatregelen, gericht op het afremmen of

opvangen van het oppervlakkig afstromend water op de percelen of zo snel mogelijk na het

verlaten van de percelen, zodat erosie voorkomen wordt en de sedimentlast van het

afstromend water beperkt wordt.
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Een gemeente die af te rekenen heft met bodemerosie en modderoverlast, kan in een
gemeentelijk erosiebestrijdingsplan de prioritaire knelpunten weergeven en de maatregelen
voor een brongerichte aanpak uittekenen. Het plan kan een mix van maatregelen en werken
omvatten, gaande van sensibilisatie en opleiding tot het uitvoeren van kleinschalige
inrichtingswerken. Doelstelling is te komen tot een geïntegreerde aanpak, waarbij de
gemeenten een zeer belangrijke rol toebedeeld krijgen, en ook financiële steun.

Een eerste stap om tot een planmatige oplossing te komen, is de opmaak van een
gemeentel ijk erosiebestrijdi ngsplan.

De subsidie die de gemeente ontvangt voor het plan is evenredig met de oppervlakte van het
plangebied (12.5 euro per ha). Voor de opmaak van dergelijk plan, stelt de Vlaamse
Regering een code van goede praktijk ter beschikking.

Voor het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingswerken verleent het erosiebesluit een
subsidie van 75 o/o vàn de totale kosten.

Het totale bedrag van de investeringskosten omvat (Art.7):

o Het bedrag van de goedgekeurde gedetailleerde kostenraming van de werken,
met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde

. Een forfait van 7 o/o van het bovennoemde bedrag, ter compensatie van de

algemene kosten van de aaneming, met onder meer de honoraria voor de

ontwerper en eventueel voor de milieueffectenrapportage etc..
. De kosten van de grondinname en de kosten van de vergoeding van de

gebruikers.

De subsidie voor grondinname via onteigening of aankoop moet onmiddellijk worden
terugbetaald bij vervreemding van het via subsidie verworven goed, binnen een termijn van
20 jaar na het verkrijgen van de subsidie.

De overeenkomst moet met andere woorden vezekeren dat de maatregel 20 jaar in stand
gehouden wordt, zelfs als de eigenaar of de gebruiker wijzigt.

Andere subsidies, zoals bv. voor de aanleg van een demonstratieveld

Tabel : ovezicht van de subsidies, overeenkomstig het Erosiebesluit

suU§idie llllt.; ,,,í,íri,tu

Opmaak gemeentelijk erosiebestrijdingsplan 12.5 euro per ha, vervat in het plangebied

75 %o van de totale kosten van de

uitvoeri ng van erosiebestrijdi ngswerken

andere subsidies
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\n2002 werden alle dossiers die aan de minimumvereisten van het erosiebesluit voldoen,

afgehandeld volgens volgorde van indienen. Vanaf 2003 wordt er gewerkt met een

investeringsprogramma.

Een project komt op het investeringsprogramma na indienen van principeaanvraag voor het

gemeentel ij k erosiebestrijdi ngsplan en voor de erosiebestrijd i n gswerken.

De subsidie voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen kan niet

gecumuleerd worden met andere subsidies van het Vlaamse Gewest, met uitzondering van

subsidies die vastgelegd zijn in het investeringsfonds (zie 3.7). BU cumulatie met subsidies

die in het investeringsfonds zijn vastgelegd, kan de totale subsidie voor het uitvoeren van

erosiebestrijdende werken maximaal 100 o/o bedragen van het totale bedrag van de

investeringskosten, bepaald door Art.7 (Art.3.).

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

Enkele van de criteria voor de opmaak van het investeringsprogramma, zijn relevant voor de

sector bos in Landinrichtingsprojecten. Zowel de acute problemen van modderoverlast voor

dorpskernen en wegen, als de sedimentafvoer naar de waterlopen, kan bestreden worden

aan de hand van schermbossen. Rivierbufferende bosstroken en beboste taluds, kunnen via

dit besluit in aanmerking komen voor subsidiëring.

> Relevantie voor het Brabants Plateau

Erosie is een zeer belangrijk probleem op het Brabants Plateau. De aanleg van schermbos

kan een effectieve erosiebestrijdende maatregel zijn. Ook de uitbreiding van

rivierbegeleidende rivieren, kan gesubsidieerd worden als maatregel tegen de

sedimentafzetting in waterlopen.

3.7 Decreet betreffende het investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor

bepaalde onroerende investeringen die de Vlaamse Gemeenschap en het

Vlaamse Gewest door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de

Vtaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan (DVG 201311991, B.S.

1l'1119911

Dit decreet regelt de instelling van een lnvesteringsfonds ter financiering van de toelagen

van de Vlaamse Regering op bepaalde onroerende investeringen die door de provincies of

de gemeenten, voor hun eigen patrimonium of dat van hun bedrijven of, in hun opdracht,

door een intercommunale vereniging worden gedaan.

Elk jaar wordt de dotatie van het lnvesteringsfonds uitgetrokken op de begroting van de

Vlaamse Gemeenschap. De verdeling van de trekkingsrechten tussen de gemeenten, is

afhankelijk van
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Het aantal inwoners van de gemeente

De oppervlakte van de gemeente

De gewogen lengte van wegen in km

Het aantal woongelegenheden in de gemeente

Het aantal regelmatig aanwezige leerlingen

De materies die voor financiering in aanmerking komen, staan voornamelijk in relatie tot de

aanleg of het onderhoud van wegen, leidingen, gemeenschapsmateries als scholen,

dienstgebouwen, sociale wUken, infrastructuunruerken etc..

Ook enkele activiteiten, in relatie met bosbouw komen in aanmerking om trekkingsrechten op

het lnvesteringsfonds te laten gelden (Art. 6, §2., 1.)

9' Het aanleggen of verbeteren in bossen van wegen en paden, het inrichten van rustof
ontspanningszones, de bouw van onthaalpaviljoenen of het oprichten van panelen, het

aanleggen van parkeerruimten en vijvers en het ruimen ervan, het leveren en planten van

bomen en struiken, alsmede andere werken met recreatief doel.

10'Het aanleggen, aanpassen of instandhouden van openbare parken en groene ruimten

met inbegrip van het onderhoud gedurende de waarborgtermijn zoals bepaald in de

omschrijving van de opdracht.

íí'De bebossing, herbebossing, omzetting en omvorming van de bestanden, het aanleggen

en het verbeteren van boswegen en brandgangen en het bouwen van

brandwaa rnem i ngstorens.

12" Het inrichten van natuurgebieden, natuurreservaten, natuurparken en regionale

landschappen, werken die het herstel en de verbetering van het landschap en

natuurontwikkeling beogen.

De Vlaamse Regering bepaalt de subsidiepercentages, die tot 87 .6 % kunnen bedragen

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting
Landinrichting werkt samen met verschillende overheden zoals gemeenten en provincies.

Dit decreet is zeer specifiek gericht naar de provincies , de gemeenten of de Vlaamse

Gemeenschapscommissies. De materies die in aanmerking komen voor het gebruik van

trekkingsrechten zijn echter talrijk en zeer verscheiden. Of de sector bos zal genieten van

trekkingen uit het lnvesteringsfonds zal erg afhankelijk zijn van de vooropgestelde
prioriteiten, binnen elke gemeente en provincie.

> Relevantie voor het Brabants Plateau

Het aanwenden van fondsen vrijgesteld door dit decreet, voor bosbouwdoeleinden, zal sterk

afhankelijk zijn van de algemene noden in de gemeentes en provincie, alsook van de
prioriteiten en visies van de betrokken instellingen.
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3.8 Decreet van 24januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

(DVG 24101/1984)

Het lopend grondwaterbeleid steunt op het decreet van 24 ianuari 1984 houdende

maatregelen inzake het grondwaterbeheer. Met het decreet wordt zowel de bescherming van

het grondwater tegen verontreiniging als het gebruik van het grondwater geregeld. Een

derde deel van het decreet voorziet een regeling voor het vergoeden van schade als het

gevolg van het winnen van grondwater.

Om het grondwater te beschermen kan de Vlaamse Regering om reden van openbaar nut,

waterwingebieden en beschermingszones afbakenen. Binnen deze gebieden kan het

vervoeren, opslaan, deponeren, afvoeren, bedelven, storten, direct of indirect lozen en

uitstrooien van stoffen die het grondwater kunnen verontreinigen, verboden,

gereglementeerd of aan een vergunning onderworpen worden (Art. 3, § 1).

De exploitant van de waterwinning is in de afgebakende waterwingebieden en

beschermingszones belast met de bescherming van het grondwater. De Vlaamse regering

kan de exploitant van de waterwinning machtigen om door onteigening ten algemene nutte

de voor de uitvoering van Art. 3, §1, onontbeerlijke goederen te verwerven (Art. 5).

Wanneer als gevolg van maatregelen, genomen in uitvoering van Art.3, gebouwen,

inrichtingen of kunstwerken moeten worden gewijzigd of gesloopt, of wanneer werken,

werkzaamheden of wijzigingen in of op de bodem of de ondergrond moeten stopgezet,

beperkt, omgeschakeld of in de oorspronkelijke staat hersteld worden, is de eigenaar of

exploitant er slechts toe gehouden deze verplichting na te komen, wanneer diegene aan wie

de bescherming ten goede komt, hierom verzoekt. De rechtstreeks geleden materiele

schade, door de eigenaar of de exploitant, wordt vergoed ten laste van diegene aanwie de

bescherming ten goede komt.

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

Deze regeling is bruikbaar binnen de landinrichting. Het verbod en de reglementering op

direct of indirect lozen en uitstrooien van stoffen die het grondwater kunnen verontreinigen,

heeft repercussies op bv. landbouwactiviteiten.

De Vlaamse gemeenschap, kan de exploitant van de waterwinning machtigen om door

onteigening percelen te verwerven. Aangezien bos een positieve invloed heeft op de kwaliteit

van het grondwater, kunnen deze gronden in aanmerking voor bebossing komen.

> Relevantie voor het Brabants Plateau

Het Brabants Plateau telt een groot aantal waterwinningen, waarvan de meeste als

kwetsbaar kunnen beschouwd worden. De meeste beschermingszones van de

waterwinningen bevinden zich in groengebieden of landbouwgebied (58ha). Bij

bosuitbreidingen, ter bescherming van het grondwater kunnen eventueel percelen verworven

worden op basis van dit decreet.
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3.9 Europese Richtlijn 92l43lEEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
Habitatrichtlijn

De Europese Unie vaardigde deze richtlijn uit met als doelstelling de instandhouding van

habitats en soorten van communautair belang. Om dit te bereiken moeten door de lidstaten

gebieden aangemeld worden bij de Europese Commissie, die deze vervolgens afbakent als

speciale beschermingszones (SBZ).

ln deze speciale beschermingszones:

- moeten de lidstaten de gunstige staat instandhouden

- moeten de lidstaten kwaliteitsverlies van habitats en verstoring van soorten vermijden

- moeten de lidstaten alle plannen en projecten onderzoeken op mogelijke negatieve

effecten

- kunnen de projecten met negatieve invloed enkel gerealiseerd worden omwille van

dwingende redenen van groot openbaar belang, mits compenserende maatregelen

worden genomen.

De Habitatrichtlijn is in Vlaanderen nog steeds niet decretaal omgezet, zodat het juridisch

karakter ervan tot op heden beperkt bhjft. Ook de concrete rechtsgevolgen die voortvloeien

uit de afbakening van de speciale beschermingszones blijft onduidelijk. Deze tekortkomingen

zullen rechtgezet worden door een wijziging van het decreet op het natuurbehoud en het

uitvaardigen van uitvoeringsbesluiten terzake. Concreet zal voor elk Habitatrichtlijngebied

een natuurrichtplan geschreven worden, dat een globale richtinggevende visie zal

formuleren. Alle beheersmaatregelen, en dus ook de bosbeheersplannen, zullen zich naar dit

natuurrichtplan moeten richten.

De Habitatrichtlijngebieden worden momenteel wel gebruikt om gebiedsgerichte bepalingen

vast te stellen o.a. het Bosdecreet, het Decreet op het Natuurbehoud en hun

uitvoeringsbesluiten. Het betreft hier voornamelijk bebossingen en vegetatiewijzigingen.

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting

lngrepen in Habitatrichtlijngebieden die de vegetatie wijzigen zijn vergunningsplichtig of
verboden. Hiermee moet rekening gehouden worden indien bebossingen worden

voorgesteld in deze gebieden. Nochtans moet rekening gehouden worden met de redenen

waarom een gebied afgebakend is als Habitatrichtlijngebied. Als het gebied is afgebakend

voor de bescherming van bepaalde bostypes, kan bosuitbreiding hierwel.

> Belang voor het Brabants Plateau

Binnen de perimeter van het landinrichtingsproject bevindt zich circa 6920ha

habitatrichtl ij ngebied.
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Zoniënwoud gebiedscode 2400008

Valleien van Dijle, Laan, ljse met

aangrenzende bos- en moerasgebieden

gebiedscode 2400011

Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout,

Kortenberg en Veltem

gebiedscode 2400010

De bostypès die dienen beschermd te worden door de afbakening, zijn de volgende:

Gebiedscode 2400008

o Droge heide (alle subtypen)

. Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

. Beukenbossen van het type met llex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)

. Beukenbossen van het lype Asperulo-Fagetum

. Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum

. Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albael

Gebiedscode 8E2400011

. Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrochaiton

o Droge heide (alle subtypen)

. Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

. Voedselrijke ruigten

. Beukenbossen van het type met llex- en laxussoorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)

. Beukenbossen van het type SÍe//arlo-Carpinetum

. Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus exe,elsior (Alno-Padion, Alnion incanae,

Salicion albae)

Gebiedscode 8E2400010

o Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie

o Droge heide (alle subtypen)

. Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

. Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)

. Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

o Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en Carex davelliana)

. Alkalisch laagveen

. Beukenbossen van het type met llex- en laxus-soorten, rijk aan epifyten (llici-Fagetum)

. Eikenbossen van het type Stellaio-Carpinetum

. Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,

Salicion albae)
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Concreet betekent dit dat bestaande goed ontwikkelde voorbeelden van deze bostypes

moeten beschermd worden (o.a. Via betere buffering, aangepaste exploitatie,...) en matig

ontwikkelde voorbeelden in de mate van het mogelijke worden verbeterd (bosomvorming,

verbetering van de waterhuishouding,...). Dit betekent ook dat de open vegetatietypes die in

de argumentatienota worden vermeld, een gelijkaardige bescherming moeten krijgen, en dus

van verbossing en bebossing moeten worden gevrijwaard.

ln de praktijk maakt dit echter weinig verschil met de zones buiten habitatrichtlijngebied,

aangezien diezelfde open vegetatietypes reeds via het natuurdecreet zijn beschermd.

3.10 Europese Verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot
wijziging en instelling van een aantal verordeningen (EV 1257199 van 1710511999)

- Plattelandsverordening (POP)

De doelstelling van de Plattelandsverordening is de duurzame plattelandsontwikkeling. De

verordening stelt dat bosbouw een integrerend deel uitmaakt van de plattelandsontwikkeling.

De doelstelling heeft een zeer ruime invulling, waarvan enkele mogelijke maatregelen een

bijzonder belang hebben voor bos:

- de omschakeling en heroriëntering van het agrarisch productiepotentieel,

- het stimuleren van de productie van niet-voedingsgewassen,

- duurzamebosontwikkeling,

- diversificatie van de bedrijvigheid die erop gericht is aanvullende of alternatieve

activiteiten te ontplooien.

De combinatie van deze verschillende facetten biedt een ideaal kader om ontwikkeling van

bosbouwpraktijk vanu it land bouwhoek te sti muleren.

De bebossing van landbouwgronden wordt belangrijk geacht vanuit het oogpunt van

bodemgebruik en milieu en van de bijdrage die daardoor geleverd wordt aan een grote

aanbod aan bosproducten.

De steun voor de bosbouw draagt volgens Europa bij tot de instandhouding en ontwikkeling

van de economische, ecologische en maatschappelijke functies van bossen in

plattelandsgebieden.

ln het bijzonder worden volgende doelstellingen voor ogen gehouden:

- duurzaam beheer van de bossen en duurzame ontwikkeling van de bosbouw

- onderhoud en verbetering van de bosrijkdommen

- uitbreiding van de bosoppervlakte

ln de geest van de Plattelandsverordening moeten deze bebossingen voornamelijk

beschouwd worden als een tijdelijke bebossing in het kader van de set-aside politiek van

overtoll ige land bouwgronden.
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Deze steunmaatregelen bestonden reeds in het kader van de verordening EV 2080192, maar

deze verordening werd afgeschaft en de maatregelen werden overgenomen in de EV

1257199.

3.10.1 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van de bebossing van

landbouwgronden ter uitvoering van de verordening (EEG) 2080/92 van de Raad van

30 juni 1992 tot instelling van een communautaire steunmaatregel voor

bosbouwmaatregelen in de landbouw.

Dit subsidiebesluit werd uitgevaardigd in uitvoering van de reeds afgeschafte Europese

Verordening 2080192, maar blijft geldig tot het ogenblik dat een nieuw subsidiebesluit

uitgevaardigd wordt. ln mei 2002 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan

het nieuwe subsidiebesluit, maar het moet nog voorgelegd worden aan de Raad van State

en bij goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Personen die in aanmerking voor subsidies:

- Publiekrechtelijke rechtspersonen, andere dan de federale en de Vlaamse overheid

- Particulieren die landbouwgrond bezitten die niet verpacht wordt

- Particulieren die een grond pachten, mits toestemming van de eigenaar

Gronden die in aanmerking komen voor subsidies:

- landbouwgronden waarvan het gebruik niet is stopgezet voor 31 juli 1992

- landbouw wordt ruim geïnterpreteerd, zowel akkers, grasland, boomgaarden, en

braakgronden komen in aanmerking

- de definitie van landbouwgrond staat los van de bestemming volgens het gewestplan

Adviezen en vergunningen

- ln agrarisch gebied is volgens het Veldwetboek een vergunning van het College van

Burgemeester en schepenen vereist

- Voor alle aanvragen is een advies van afdeling Bos en Groen vereist.

- lndien historisch permanente graslanden bebost worden, zijn de uitvoeringsbesluiten van

het Decreet op het Natuurbehoud met betrekking tot de vegetatiewijziging van kracht (zie

3.3).

- lndien het bebossingvoorstel afwijkt van de erfdienstbaarheden opgelegd door de

bescherming als landschap, dient advies te worden ingewonnen bij Monumenten en

Landschappen

- BU aanvraag door privé-eigenaars in gebieden met agrarische bestemming, wanneer de

aanvrager landbouwer in hoofdberoep is of wanneer de pacht is opgezegd na 31 juli

1992, dient advies te worden ingewonnen bij Afdel'ng Land.
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lndien de pacht van de te bebossen percelen door de verpachter werd opgezegd na 31

juli 1992 om andere redenen dan in de pachtwet vermeld, of wanner de aanvraag wordt

ingediend door een landbouwer in hoofdberoep, wordt het advies ingewonnen van

Administratie Land- en Tuinbouw.

Bij aanvraag door privé-eigenaars is in natuurgebied, natuurgebied met

wetenschappelijke waarde en in agrarisch gebied met ecologisch belang advies van

afdeling Natuur vereist. Voor bebossing door privé-eigenaars en openbare eigenaars is in

valleigebied, vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied en Ramsargebied ook advies van

Afdeling Natuur nodig.

Randvoorwaarden:

- De bebossing mag niet gekapt of van bestemming gewijzigd worden binnen een periode

van 20 jaar, zo niet moeten de subsidies terugbetaald worden.

- Voor compenserende bebossingen worden geen subsidies toegekend.

Subsidieregeling

1. Basisbedrag voor bebossing, afhankelijk van de boomsoort

Tabel 18. Subsidies voor de hoofdboomsoorten

HoofdboomsooÉ Wetenschappeliike naam Subsidiebedrag (EURÍha)
Klasse I Zomereik

Wintereik
Quercus robur
Quercus petraea

3718,40

Klasse ll Es
Beuk

Fraxinus excelsior 2974,72
Faqus sylvatica

Klasse lll Boskers
Haagbeuk
Winterlinde
Zomerlinde
Hollandse linde
Ruwe iep

Prunus avium
Carpinus betulus
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia x europaea
Ulmus glabra
Ulmus minor

2478,94

Klasse lV
Gladde ie
Moeraseik
Amerikaanse eik
Gewone esdoorn
Noordse Esdoorn
Tamme kastanje
Grove den
Europese Lork
Japanse lork

Quercus palustris
Quercus rubra
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Castanea sativa
Pinus sylvestris
Larix leptolepis
Larix kaempferi
Larix x eurolepis

1983,15
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Klasse V Okkernoot
Zwarte els
Grauwe els
Ruwe berk
Zachte berk
Schietwilg
Kraakwilg

Witte abeel
Ratelpopulier
Grauwe abeel
Valse acacia
Taxus
Jeneverbes

Juglans regia
Alnus glutinosa
Alnus incana
Betula pendula
Betula pubescens
Salix alba
Salix fragilis
Salix x rubens
Populus alba
Populus tremula
Populus canescens
Robinia pseudoacacia
Taxus baccata

1487,36

Jun s communrs
Klasse Vl Corsicaanse den

Douglas
Cultuurpopulieren met
onderetaqe

Pinus nigra subsp. laricio
Pseudotsuga menziesii
Populus spp.

991,57

Klasse Vll Cultuurpopulier zonder
onderetage

Populus spp 867,63

2. Bijkomende subsidie voor de aanleg van een onderetage. Naast de boomsoorten uit

voorgaande tabel, komen volgende begeleidende boom- en struiksoorten voor deze subsidie

in aanmerking.

Tabel 19. Subsidies voor begeleidende boom- en struiksoorten

Struiksoorten in onderetage Wetenschappeliike naam Subsidiebedrag (EUR/ha)

Vlier
Lijsterbes
Hazelaar
Vuilboom
Gelderse roos
Kardinaalsmuts
Rode kornoelje
Vogelkers
Veldesdoorn
Wegedoorn
Eenstijlige meidoorn
Tweestijlige meidoorn
Sleedoorn
Duindoorn
Hondsroos
Eglantier
Wilde appel
Wilde peer
Misoel

Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Corylus avellana
Frangula alnus
Viburnum opulus
Euonymus europaeus
Cornus sanguinea
Prunus padus
Acer campestre
Rhamnus cathartica
Crataegus monogyna
Crataegus oxyacantha
Prunus spinosa
Hippophae rhamnoides
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Malus sylvestris
Pyrus communis

495,78

lus ermanrca

3. Bijkomende subsidie in geval van bebossing van marginale landbouwgrond, gedefiníeerd

op basis van drainageklasse en textuurklasse. Deze subsidie bedraagt 247.89 EUR/ha.
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Tabel 20. Marginale landbouwgronden op basis van textuur en drainage, voorgesteld met m

Drainageklasse
L

Textuurklasse
ZS A E U

m
m

m

4. Bijkomende subsidie in geval van bebossing van marginale landbouwgrond door

landbouwers in hoofdberoep. Deze subsidie wordt berekend op basis van

(a) de beboste oppervlakte. Voor het berekenen van deze oppervlakte komen ook

aanpalende gronden van andere eigenaars of pachters in aanmerking, die in hetzelfde

jaar bebost worden volgens dezelfde regeling. Deze aanpalende gronden moeten niet in

eigendom of pacht zijn van een landbouwer in hoofdberoep en ook geen margínale grond

zijn.

Tabel 21. Bijkomende subsidie voor landbouwers in hoofdberoep op basis van opperulakte

Te bebossen oppervlakte (ha) subsidiebedrag (EUR/ha)

P

ma
b
c
d
h
e
i

f

m
m
m
m
m

m
m
m
m
m

m
m
m
m
m

m
m
m
m
m

m
m
m

m
m
m

m
m
m

3-5
5-7
7-9
9-11
11- 13
13-15
15-17
17 -20
20 -25
25-30
>30

49,58
74,37
99,1 6

123,95
148,74
173,53
198,31
223,10
247,89
272,68
297,47

(b) de aanleg van een mantelstruweel van minimum 6m breed rond een loofboombestand

met soorten uit Tabel 19. Het bijkomend bedrag bestaat uit een eenmalige subsidie van

111,55 EUR/100 m mantellengte

(c) de aanleg van een brandsingel van minimum 6m breed rond een naaldhoutbestand met

loofboomsoorten uit Tabel í9, uitgezonderd cultuurpopulieren. Het bijkomend bedrag

bestaat uit een eenmalige subsidie van 111,55 EURy'100 m mantellengte.

5. Jaarlijkse subsidie ter dekking van de onderhoudskosten gedurende de eerste 5 jaar na

aanplanting. Deze subsidie wordt berekend naargelang de categorie van de gebruikte

boomsoorten.
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Tabel 22. Subsidiëring voor dekking van onderhoudskosten op basis van boomsoort

Categorie bomen jaarl-2(EUR/ha) iaar3-5(EUR/ha) Totaal(EURUha)
Naaldbomen
Cultuurpopulier
Andere loofbomen

247,89
247,89
495,79

123,95
198,31
247,89

867,63
1090,73
1735,25

6. Jaarlijkse subsidie ter compensatie van inkomensverliezen gedurende de eerste 5 jaar.

Deze subsidie geldtenkel voor landbouwers in hoofdberoep. Deze subsidie bedraagt 619,73

EUR/ha.

> Relevantie van de Plattelandsverordening en het subsidiebesluit voor realisatie van de

beleidsopties voor bos in de landinrichting

- Deze regeling is zeer bruikbaar binnen de landinrichting. Als uit de studies van de

landinrichting blijkt dat bepaalde landbouwgronden niet meer absoluut noodzakelijk zijn

voor productiedoeleinden, kunnen deze tijdelijk bebost worden. Door het feit dat het

bosdecreet deze aanplantingen niet als bos beschouwt, blijft het landbouwkarakter van

de houtteelt en de agrarische bestemming gegarandeerd.

- Biomassateelt voor de energieproductie is een beleidsdoelstelling die kadert in de

realisatie van het Kyoto-protocol. ln de Plattelandsverordening wordt hier echter niets van

vermeld, en de subsidieregelingen laten dit ook niet toe. Er worden immers meer

subsidies gegeven voor ecologisch duurzame boomsoorten, terwijl cultuurpopulier en

wilg als geschikte boomsoorten voor korte-rotatieteelten nauwelijks ondersteund worden.

> Belang voor het Brabants Plateau

De gronden op het Brabants Plateau ztln zeer geschikt voor landbouw. Landbouwkundig

behoort het gebied nagenoeg uitsluitend tot de zandleemstreek, waarbij de akkerlandbouw

een belangrijke rol speelt op de vlakke delen van de plateaus.

Op basis van de economische productieomvang zijn de bedrijven gemiddeld genomen matig

leefbaar. Enerzijds zijn er de grote, sterk leefbare akkerbouwbedr'rjven met een voldoende

productieomvang en een gunstige leeftijdsstructuur bij de bedrijfsleiders. Anderzijds komen

er talrijke uitbollende bedrijven voor met een oudere bedrijfsleider en een te geringe

productieomvang. Op termijn zal bijgevolg een aanzienlijke oppervlakte landbouwgrond

vrijkomen en de aanwezige bedrijven zullen de gronden die vrijkomen snel opnemen.

Marginale gronden, of gronden in de vallei zullen gemakkelijker vrijkomen (VLM 2000). Het

aantal marginale landbouwpercelen in het projectgebied is zeer beperkt (237ha of 1.16% van

de oppervlakte,4o/o van de landbouwgrond). Deze percelen zijn bijna allemaal gelegen in de

valleien van de Dijle, Laan en de vallei van de Ader- en Wasbeek. Het zijn allemaal kleine

percelen. De gemiddelde perceelsgrootte bedraagt 0.Sha.
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3.11 Europese Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand
(Vogelrichtlijn)

Besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988,20 september 1996, 23 juni 1998

en 17 juli 2000.

ln 1979 werd door de Europese Gemeenschap de Richtlijn 79l409lEEG inzake het behoud

van de vogelstand uitgevaardigd, beter bekend als de Europese Vogelrichtlijn. Het doel

ervan is de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het

Europese grondgebied van alle lidstaten. Volgens artikel 4 van deze richtlijn, moeten er

speciale beschermingsmaatregelen genomen worden voor de leefgebieden van een aantal

vogelsoorten, vermeld in de zogenaamde Bijlage / van de Vogelrichtlijn. Bovendien moeten

de lidstaten ook de rui-, overwinterings-, en rustplaatsen van geregeld voorkomende

trekvogelsoorten (onder andere watervogels en ganzen) beschermen. Als belangrijkste

maatregel dient elke lidstaat Speciale Beschermingszones (SBZ-V) aan te wijzen op basis

van opgegeven selectienormen. ln deze gebieden moeten maatregelen getroffen worden

voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun leefmilieu. Ook buiten deze

beschermingszones moeten de lidstaten zich inzetten om de vervuiling en verslechtering van

de leefgebieden van de soorten te voorkomen.

ln Vlaanderen werden in í988, in uitvoering van deze richtlijn, een aantal speciale

beschermingszones, Vogelrichtlijnen, of kortweg SBZ-V, aangeduid op basis van

wetenschappelijke criteria (Van Vessem & Kuijken, 19BO).

Het Besluit van de Vlaamse Executieve van 17.10.1988 wijst 'Speciale Beschermingszones'

aan in de zin van artikel 4 van de Richtlijn 79l409lEEG. ln totaal werden er in Vlaanderen 23

gebieden met een totale oppervlakte van 101.806 ha aangeduid. ln het besluitwerden deze
gebieden opgedeeld in twee categorieën, de integraal beschermde en de niet-integraal

beschermde. Van de 23 gebieden zijn er 7 waarin alle habitats beschermdzijn, terwijl bij de

16 andere, naast de gebieden die volgens het gewestplan als Natuur-, Bos-, Bosgebied met

ecologische waarde of Reservaatgebied zijn aangeduid, slechts bepaalde habitats

beschermd worden (niet-integraal beschermde gebieden).

Als gevolg van enkele wijzigen (aanvullingen) van het Besluit van de Vlaamse Executieve

van 17.10.1988, in 1996, 1998, en 2000, bedraagt de totale oppervlakte die momenteel door

Vlaanderen als Speciale Beschermingszone is aangewezen en bij de Europese Commissie

is voorgelegd,97.745 ha, verdeeld over 23 gebieden.

> Relevantie voor realisatie van de beleidsopties voor bos in de landinrichting
Afhankelijk van het feit of het een integraal vogelrichtlijn betreft of niet, zijn alle of slechts

bepaalde habitats beschermd. lngrepen die de vegetatie wijzigen zijn vergunningsplichtig of
verboden. Hiermee moet rekening gehouden worden indien bebossingen worden

voorgesteld in deze gebieden. Er moet rekening gehouden worden met de redenen waarom
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een gebied afgebakend is als vogelrichtlijngebied. Als het gebied is afgebakend voor de

bescherming van bepaalde habitat, kan bosuitbreiding ter bevordering van de betreffende

habitat hier wel.

> Belang voor het Brabants Plateau

De Dijlevallei, met een oppervlakte van 1249 ha, is aangeduid als een niet-integrale Speciale

Beschermingszone. De SBZ-V Dijlevallei draagt volgnummer 22, gebiedscode 3.15. De

Europese vogelrichtlijn beschermt -specifiek in de Dijlevallei- de vijvers, de moerassen, de

loofbossen en de bron- en kwelgebieden.

De Dijlevallei werd als vogelrichtlijn aangeduid als broedgebied van de volgenden vogels :

roerdomp, wespendief, bruine kiekendief, porseleinhoen, ijsvogel, zwarte specht €r,

blauwborst. Daarnaast wordt de Dijlevallei aangeduid als belangrijk doortrek- en

overwinteringsgebied voor o.a. woudaapje, roerdomp, purperreiger, kleine zwaan,

wespendief, bruine kiekendief, visarend, porseleinhoen en zwarte stern.

Aangezien rietvogels hier sterk naar voor worden geschoven, dient voldoende aandacht

geschonken aan hun biotoop. De natste komgronden zijn interessant om uitgestrekte

rietvlaktes, grote zeggevegetaties, moerasspirearuigten en natte graslanden te laten

ontwikkelen. Overjarig waterriet (gemiddelde waterstand van enkele tientallen centimeters

boven het maaiveld, komgrond mag af en toe droogvallen) is hierbij heel belangrijk omdat

het probleem van predatie er het minst is en het broedsucces het grootst.

Andere ecologische vogelgroepen zijn de bosvogels, vogels van overgangszones en

bosranden, moerasvogels (waterral) , weidevogels en watervogels zoals de wilde zwaan,

zomertaling en slobeend).
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