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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

la nd i n ri chti n g s proj ec{e n

o 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 overzicht 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.

Hoofdstukken 1,2 en 3 zijn ondergebracht in rapport Deel I : Situatieschets. Hoofdstukken 4

en 5 vormen samen Deel ll : Methodiek en Visievorming.
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4 Methodiek

De ontwikkeling van een methodiek voor de profilering van bosbouw en bosbeleid in

Landinrichtingsprojecten is gebaseerd op een nauwgezette invulling van doelstellingen voor

bos en bosbeheer binnen Landinrichting.

Voor de formulering van de doelstellingen van Landinrichting op niveau Vlaanderen, op het

niveau van een Landinrichtingsproject en op deelgebiedniveau, is het noodzakelijk het

beleidskader te schetsen dat het bosbeheer in Vlaanderen aanstuurt.

Hiertoe staan volgende documenten ter beschikking:

. Criteria Duurzaam Bosbeheer (Advies Minaraad, oktober 1998)

, Lange Termijnplanning Bosbouw en Actieplan Bosbouw (AMINAL, afd. Bos en Groen,

1993)

, Beheervisie openbare bossen (Buysse et a1.,2001)

. Vlaams Plan Plattelandsontwikkeling (Anoniem, 2001)

. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ((Anoniem, 1998)

Uitgaande van het bestaande beleidskader, kunnen twee globale doelstellingen voor

Landinrichting afgelijnd worden. Enezijds is een vergroting van het bosareaalnoodzakelijk,

andezijds moeten de bosfuncÍies worden versterkt.

Steunend op deze twee pijlers, werd een methodiek ontwikkeld ter profilering van bosbouw

en bosbeleid in Landinrichtingsprojecten. Het begrip bosfunctie en de combinatie van de

verschillende bosfuncties staan centraal in de methodiek. Onderstaand stroomschema

visualiseert in detail de gevolgde lijnen (Figuur 1).
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4.1 Beknopte omschrijving van de methodiek (Figuur 1)

Dit hoofdstuk geeft kort weer uit welke onderdelen de methodiek bestaat en hoe deze zich

tot elkaar verhouden. De hierop volgende hoofdstukken (4.2 tot 4.6) bevatten een grondige

uitwerking van en wetenschappelijke achtergrond voor de verschillende onderdelen van de

methodiek en mechanismen die hierachter schuilgaan.

Bij een eerste vluchtige verkenning van de figuur, springen drie grote blokken in het oog.

Deze visualiseren de drie belangrijkste fasen die worden doorlopen b'rj de ontwikkeling van

een themavisie bos. Het betreft de opstelling van (1) de deelfunctiekaarten, (2) de

functiekaarten en (3) de resulterende visiekaart.

4.1.1 De basiskaarten of deelfunctiekaarten

ln de deelfunctiekaarten wordt een analyse uitgevoerd voor de verschillende aspecten van

eén bosfunctie. Deelfunctiekaarten zijn zeet gerichte weergaven van objectieve

kaartgegevens. Per'deelfunctie'worden zoekzones aangeduid waar potenties aanwezig zijn

voor de versterking van het betreffende aspect van een functie (zie Tabel 1).

Tabel 1 : De verschillende aspecten of deelfuncties

Bosfunctie Deelfuncties

Ecologische functie Bosuitbreiding vanuit historische kernen

Versterking van zeldzame bostypes

Connectiviteitsanalyse

Economische functie Bosbouw met economische potenties

Biomassateelt op landbouwgronden

Milieubeschermende functie Erosiebestrijding

Bescherming van het grondwater

Bescherming van het oppervlaktewater

Bescherming tegen geluidshinder

Bescherming tegen visuele vervuiling van het

landschap

Sociaal - educatieve functie Openstellen van bos

Aanleg van een stadsbos

4.1.2 De functiekaaften

Het tweede blok in het schema betreft de functiekaarten. Rekening houdende met de

verschillende aspecten van één enkele functie (cfr. deelfunctiekaarten) worden in deze

functiekaarten zoekzones aangeduid, waar potenties aanwezig zijn voor acties die een

optimale invulling van elke bosfunctie afzonderlijk nastreven. ln dit tweede blok in het

schema worden de deelfunctiekaarten dus samengebracht tot één functiekaart.
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Om de verschillende deelfunctiekaarten samen te voegen tot één functiekaart werd een

afwegingskader ontwikkeld. ln dit afwegingskader werden enkele algemene principes

geformuleerd die algemeen toepasbaar, duidelijk en reproduceerbaar zijn.

De afwegingskaders om de basiskaarten te convergeren naar 4 functiekaarten worden

ingegeven door de algemene doelstellingen voor bosbouw in de landinrichting en zeer

specifieke doelstellingen voor het projectgebied en de deelgebieden. Een afireging kan

zowel de wederzijdse uitsluiting als de versterking van deelfuncties behelzen.

4.1.3 Visiekaaft

Na het doorlopen van de eerste twee blokken van het schema, is het duidelijk waar

maatregelen kunnen getroffen worden om elke bosfunctie afzonderlijk te versterken in het

projectgebied. Nochtans zullen keuzes moeten gemaakt worden.

De methodiek streeft ernaar om tot een gebiedsvisie te komen, waar de verschillende

bosfuncties zich optimaal ten opzichte van elkaar verhouden, en die leidt tot een zo goed

mogel'rjke invulling van de doelstellingen.

Het afwegingskader tussen de functies is het belangrijkste beslissingsmechanisme om

maatregelen uit de verschillende functiekaarten al dan niet op te nemen in de eindvisie. Ook

hier spelen wederzijdse versterking en uitsluiting een rol. Meer nog dan het eerste, wordt het

tweede afwegingskader ingegeven en gestuurd door de doelstellingen op deelgebied- en

projectniveau.

De ideaalvisie combineert maatregelen voor bestaande bossen (omvorming, bijsturing

beheer...) met maatregelen voor nieuwe bossen (bosuitbreiding).

De methodiek tot afbakening van zoekzones is zo opgevat dat de argumentatie om een

zoekzone te weerhouden of te weerleggen terug te vinden is in de functiekaarten en in de

deelfunctiekaarten.

4.1.4 Toetsing aan de wettelijke bepalingen

De toetsing aan de wettelijke bepalingen sluit bepaalde voorgestelde maatregelen uit de

ideaalvisie uit wanneer deze juridisch niet realiseerbaar zijn (bevoegdheidsgebied

landinrichting, verbod op vegetatiewijziging Natuurdecreet...). Deze toetsing leidt tot de

Themavisie bos: eindproduct (kaartmateriaal met begeleidende tekst ter argumentatie).
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4.1.5 Toetsing aan de Gewenste Bosstructuur en Bosuitbreidingskaart

De begeleidende tekst, omvat eveneens een foeÍsrng van de ideaalvisie aan de gewenste

bosstructuur. Deze toetsing is niet enkel informatief; beide visies worden ten opzichte van

elkaar bevestigd, genuanceerd of weerlegd.

4.2 Opstellen van de deelfunctiekaarten en functiekaaÉen

Per bosfunctie volgt een samenvattend ovezicht van de literatuur. De concrete werkwijze

om tot de afbakening van zoekzones ter versterking van de betrokken bosfunctie te komen

wordt beschreven, alsook de principes van de eerste afwegingskaders van Figuur 1. Er is
getracht dit eerste afwegingskader zo transparant en eenvoudig mogelijk te houden, zodat

het eenvoudig reproduceerbaar is en toepasbaar op verschillende projectgebieden in het

kader van een Landinrichting.

4.2.1 De Ecologische functiekaart

ln het kader van deze studie wordt de ecologische functie uitgewerkt in drie deelaspecten.

Deze focussering houdt een beperking in, maar garandeert de behandeling van de

voornaamste elementen. De drie deelaspecten zijn (1) de versterking van historisch

permanente bossen, (2) de versterking van zeldzame bostypes en (3) de versterking van de

connectiviteit tussen de bossen onderling.

4.2.1.1 Historisch permanente boskernen

Doel: Bosuitbreiding en bosversterking rond oude boskernen, ter vergroting van habitat en

verbetering van habitatkwaliteit van organismes gebonden aan oud bos (bosplanten,

insecten...)

Omschrijving

Historisch permanente bossen zijn bossen die in het verleden altijd bebost geweest zijn.

Vermits het in de praktijk niet uit te maken is hoe de bebossingstoestand was voor de eerste

geschreven historische bronnen, kunnen beter de termen 'oud bos' en Jong bos' gebruikt

worden (Peterken, 1993; Tack et al., 1993). De term oud bos zegt echter niets over het

bostype, noch over de boomleeftijd (Peterken, 1993)ln Vlaanderen wordt oud bos vanuit

praktisch oogpunt vaak gedefinieerd als bos onafgebroken bebost is sinds 1775. Op dat

moment werd immers de de Ferrariskaart opgemaakt, de eerste gemakkelijk toegankelijke

en gebiedsdekkende kartering van landgebruik in Vlaanderen..
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Oude bossen zijn van groot belang in het behoud van soortendiversiteit, vermits een groot

aantal planten- en diersoorten specifiek aan deze bossen gebonden zijn. Hermy et. al.

(1999) stelden vast dat circa20o/o van de Europese bosflora specifiek aan oud bos gebonden

is. Meerdere factoren dragen bij tot de grote soortendiversiteit in oud bos. De interne

habitatkwaliteit is hierbij een sleutelbegrip. ln tegenstelling tot recente bebossingen van

bijvoorbeeld landbouwgronden is het bodemnutriëntgehalte veel lager in oude bossen,

waardoor algemeen voorkomende stikstof- en fosfaatminnende plantensoorten de

aanwezigheid van de andere bosplanten niet hypothekeren. Ook ongestoorde

bodemstructuur en drainage, aanwezigheid van een humuslaag en een hoog gehalte aan

organisch materiaal in de bodem zijn van belang voor de habitatkwaliteit (Verheyen &
Hermy,2001b).

Recent werd vastgesteld dat de lagere soortendiversiteit van jonge bossen in vergelijking

met oude bossen ook te wijten is aan een beperkte zaadverspreiding. Verheyen & Hermy

(2001b) stelden b'rj sommige oud bosplanten een duidel'rjk afstandseffec{ vast. Zo hebben

Bosanemoon en Ruwe smele een wijde ecologische amplitude, maar kwamen toch niet voor

in jongere bossen. Dit is te wijten aan hun onaangepastheid voor verspreiding op lange

afstand. Verspreiding van zaden van Bosanemoon gebeurt bijvoorbeeld door mieren met

een beperkte actieradius. Het resultaat hiervan is een zeer lage kolonisatiesnelheid. Pigott

(1984) stelde voor Bosanemoon en Wilde hyacint een kolonisatiesnelheid vast van 1 à2 m

respectievelijk 6 à 10 m per eeuw.

Zowel habitatkwaliteit als afstand beTnvloeden de kolonisatiesnelheid van strikte bosplanten

en benadrukken de rol van oude bos als refugium én bronpopulatie voor mogelijke

rekolonisatie.

Het lokaliseren van de oude boskernen is van groot belang om enerzijds een adequate

bescherming te kunnen voozien en anderzijds deze oude boskernen te gebruiken als

ruggengraat voor bosuitbreiding met als reden het vergroten van het areaal van typische

(oud) bosplanten.

De bescherming omhelst in elk geval het absoluut behoud van de biologisch waardevolle

oude boskernen. De grootte van deze bossen speelt hierbij een mindere mate een rol, het

gevoerde bosbeheer en de randeffecten (laterale influx van pesticiden en nutriënten) wel.

Om in nieuw aan te leggen bossen de typische bosvegetatie zo snel mogelijk tot stand te

laten komen, kunnen deze best gerealiseerd worden naast of in de onmiddellijke nabijheid

van oude boscomplexen. Honnay et al. ('1999) stelden vast dat de typische bosflora in

nieuwe bossen zich zelfs in de onmiddellijke omgeving van oud bos slechts na 100 jaar

volledig kan vestigen. Aanvullend op of b'lj gebrek aan oud boskernen kunnen ook oude

houtwallen en houtkanten gebruikt worden als basis voor de aanleg van nieuw bos. Deze

oude kleine landschapselementen lagen vroeger immers vaak in het bos en herbergen nu
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relicten van de authentieke bosflora (Peterken, 1993; Tack et al., 1993; Verheyen & Hermy,

2001a; Verheyen & Hermy,2001a; Verheyen & Hermy,200íb).

Bosuitbreiding rond oude boskernen vindt meestal plaats op percelen die momenteel in

landbouwgebruik zijn. Hier speelt dus vooral de habitatkwaliteit een belangrijke rol. Om

stress-tolerante plantensoorten meer kansen te geven ten opzichte van competitieve en

ruderale soorten, moet overwogen worden om het nutriëntgehalte van de bodem terug te

verlagen. Dit kan gebeuren door middel van maaien of zelfs drastischer door het afgraven

van de bovenste grondlaag (Honnay ef a/., 1999).

Concrete werkwijze

Van de oud boskernen worden enkel deze weerhouden die biologisch zeer waardevol zijn en

toelaten om compacte bosgehelen van groter dan 100 ha aan te leggen. Deze bossen met

een zone van 200 m eromheen vormen de basis van de deelfunctiekaart. Binnen de zones

wordt aangegeven waar bosomvorming en bosuitbreiding wenselijk zijn.

Onderstaande beslissingsboom Figuur 2 geeft alle mogelijkheden van maatregelen weer

binnen de afgebakende zoekzones.

neen

neen

Figuur 2. Bes/rssrngsöoom voor de maatregelen binnen de zoekzones'oud bos'

bijsturing beheer en
boomsoorten

bebossing gewenst
prioritaire

herbebossing

lnheems looÍhout (geen
populier, geen naaldhout)

instandhouding

Bos aanwezig

Voorheen permanent
bebost (tot ca. 1900)

"oud bosgronden"

Historisch permanent
waardevol bos

absoluut behoud
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4.2.1.2 Zeldzame bostypes

Doel: Signaleren van zeldzame bostypes en aangeven waar nieuwe bossen moeten

aangelegd of bestaande bossen moeten bijgestuurd worden om het areaal van deze

bostypes te laten toenemen

Omschrijving

Vanuit bosbouwkundig standpunt wordt voornamel'rjk gekeken naar welke boomsoorten op

welke gronden kunnen voorkomen. Een meer ecologische benadering vertrekt ook van het

bodemtype, maar ondezoekt vooral welk vegetatietype zich op spontane wijze kan

ontwikkelen. Dit vegetatietype omhelst zowel de boomsoortencompositie als de struik-, kruid-

en moslaag. ln dit kader is het begrip potentieel natuurlijk vegetatietype van belang.

Oorspronkelijk werd de potentieel natuurlijke vegetatie gedefinieerd als de natuurlijke

vegetatie die op een bepaalde plaats mogelijk is zonder enige vorm van menselijk beheer

(TrJxen, 1956). Kowarik (1987) herdefinieerde dit begrip door te stellen dat door menselijk

toedoen de standplaats onomkeerbaar kan w'rjzigen, zodat de potentieel natuurlijke vegetatie

het hoogst ontwikkelde vegetatietype is dat onder de huidige omstandigheden op een

bepaalde standplaats mogelijk is. ln voorliggende studie worden voor de situatie in

Vlaanderen de potentieel natuurlijke bosvegetatietypes gehanteerd zoals bepaald door De

Keersmaeker et al. (2000).

Het intensieve land- en bosgebruik heeft in Vlaanderen geleid tot een zeer gering aandeel

natuurlijke bossen. Het Natuurrapport vermeldt dat ongeveer 85.000 ha van de 135.000 ha

bos in Vlaanderen bestaat uit aanplantingen (Dumortier et a1.,2001). Om op termijn de

biodiversiteit die gebonden is aan de diverse natuurlijke vegetatie§pes te vrijwaren, is het

van belang die natuurlijke vegetatietypes aan te duiden die momenteel zeer zeldzaam en

sterk bedreigd zijn en deze prioritair te versterken.

ln het verleden zijn de meeste aandacht en de meeste middelen gegaan naar het behoud

van oude bossen. Uitbreiding van natuurlijke bos§pes kwam daardoor op het achterplan

terecht (Peterken, 1993). Toch wordt de laatste tijd de focus verlegd naar aanplanting en

bosbeheer die meer in lijn liggen met de natuurlijke bostypes. Volgens deze benadering dient

het beheer van bos gebaseerd te zijn op natuurlijke processen en op het incorporeren van

natuurlijke struc'turen binnen productiebossen (Fries et a\.,1998). Nieuw natuurlijk bos kan

ontstaan vanuit vier uitgangssituaties, nl. (1) door natuurlijke successie op voorheen

onbeboste gronden, (2) door aanplanting van geschikte inheemse boomsoorten op

onbeboste gronden of bij herbebossingen, (3) door het kappen van aanplantingen van

exoten in bestaande bossen en het al dan niet spontaan laten bebossen van de kapvlakten

of (4) door het inplanten van of bevorderen van de natuurlijke verjonging van inheemse

boomsoorten in kunstmatige aanplantingen. Vanuit natuurbehoudsoogpunt kan best

geopteerd worden voor spontane bebossing, omdat op deze manier de lokale genotypes als
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basis dienen voor het nieuw te creëren bos (Peterken, 1993). ln Vlaanderen is de genetische

vervuiling echter vrij groot door het gebruik van niet autochtoon plantmateriaal, zodat dit
geen absolute garantie is op de ontwikkeling van bossen met autochtone boom- en

struiksoorten. Wel is de nabijheid van restanten van de te ontwikkelen nieuwe bostypes

noodzakelijk omdat de kansen voor kolonisatie met de gewenste boom- en struiksoorten te

vergroten.

Concrete werkwijze

Om zeldzame bostypes te beschermen, moet eerst geweten zijn welke effectief zeldzaam

zijn binnen elk projectgebied. Hiertoe wordt een oppervlakteanalyse van de aanwezige

bostypes gemaakt. Ook de zeldzaamheid op Vlaams niveau en Europees niveau speelt een

rol bij deze bepaling. Vervolgens wordt uitgemaakt of het binnen het projectgebied wel zin

heeft om een bepaald zeldzaam bostype te versterken, omdat de bodemkarakteristieken (cfr.

potentieel natuurlijk vegetatietype) zich hiertoe moeten lenen. ln een derde fase worden de

aanwezige fragmenten van de zeldzame bostypes opgespoord en gebruikt als voonruaarde

voor de ontwikkeling van nieuwe bossen. Om op termijn tot een goede

vegetatiesamenstelling te kunnen komen moeten er immers nog relicten van de

vegetatietypes in de nabijheid beschikbaar zijn.

4.2.1.3 Landschapsecologische connectiviteit

Doel: Aanleveren van voorstellen voor de aanleg van stapstenen en corridors ter verbetering

van de connectiviteit tussen de bossen. Het connectiviteitsmodel gebruikt ree als "vectod,

vermits deze soort migratiepatronen vertoont die relevant zijn op schaalniveau landinrichting

Omschrijving

De actuele natuurwaarde is de 20"t" eeuw sterk afgenomen. Waar in de eerste helft van de

vorige eeuw voornamelijk verlies en versnippering van habitats een achteruitgang

veroorzaakte, deed zich in de tweede helft ook een belangrijk habitatkwaliteitsvermindering

voor (verzuring, verdroging, verstoring door menselijke activiteit...)(Verboom et al., 1997).

Verbetering van de kwaliteit van de natuur moet zich richten op beide sporen. Het Vlaamse

beleid beschouwt versnippering als een sleutelfactor binnen de milieuproblematiek en

formuleert in het ontwerp Milieubeleidsplan 2003-2007 het verminderen van de

gei§oleerdheid van geschikte habitats voor zoveel mogelijk doelsoorten in functie van het

instandhouden, ontwikkelen of herstellen van permanent leefbare (meta)populaties als een

belan g rij ke plandoelstel I i ng (Gewestel ij k Mi I ieuoverle g, 2002).

ln het kader van versnippering is het zinvol om verschillende populatietypes te omschrijven.

Langs de ene kant zijn er populaties die verblijven in een habitat dat groot genoeg is voor

een duurzame instandhouding van de populatie. lsolatie van het geschikte habitat in een
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'vijandige' omgeving heeft geen invloed op de overlevingskansen van de populatie.

Dergelijke populatie wordt aangeduid met de term Minimum Viable Population of minimale

levensvatbare populatie. lndien de geschikte habitatplekken niet groot genoeg zijn om een

op zich staande populatie te herbergen, moeten de organismen zich verspreiden over

verschillende kleinere geschikte habitats. Het betreft dan een netwerkpopulatie. Als een

dergelijk habitatnetwerk groot genoeg is om een duurzame populatie in stand te houden, kan

gesproken worden over een Minimum Viable Metapopulation of minimale levensvatbare

metapopulatie (Verboom et al., 1 997).

De levensvatbaarheid of duurzaamheid van een metapopulatie hangt af van verschillende

factoren, nl. de mate van verbinding tussen de verschillende subpopulaties, de gemiddelde

grootte van een habitatplek en habitatkwaliteit, de structuur en kwaliteit van het

tussenliggende gebied. Andezijds zijn ook soortgebonden aspecten van belang:

gevoeligheid voor milieufluctuaties, demografische karakteristieken en de wijze van migratie.

De belangrijkste factor is migratie, die noodzakelijk is om een lokaal 'uitgestorven'

subpopulatie te herkoloniseren en ook om genetische uitwisseling tussen verschillende

subpopulaties mogelijk te maken. Deze genetische uitwisseling is cruciaal omdat te kleine

subpopulaties anders op lange termijn genetisch verarmen en uiteindelijk uitsterven. Migratie

stabiliseert dus de metapopulatie en de metapopulatiedynamiek (Gustafson & Gardner,

1996; Peymen et a|.,2001). Behoud van biodiversiteit kan dus niet efficiënt of zelfs helemaal

niet gebeuren door enkel de instandhouding en intern beheer van reservaatgebieden.

Beheersplannen op landschapsschaal zijn dus noodzakelijk. Deze plannen moeten zowel

met de schaal in ruimte als de schaal in tijd rekening houden (Fries ef aL, 1998).

Een landschapsplan dat het begrip metapopulatie in rekening brengt, kan afgeleid worden

van een sleutelhabitat - corridor model (Fries ef al., 1998). Het is belangrijk te benadrukken

dat model een uitgesproken soortgerichte benadering is, waarbij het gedrag van het

organisme centraal staat. Verschillende diersoorten zullen dus leiden tot verschillende

landschapsplannen. Volgens dit model bestaat een landschap uit verschillende geschikte

sleutelhabitats, al dan niet verbonden via corridors en ingebed in een landschappelijke matrix

met een minder geschikt landgebruik. Na bepaling van de sleutelhabitats en hun onderlinge

connectiviteit kunnen de prioritaire gebieden afgebakend worden waar conidors nodig zijn

voor het versterken van de connectiviteit. Op dit moment zijn er echter weinig

wetenschappelijke studies die het belang van conidors voor faunamigratie aantonen (Fries ef
al., 1998). Belangrijke oorzaken hiervan zin de relatief uitgestrekte schaal van

migratiepatronen, het ontbreken van soortspecifieke gegevens met betrekking tot migratie en

habitatgeschiktheid en het ontbreken van voldoende gedetailleerde gegevens over

landgebruik om een modelmatige aanpak te vergemakkelijken.

De soortbenadering spitst zich in de voorliggende studie toe op de Ree (Capreolus

capreolus). Ree is immers een sterk aan boshabitat gebonden diersoort, alhoewel deze
gebondenheid tegenwoordig minder sterk is en elk habitat waar een minimum aan dekking
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aanwezig is ook geschikt is. Bovendien vertoont Ree fourageer- en migratiepatronen die

relevantie hebben op het schaalniveau van de landinrichting. ln gefragmenteerde

bosgebieden werden courante verplaatsingen vastgesteld tot 5 km. Zelfs afstanden tot 11 km

konden worden vastgesteld, waarbij de ree ook een autosnelweg had overgestoken

(Peymen et a1.,2000). Alleszins moet men in het achterhoofd houden dat de studie van de

connectiviteit in voorliggende studie volledig hypothetisch is en geen rekening houdt met de

actuele aanwezigheid van Ree of de actuele migratiepatronen, vermits daarover vaak geen

sluitende en voldoende gedetailleerde informatie bestaat. Ree wordt dus wel als een soort

vector gebruikt om de connectiviteit te analyseren. Van de specifieke soortbenadering moet

bij het eindresultaat abstractie gemaakt worden en de interpretatie van het eindresultaat

moet zich weer focussen op het algemeen landschapsecologisch aspect.

Concrete werkwijze

Het belangrijkste doel van dit deelonderzoek is na te gaan of genetische uitwisseling tussen

verschillende reepopulaties mogelijk is door migratie. Deze reepopulaties kunnen zich

normaal gezien handhaven in grotere boscomplexen (> 50 ha), die brongebieden genoemd

worden. Migratieverbeterende maatregelen zijn enkel nodig als deze brongebieden sterk
geisoleerd zijn t.o.v. andere brongebieden. De isolatiegraad wordt bepaald door de

habitatgeschiktheid van het landschap tussen het brongebied in kwestie en de andere

brongebieden te evalueren.

lndien de isolatiegraad vrij hoog is, moeten nieuwe stapstenen of corridors aangelegd

worden. Deze kunnen best gelokaliseerd worden op plaatsen waar nu reeds migratieroutes

(connectiviteitspadenl kunnen liggen, m.a.w. het huidige gemakkelijkst te volgen pad tussen

de brongebieden. De lokalisatie van actuele stapstenen is hierbij van belang. Deze

stapstenen zijn bossen kleiner dan 50 ha (doelgebieden).

4.2.1.4 Afwegingskader basiskaarten tot functiekaart Ecologische functie

De ecologische functiekaart is het resultaat van de afirueging van de drie deelfunctiekaarten,

nl. (1) de versterking van historische boskernen, (2) de versterking van zeldzame bostypes

en (3) de connectiviteitsanalyse. Ze wordt gevormd door de unie van de grootste zoekzones

voor uitbreiding van zeldzame bostypes, en de deelfunctiekaart ter versterking van

historische boskernen.

Deze unie wordt geconfronteerd met de voornaamste connectiviteitspaden (mede ingegeven

door de knelpunten, actie, visiekaart en de doelstellingen op deelgebiedniveau).

Gezien de beekbegeleidende zeldzame bostypes sterk gradiëntgebonden zijn, vormen de

zoekzones voor uitbreiding ervan vaak lijnvormige elementen of stapstenen in het landschap.

Bij confrontatie van de zoekzones zeldzame bostypes en de connectiviteitspaden, treden
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beiden vaak versterkend op ten opzichte van elkaar, of wordt door de zoekzone zeldzaam

bostype een alternatief connectiviteitspad geboden voor de computergesimuleerde

zoekzones voor de realisatie van verbindingen tussen waardevolle bossen.

ln Figuur 3 worden de principes van afweging tussen de drie deelfunctiekaarten,

schematisch weergegeven.

Figuur 3 : afwegingskader tussen de verschillende deelfunctiekaarten Ecologische functie van bos

4.2.2 De Economische functie

De economische functiekaart wordt herleid tot twee aspecten, met name het aanduiden van

opportuniteiten voor biomassateelt en de selectie van zones waar de potenties voor

economisch rendabele bosbouw, groot zijn.
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4.2.2.1 Biomassateelt

Doel: aanleveren van zones waar biomassateelt op landbouwgronden mogelijk is. Hoewel

het een landbouwaangelegenheid betreft, kan de bosbouw door de ervaring met

boomsoorten hierin een waardevolle insteek geven.

Omschrijving

Biomassateelt is het kweken van gewassen die uitsluitend of voornamelijk voor de

opwekking van energie geteeld worden. Dit kan gebeuren met (meestal éénjarige) niet-

houtige gewassen, zoals suikerriet, suikerbiet, koolzaad of Miscanthus (Olifantsgras). Langs

de andere kant is het ook mogelijk om houtachtige gewassen te gebruiken. Populier en Wilg

zijn de meest geschikte soorten, in een hakhoutsysteem met een omloopperiode van

ongeveer drie jaar (ODE-Vlaanderen, 2OO1l.

Biomassa werd in het verleden algemeen beschouwd als een laagwaardige energiebron en

wordt zelden opgenomen in de energiestatistieken. Nochtans moet het als een belangrijke

hernieuwbare energiebron aanzien worden equivalent met de fossiele brandstoffen.

Biomassa kan immers niet alleen verbrand worden voor de productie van warmte of voor de
productie van elektriciteit, maar kan ook omgezet worden tot allerlei hoogwaardige

energiedragers. Door fermentatie, bacteriële vertering of vergassing kunnen alcoholen,

methaan en waterstofgas geproduceerd worden (Hall, 1997).

De keuze voor biomassateelt moet zowel vanuit economisch standpunt als vanuit

milieustandpunt te verantwoorden zijn. Belangrijk hierbij is op te merken dat de afirueging

dient te gebeuren op basis van de verschillen tussen biomassateelt en conventionele

éénjarige landbouwsystemen. Een afweging tussen biomassateelt en duurzame bosbouw

mag niet gemaakt worden omdat een bestaand bos in geen geval gekapt mag worden ten

voordele van biomassateelt. Biomassateelt wordt expliciet beschouwd als een

landbouwaangelegenheid en draagt niet bij tot het duurzaam functioneren van de

bosstructuur, hoewel de biomassateelt wel een meer ondersteunende functie kan hebben

t.o.v. van de natuurlijke structuur dan de conventionele landbouwpraktijken.

Bij de economische aspecten dient men rekening te houden met de kosten voor aanleg en

onderhoud, de opbrengsten, de mogelijke afzetmarkten en de al dan niet aanwezige externe

kosten.

Vermits de biomassateelt zich in Vlaanderen momenteel beperkt tot enkele demonstratie- en

pilootprojecten, is een echte economische benadering uitgaande van een vrije marktsituatie

niet mogelijk (ODE-Vlaanderen, 2001).ln Scandinavië zijn er echter wel biomassaplantages

en -verwerkingseenheden operationeel die economisch rendabel z'rjn. De aanwezigheid van

Methodiek Pagina í46/236

I



een goed kader, bestaande uit een sluitende wetgeving, subsidies en goedkope leningen, is

hierbij onontbeerlijk (Hall, 1997). Mitchell et al. (1999) vergeleken op basis van experimenten

met korterotatieteelten in het Verenigd Koninkrijk de rentabiliteit van biomassateelt met de

conventionele landbouwteelten. De jaarlijkse bruto winst van de landbouw, zonder de kosten

voor kapitaal en arbeid in rekening te brengen, werd vergeleken met de hypothetische
jaarlijkse opbrengst (= annuiteit) van de biomassateelt. Deze annuileit dient gebruikt te
worden omdat biomassateelt geen effectieve jaarlijkse opbrengst heeft. Tabel 2toont aan dat

korterotatieteelten nooit economisch rendabeler zijn dan de conventionele landbouwteelten.

De getrokken vergelijking is echter niet volledig, omdat het kostenaspect van arbeid en

kapitaal niet betrokken zijn in de opbrengst van de conventionele landbouwteelten. Met een

benodigde arbeid van circa 20 manuur, kan de korterotatieteelt wel beter uit de vergelijking

komen.

Tabel 2. Financiële veryelijking van korterotatieteelten met conventionele landbouwgewassen (Verenigd
Koninknjk)

Gewas Opbrengst (ton/ha) Fi nanciöle opbrengst (Euro/ha)

zonder subsidies met subsidies

Zomergerst

Wintertanre

korterotatieteelt

4

6

8

422

680

105

807
'1065

296

Om hoge opbrengsten te garanderen is het gebruik van hoogwaardige klonen van Wilg en

Populier noodzakelijk, waarbij de keuze bepaald wordt door het lokale klimaat en de

bodemomstandigheden Op deze manier kunnen maximale productieniveaus tot 25 ton droge

stof per ha gehaald worden (Ceulemans & Deraedt, 1999; Mitchell et a|.,1999).

Naast de economische analyse moet ook een milieuanalyse gemaakt worden.

Koolstofbalansen, bodemeffecten en effecten op de lokale biodiversiteit zijn de belangrijkste

milieufactoren.

Koolstofuastlegging in biomassa is een belangrijke maatregel om het broeikaseffect tegen te
gaan. Wanneer deze biomassa vervolgens gebruikt wordt als substitutie voor fossiele

brandstoffen, resulteert dit in een netto nul-effect voor wat betreft koolstofuastlegging, maar

door het verminderde gebruik van fossiele brandstoffen zal er toch een positief effect zijn op

de koolstofemissies (Hall, 1997). Een studie in de Verenigde staten toonde aan dat het

verhoogd gebruik van aardgas en biomassa relatief t.o.v. steenkoolcentrales de twee
goedkoopste technologische opties waren om COz-uitstoot te verminderen. Voor elke ton

koolstof die minder uitgestoten wordt, is dan een extra kost vereist van 32 dollar

respectievelfik 36 dollar.

lndien korterotatieteelten de conventionele landbouwteelten vervangen, wordt een

substantiële bijdrage geleverd aan de verbetering van bodemkarakteristieken. ln eerste
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instantie is voor dergelijke biomassateelt een minder frequente en minder drastische

bodembewerking noodzakelijk. Slechts nadat de hakhoutstoven volledig uitgeput en

vervangen z'rjn, i.e. na 15 tot 20 jaar, dienen deze verwijderd te worden en moet de bodem

geploegd en bewerkt worden. Ook wat betreft bodembemesting scoort biomassateelt beter.

De keuze van aangepast klonen en het afzetten van de stoven na de bladval brengt een

minimale nutriëntenbehoefte met zich mee. Desondanks zal in de meeste gevallen een lichte

bemesting wel noodzakelijk zijn (Hall, 1997). De minimale nutriëntbehoefte resulteert in een

geringe kans van overbemesting en vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Vermits

biomassateelt door het gebruik van populier en wilg vaak gebonden is aan alluviale gronden,

is een koppeling met de verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit zeer gemakkelijk. De

aanleg van brede bufferstroken met biomassateelt kan de diffuse vervuiling van de landbouw

naar de beeksystemen tegengaan (Gene Garrett & Buck, 1997).Ten slotte is bij de

erosiebestrijding een belangrijke taak weggelegd voor de biomassateelt. Het erosierisico is

lager bij biomassateelt in vergelijking met éénjarige rijteelten zoals mai's.

Ook effecten op de biodiversiteit dienen ondezocht te worden. Biomassa-aanplantingen

krijgen vaak veel kritiek, vermits er veel minder plant- en diersoorten voorkomen dan in
natuurlijk bos. Nochtans is dit een slechte vergelijking, omdat bestaande bossen nooit

vervangen mogen worden door biomassateelten. Voormalige landbouwgronden met

biomassateelt hebben wel een grotere biologische waarde dan voorheen (Hall, 1997). Het

aantal zangvogels en de dichtheden van wild zijn groter in deze biomassateelten (Mitchell ef

a/., 1999).

Tot slot worden enkele getallen weergegeven die het belang en de positie van biomassateelt

in de Vlaamse energiebalans beschouwt en de hiermee verbonden benodigde oppervlakte

aangeven. Bij goede populieren- of wilgenklonen is een jaarlijkse netto energieopbrengst van

200 GJ per ha mogelijk (ODE-Vlaanderen, 2001). Vermits de totale Vlaamse

energiebehoefte 1495 PJ bedraagt (Anoniem,20O1b), is een totale oppervlakte van meer

dan 7 miljoen hectare noodzakelijk indien alle energie uit biomassateelt moet komen. Een

meer zinvolle benadering komt uit de doelstelling uit het Vlaamse regeerakkoord om 3%

hernieuwbare energie te produceren. lndien deze volledig uit biomassa afkomstig moet zijn,

is circa 210.000 ha grond noodzakelijk. Dit komt overeen met één derde van de totale

oppervlakte die momenteel gebruikt wordt door de landbouw. lndien tenslotte de 10.000 ha

die voorbehouden is voor tijdelijke bebossingen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

zou gebruikt worden voor biomassateelt, bedraagt het aandeel van groene energie 0,1o/o vàn

de totale energiebehoefte.
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Concrete werkwijze

Los van de economische en milieugebonden aspec'ten, moet gekeken worden of de

potenties aanwezig zijn voor de aanwending van biomassateelt in Vlaanderen. Vermits er in

Europa aanzienlijke landbouwoverschotten zijn, kan circa 15o/o van de landbouwoppervlakte

opzij gezet worden (Hall, 1997). Om een alternatief te bieden aan de conventionele

landbouw, worden in de voorliggende studie enkel de marginale landbouwgronden

beschouwd wanneer er gezocht wordt naar locaties voor biomassateelt. Op deze marginale

landbouwgronden is hoogwaardige economisch rendabele landbouwproductie immers niet

mogelijk. Bijkomend moet de bodem geschikt zijn voor de teelt van populier of wilg. De

droogste gronden vallen er dus uit, zodat enkel de vochtigere en rijkere gronden in beek- en

riviervalleien overblijven. Tot slot worden enkel de zones weerhouden die groter zijn dan 5

ha. Bodemkarakteristieken kunnen immers op zeer korte afstand verschillen, maar met

betrekking tot de landinrichting is het enkel van belang om grootschaligere patronen te

ontdekken en dus grotere gebieden aan te duiden die geschikt zijn voor biomassateelt.

4.2.2.2 Bosbouweconomische potenties

Doel: aanleveren van een beslissingsmodel dat aangeeft waar welke boomsoort moet

aangeplant worden om een maximale doch duurzame financiële opbrengst te verzekeren.

Hiermee moet rekening gehouden worden bij de aanleg van nieuwe bossen en bijsturen van

beheer in andere bossen.

Omschrijving

Bij het bepalen van de bosbouweconomische potenties van een gebied of een bos spelen tal

van factoren een rol. ln eerste instantie is de bodemgeschiktheid van belang, maar

daarnaast zijn het gevoerde bosbeheer, de vatbaarheid voor ziekten en plagen, de prijs van

arbeid en kapitaal, de grootte van het bos voor het samenstellen van goede en verkoopbare

houtloten en de actuele vraag naar bepaalde houtsoorten met daaraan gekoppeld een

houtprijs van cruciaal belang. De boomsoortenkeuze in relatie tot bodemgeschiktheid en

vatbaarheid voor ziekten en plagen enerzijds en het gevoerde bosbeheer anderzijds zijn de

twee belangrijkste factoren waarop de bosbeheerder invloed heeft om de

bosbouweconomische potenties van zijn bestaande of nieuw aan te leggen bossen te
vergroten. ln dit hoofdstuk wordt enkel de boomsoortenkeuze in relatie tot de bodem

toegelicht.



Concrete werkwijze

ln voorliggende studie is de keuze van boomsoorten beperkt tot de 6 economisch

belangrijkste en meest voorkomende soorten. Overeenkomstig de Bosinventarisatie van het

Vlaamse Gewest (Waterinckx, 2001) zijn dit in volgorde van afnemende oppervlakte Grove

den, Populier, Corsicaanse den, Zomereik en Beuk. Vermits geschikte locaties voor

Wintereik in het verleden vaak ook met Zomereik beplant werden en dus systematisch

benadeeld werd komt Wintereik zeer weinig voor. Toch wordt deze toegevoegd aan de lijst

met economisch waardevolle boomsoorten. Soorten als Boskers, Esdoorn en Es zijn ook

zeer waardevolle boomsoorten, maar worden niet meegenomen in de grootschalige

analyses, vermits deze boomsoorten nooit volledig bestandsopbouwend zijn en slechts een

secundaire rol vervullen in aanwezigheid van de hoger genoemde hoofdboomsoorten.

Douglasspar, Amerikaanse eik, Lork en Fijnspar worden niet weerhouden omdat deze

beschouwd worden als exoten (Buysse et a\.,2001).

Om te keuze voor een bepaalde boomsoort vast te leggen dient eerst bepaald te worden wat

de standplaatsgeschiktheid is van de locatie voor de verschillende boomsoorten. Aan deze

standplaatsgeschiktheid kan een gemiddelde jaarlijkse houtaanwas gekoppeld worden.

lndien men deze houtaanwas relateert aan de houtprijs, heeft men een idee van de
gemiddelde jaarlijkse waardeaanwas en kan de boomsoortenkeuze gemaakt worden. Hierbij

dient men wel rekening te houden met de leeftijd waarop gekapt kan worden, vermits dit in
een economische analyse een belangrijke factor is; hoe later immers de eerste kapping en

dus de eerste inkomst, hoe lager de huidige waarde van deze inkomst.

Onderzoek naar de standplaatsgeschiktheid voor boomsoorten vergt een onderzoek naar de
productiefactoren. De meest voor de hand liggende productiefactoren zijn (1) de

korrelgrootteverdeling of de grondsoort, (2) de waterhuishouding en het waterleverend

vermogen van de bodem, (3) de humusinhoud, (4) de structuur- en consistentievorm van de

bewortelde zone, (5) de zuurtegraad en de voedingstoestand van de bodem (6) de

mineralogische samenstelling van de bodemvormende mineralen, (7) de ligging in het reliëf

en (8) de klimaatskenmerken (Baeyens, 1992). Met uitzondering van reliëf en klimaat zijn

alle andere productiefactoren gelinkt met de bodem. Voor het bepalen van deze

bodemproductiefactoren op gebiedsniveau is de Bodemkartering van België de enige

referentie. Deze kaart geeft echter geen informatie over humusinhoud, zuurtegraad en

voedingstoestand en kan dan ook slechts gebruikt worden voor een ruwe schatting van de
productiefactoren.

Het bodemgeschiktheidsprogramma BOBO (De Vos, 2000) is geschikt om de bodemkaart

om te zetten naar kaarten van de standplaatsgeschiktheid voor de verschillende

boomsoorten. BOBO synthetiseert de huidige beschikbare kennis inzake de relatie tussen

bodemtype en groeiverwachting en baseert zich op bestaande bronnen, met name de



geschiktheidsmatrices van Baeyens (Baeyens, 1992), de Waalse Fichier écologique

(Weissen, 199'Ía; Weissen, 1991b) en het Nederlands onderzoek inzake groeiverwachting

van boomsoorten (Paasman, 1988). De twee hoofdfactoren zijn de textuur en de

drainageklasse. Op basis van deze twee gegevens worden de bodemtypes onderverdeeld in

vijf geschiktheidsklassen. Daarnaast kunnen ook extra gegevens toegevoegd worden over

profielontwikkeling en substraat. De geschiktheid wordt dan op basis van de extra gegevens

in gunstige of ongunstige zin aangepast.

Een tweede stap in het proces is het koppelen van standplaatsgeschiktheidsgegevens aan

groei. Vermits dit soort onderzoek met uitzondering van de populierenklonen(Van Slycken &

Stevens, 1992) in Vlaanderen in het verleden nooit uitgebreid gevoerd werd, dienen

gegevens van Wallonië (Weissen, 1991a) en Nederland (Jager & Oosterbaan, '1994; Jansen

et a1.,1996; Oosterbaan, 2000) gebruikt te worden. Tabel 3 geeft de gemiddelde jaarlijkse

aanwas weer voor de belangrijkste boomsoorten opgedeeld naar de verschillende

geschiktheidsklassen. De gemiddelde jaarlijkse aanwas is het houtvolume dat gemíddeld

jaarlijks bijkomt over een periode vanaf de aanplanting tot wanneer de bomen kaprijp zijn.

Tabel 3. Gemiddelde jaarlijkse aanwas (m"ha) in relatie tot standplaatsgeschiffiheid

Standplaats-
geschiktheid

Beuk ZwaÉe den Grove den Gultuurpop Wintereik Zomereik

ulier

zeer geschikt

geschikt

matig geschikt

eerder ongeschikt

ongeschikt

8

5

4

0

0

10

5,5

4

0

0

8 I 0

4

0

0

0

6,5 7

3,5

2

0

0

3,5

2

0

0

4

3,1

0

0

De derde stap bestaat uit het bepalen van de houtprijzen. Alhoewel dit een zeer belangrijke

factor is, moet toch met de nodige reserve geëvalueerd worden, omdat de houtprijs een sterk

fluctuerend gegeven is die sterk kan wijzigen in de periode tussen het moment dat de

boomsoortenkeuze bepaald wordt en de aanplanting gebeurt en het moment van de kapping

en verkoop. Voor de bepaling van de prijzen (Tabel 4) werd beroep gedaan op de gegevens

over de prijstendensen van de Belgische houtmarkt (Anoniem, 2OO1a).
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Tabel 4. Gemiddelde houtpijs voor gemiddelde sortimenten - prijstendensen winter 2001 (bron: Silva Belgica)

BoomsooÉ Gemiddelde houtprijs voor gemiddelde soÉimenten (EUR/ha)

Beuk

Zwarte den

Grove den

Cultuurpopulier

Wintereik

Zomereik

93,75

18,75

13,75

40

100
'Í00

ln een laatste fase kunnen de netto actuele waarde en de annuiïeit van een bebossing

bepaald worden. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat de bebossing in het huidige
jaar uitgevoerd wordt, gevolgd door een kapping wanneer het bos kaprijp is (dit is de

bedrijfstijd). Daarna wordt terug met dezelfde boomsoort bebost. Deze cyclus doet zich

oneindig voor. Dit bosmodel genereert een oneindige stroom inkomsten met als frequentie

de bedrijfstijd. De actuele waarde van deze oneindige stroom inkomsten kan berekend

worden door de toekomstige inkomsten te verdisconteren a.d.h.v. de rentevoet (3%). Het

principe van verdisconteren steunt op het feit dat het een zelfde inkomst vandaag en op een

gegeven moment in de toekomst niet dezelfde waarde heeft. Hoe eerder de inkomst, hoe

groter de werkelijke waarde ervan. ln dit kader is ook de bedrijfstijd van belang. Hoe korter

de bedrijfstijd, hoe sneller de eerste eindkap kan gebeuren en hoe groter de waarde van

deze eindkap. Volgens een dergelijke benadering worden een soort als Populier, met een

zeer korte bedrijfstijd, sterk bevoordeeld t.o.v. bijvoorbeeld Eik en Beuk.

Voor het ontwikkelde model werden volgende bedrijfstijden gehanteerd (Tabel 5). Ook hier

werd gebruik gemaakt van de Nederlandse vakliteratuur. Belangrijke bemerking is dat in voor

alle standplaatsgeschiktheidsklassen dezelfde bedrijfstijd gehanteerd wordt.

Tabel 5. Bedrijfstijden van de economisch belangrijke boomsoorten

Boomsoort Bedrijfstijd

Beuk

Zwarte den

Grove den

Cultuurpopulier

Wintereik

Zomereik

1 00

80

60

30

90

90

Methodiek

NAïfr/ = I
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NAW = de netto actuele waarde van alle toekomstige opbrengsten van een bos

I = inkomstsn = gemiddelde jaarlijkse aanwas . bedrijfstijd * houtprijs

p = rentevoet (3%), dus 1,0p = 1,03

u = bedrUfstUd

Deze netto actuele waarde kan verder worden omgezet naar een annuileit (A). Dit komt

overeen met een theoretische jaarlijkse inkomst van het bos.

A = NAWx 0,0p

De keuze van de uiteindelijke boomsoort steunt op het vergelijken van de annu'fteit. De

boomsoort waarvan de toekomstige inkomsten de hoogste annu'r'teit genereren, wordt

uiteindelijk verkozen als beste boomsoort op de lokatie.

4.2.2.3 Afweg ingskader basiskaarten tot fu nctiekaart Econom ische fu nctie

Gezien het bijzondere karakter van de zoekzones voor biomassateelt (tot op perceelsniveau,

de link met de landbouwsector, eerder dan met het bosbeleid, worden in principe alle

zoekzones van deze deelfunctiekaart weerhouden in het afiregingskader tussen de

deelfu ncties. Bovendien worden ze d uidelij k gescheiden gevisualiseerd.

De deelfunctiekaart'aandachtszones met bosbouwkundige potenties'levert in het algemeen

grote zoekzones op, waarin moeilijk prioritaire zones te herkennen zijn. Deze kaart zal in het

tweede afiregingskader ondersteunende informatie aanleveren bij het totstandkomen van de

themavisie bos.

M.a.w. er is niet echt sprake van een afwegingskader voor wat betreft de convergentie van

de twee deelfunctiekaarten tot een functiekaart 'economische functie'. De twee

deelfunctiekaarten worden integraal meegenomen in het verdere stroomschema.
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4.2.3 De Milieubeschermendefunctie

ln 1996 verrichtte het Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap van de KULeuven, een

studie naar de schermfunctie van bossen, onder de titel 'De schermfunctie van bossen : De

Mogelijkheden die Bossen en Bomenijen bieden ter Bescherming van ons Leefmilieu in

Vlaanderen'(Van Langenhove et al., KUL. 1996).

Na een vergelijkend onderzoek van het statuut'schermbos' in een aantal europese- en niet-

europese landen, worden in deze studie, voor Vlaanderen negen schermfuncties

weerhouden. Deze kunnen desgewenst onderverdeeld worden in vier themagroepen (zie

Tabel6).

Tabel 6: lndeling in 4 themagroepen van de schermbosfuncties van belang voor Vlaanderen (Van Langenhove et
al., 1996)

Schermfunctie fysisch Aanleunende
systeem Schermfuncties
(bodem-water-reliëf)

Risicodragende
schermfuncties

Zintuiglijke
schermfuncties

- bescherming van -
het grondwater

- bescherming van -
het oppervlaktewater

- bescherming tegen

bodemerosie

COz - opslag door -
bos

Klimaatbuffering

door bos

bescherming van de -

luchtkwaliteit

afscherming van -
verontreinigde sites

bescherming tegen

geluidshinder

bescherming tegen

visuele

horizonvervuiling

De eerste groep, de schermfuncties fysisch systeem, omvatten de schermfuncties

aangaande de eigenschappen, processen en onderlinge relaties van de factoren reliëf,

bodem en water. ln deze groep zijn veruit de belangrijkste schermfuncties opgenomen.

De tweede groep, de aanleunende schermfuncties, omvatten de functies COz - opslag en

klimaatbuffering voor bos. Dit zijn niet-plaatsgebonden functies, ze kunnen toegeschreven

worden aan elk bos, ongeacht de ruimtelijke positie ervan. Bovendien moeten er geen of

weinig beperkingen gesteld worden aan het gebruik of de toegankelijkheid van dergelijke

bossen.

De derde groep, de risicodragende schermfuncties, onderscheidt zich van de twee vorige

omdat het bos zélf risico loopt b'rj de bescherming die het wenst te geven. Het risico voor het

bos is niet overal even groot, en kan, mits enige voozorgen, beperkt worden.

ln de vierde groep schermfuncties, zijn deze ondergebracht, die van invloed zijn op de

zintuiglijke waarnemingen van de mens.
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ln 4.2.3.1tot 4.2.3.9 worden de genoemde schermfuncties bijgelicht, alsook de methodiek in

verband met de afbakening van zoekzones ter versterking van de verschillende

milieubeschermende functies van bos.

4.2.3.1 Bescherming van het grondwater

Doel : beschermen van de kwaliteit van het grondwater, meer specifiek in de onmiddellijke

omgeving van kwetsbare waterwinningen.

Omschrijving

Bij de ontwikkeling van een methodiek ter afbakening van zoekzones ter bescherming van

het grondwater gaat de aandacht specifiek uit naar de bescherming van het drinkwater. Ook

bijzondere aandacht voor infiltratiegebieden is van belang voor de bescherming van het
grondwater. Gebiedsdekkende gegevens in verband met deze infiltratiegebieden ontbreken

echter. De analyse voor de opmaak van de deelfunctiekaart - bescherming van het
grondwater, beperkt zich tot de grondwaterwinningen. ln Vlaanderen wordt het drinkwater
voor ongeveer de helft gewonnen uit grondwater (D'hont, 1995).

Het zijn voornamelijk de freatische waterlagen die kwetsbaar zijn voor vervuiling. Dit zijn de

waterlagen onder de grondwaterspiegel, in een relatief goed doorlatende laag en boven een

eerste weinig doorlatende of ondoorlatende laag. Artesische waterlagen bevinden zich onder
een ondoorlatende laag, en zijn bijgevolg minder gevoelig aan vervuiling.

Uit verschillende ondezoeken blijkt dat er een relatie bestaat tussen de kwaliteit van het
grondwater en het bodemgebruik. (Vandormael, 1992; Matheeussen et al., 1995; De

Cooman & Vandormael, 1995). De kwaliteit van het gewonnen water is veel beter onder bos

dan onder intensief beheerde landbouwgrond.

Dit is het gevolg van het niet-gebruik van pesticiden en meststoffen in bos (Brechtel,1992).

Ook de sterk doorwortelde bosbodem is verantwoordelijk voor een goede filterende,

depolluerende en bufferende werking, voor zowel organische als minerale componenten.

Onmiskenbare processen hierin zijn biologische bodemactiviteit, wortelopname,

mineralistatie, humificatie en kationenuitwisselingscapaciteit.

Bossen zijn echter onderhevig aan externe invloeden. De atmosferische aanrijking van

verzurende stoffen, en de hierdoor verhoogde oplosbaarheid van aluminium en zware

metalen, vormen een reëel probleem, niet enkel voor de vitaliteit van de bossen, maar ook

voor de kwaliteit van het grondwaler (Adam et al., 1994). Dit geldt evenzeer voor
stikstofimmissies, die kunnen leiden tot nitraatuitspoeling.

Een aangepast bosbeheer (bosbehandeling en boomsoortenkeuze) van bossen in de

nabijheid van kwetsbare grondwaterwinningen kan bijdragen tot de productie van drinkwater
van goede kwaliteit.
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Grondwaterwinningen worden als kwetsbaar bestempeld wanneer ze voldoen aan volgende

criteria (Van Langenhove, G., 1996).

. De betreffende waterwinning is freatisch of semi-freatisch

. Het gewonnen water is afkomstig van een bron of drainage (systeem), of de filter bevindt

zich op een diepte van minder dan 30m onder het oppervlak

Concrete werkwijze

Van Langenhove (1996) stelt voor om bestaande bossen, gelegen in

o beschermingszone type I en ll
r Kwetsbarewaterwinning

het statuut van schermbos te geven of om over te gaan tot bebossing

Aanplantingen van bomen in de directe omgeving van putten en leidingen dient evenwel

vermeden worden.

4.2.3.2 Bescherming tegen bodemerosie

Doel : aangeven van locaties op erosiegevoelige gronden, waar door bebossing de jaarlijkse

erosiesnelheid kan teruggedrongen worden. Versterken van de erosiebestrijdende functie

van de bestaande bossen in het projectgebied.

Omschrijving

A. Erosie van landbouwpercelen

Bodemerosie wordt gedefinieerd als het losmaken en transporteren van bodemdeeltjes door

water, 'rjs of wind. Voor Vlaanderen situeert dit probleem, voor wat betreft watererosie, zich

vooral in de zandleem- en leemstreek, en dan voornamelijk in de akkerbouwgebieden die

gedurende de winter braak liggen.

Problemen met winderosie zijn hoofdzakelijk gesitueerd op akkergronden in de

zandgebieden (Limburgse en Antwerpse Kempen) en op de niet begroeide zones rond

vervuilende industrieën. Aan de duinengordelvan de Belgische kust, is het probleem evident

(Van Langenhove et al., 1996).

Bij neerslag zijn de braakliggende akkers uiterst gevoelig voor erosie door afstromend water.

Door dit onherstelbaar proces gaat een deel van de vruchtbare toplaag verloren, wat

resulteert in een toenemend productieverlies en een verlaging van de natuurlijke

vruchtbaarheid van de bodem. Deze problemen zijn nadelig voor de landbouwer en
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beperken zich tot lokaal niveau (on sffe). Bodemerosie laat zich ook stroomafwaarts voelen

(off site). Voorbeelden hiervan zijn modderstromen, verminderde watercapaciteit van rivieren

door sedimentatie, verontreiniging van oppervlaktewater door sedimenten en meegevoerde

polluenten (zie 4.2.3.3).

De processen die voorafgaan aan de bodemerosie, zijn de afname van het organische

stofgehalte van de bodem, waardoor de bodemstructuur verslechtert en een verdichting van

de bodemtoplaag optreedt. Het gevolg is dat bij overvloedige regen op hellingen van meer

dan 5% (Poesen & Govers, 1994) de kans op geulerosie groot is, bij ontbreken van een

afdoende vegetatiebedekking.

Bodemerosie door water is de resultante van de interacties van vier hoofdactoren ; klimaat,

topografie, bodem en vegetatie.

Het is op het niveau vegetatie dat de bosbouw een belangrijke bijdrage kan leveren door het

permanent bedekt houden van erosiegevoelige bodems. Door de aanwezigheid van een

kronenscherm zal een gedeelte van de neerslag niet op de bodem terechtkomen, maar

direct verdampen. Het kronendak zorgt er ook voor dat de intensiteit van de neerslag

vermindert. Door de productie van organisch materiaal stijgt de structuurstabiliteit van de

bodem, en b'rjgevolg ook de infiltratiecapaciteit. Het wortelsysteem verhoogt de

schuifweerstand van de toplaag en zo de erosieweerstand van de bodem.

Een vrij uitgebreide bespreking van de verschillende watererosieprocessen op hellende

akkergronden, is terug te vinden bij Poesen & Govers (1994).

lntergeulerosie is een erosievorm die optreedt wanneer de impact van invallende

regendruppels het voornaamste proces is dat bodemmateriaal losmaakt. Geulerosie treedt

op wanneer afstromend water de voornaamste agens is. Dit leidt tot de vorming van kleine,

uitgeschuurde kanaaltjes. lndien de uitgeschuurde kanalen niet langer door

landbouwbewerkingen kunnen worden weggewerkt, spreekt men van ravijnerosie.

Bewerkingserosie is de netto-hellingafwaartse beweging van bodemdeeltjes als gevolg van

de bewerking van de bodem op hellende percelen. Bewerkingserosie zal zich dus op

bepaalde plaatsen in het landschap voordoen. Kwetsbare zones zijn de convexiteiten en de

zones hellingafwaarts van perceelsgrenzen. Belangrijke sedimentatie vindt plaats in de

concaviteiten. Het is de verandering in hellingsgraad en/of de nabijheid van een

perceelsgrens die bepalen of er bewerkingserosie optreedt (Poesen et al., 1994).

Bij de evaluatie van de erosie op het Brabants Plateau, werd gebruik gemaakt van de studie

Bodemerosiesnelheden op landbouwpercelen in Vlaanderen (Van Rompaey et al., 2000).

Voor de berekening van de totale erosie, wordt per landbouwperceel de watererosie en de

bewerki n gserosie berekend.
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Voor de berekening van de watererosie, wordt gebruikt gemaakt van een gecalibreerde

versie van het RUSLE - model (Revlsed Soi/ Loss Equetion, Renard et al., 1991).

A= R.K.LS.C.P

Met A = de gemiddelde erosiesnelheid als gevolg van intergeul- en geulerosie (ton/ha.j)

R = de regenerosiviteitsfactor (MJ.mm/ha.hi)

K = de bodemerosiegevoel i gheidsfactor (ton. h/Mj. m m )

LS = de topografische factor (dimensieloos)

C = de gewas- en bedrijfsvoeringsfactor (dimensieloos)

P = de erosiebeheersingfactor (dimensieloos), in Vlaanderen geschat : I

De erosiviteit van het klimaat in België werd reeds eerder bestudeerd door Bollinne (1982).

Voor Vlaanderen schommelt deze tussen 490 en 860 Mj.mm/ha.h.j.

De bodemerosiviteit is hoofdzakelijk afhankelijk van de bodemtextuur en van het percentage

organisch materiaal. Bij de aanmaak van de bodemerosiesnelheidskaart, werd de factor K
berekend volgens de formule (Declercq en Poesen,1991):

2

,(=0.0035+0.0388.

Met Dg : de mediane geometrische korreldiameter (mm)

Voor de berekening van de factor LS werd gebruik gemaakt van het USLE-2D programma,

dat op basis van een digitaal terreinmodel en een bestand met perceelinformatie , 2-

dimensionele LS factoren berekent (zie Van Rompaey et al., 2000).

De berekening van de C-waarde, gebeurde met behulp van het digitale vectorbestand van

de landbouwpercelen in Vlaanderen (1998). Onder gras is de C-factor 0, aangezien op

dergelijke percelen nagenoeg geen bodemerosie door water voorkomt. Voor de overige
percelen werd een gemiddelde waarde van 0.37 gebruikt. Deze waarde is deels gebaseerd

op een rotatiecyclus graan-wortelgewas-graan. Deze rotatie wijkt gemiddeld gesproken niet

erg af van de gewasrotatie in de Brabantse Leemstreek (Van Rompaey et al., 2000).

Voor de berekening van de bewerkinqserosie, werd in de studie van Van Rompaey ef a/.

(2000) de formule gebruikt (Govers et al., 1994 ; Van Muysen et a1.,2000)

_,[_,,1ry9*;
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Met Qs = de netto-hellingafwaartse bodemflux (kg/m)

Met ft = de transportcoëfficiënt (kg/m)

Met ,S = de tangens van de hellingshoek

De transportcoëfficiënt (k) is een maat voor de intensiteit van de bewerkingserosie,

veroorzaakt door het werktuig in kwestie. Voor de moderne landbouwwerktuigen schommelt

deze waarde tussen 100 en 400 kg/m, afhankelijk van de bewerkingssnelheid en de

bewerkingsdiepte. Voor de studie werd verondersteld dat elk perceel gemiddeld één maal

wordt bewerkt met een schaarploeg en éénmaal met een cultivator. Voor deze twee

bewerkingen samen werd als coëfficiënt k, 500 kg/m gebruikt. De berekening van de netto-

erosiesnelheden als gevolg van akkerbewerkingen, gebeurt per cel en houdt geen rekening

met de impact van naastliggende percelen, bv. talud of bos. De totale erosie is de som van

de watererosie en de bewerkingserosie, berekend voor elk landbouwperceel.

De totale erosie is de som van de watererosie en de bewerkingserosie. Voor de bepaling van

zoekzones waar maatregelen gewenst zijn, ter bestrijding van erosie, werd onderstaande

werkwijze gevolgd.

Concrete werkwijze

Voor de afbakening van zoekzones voor de bossen met erosieschermfunctie, worden deze

locaties gezocht, waar de gemiddelde erosie meer dan 10 ton/haj bedraagt.

B. Erosie en holle wegen (RLSD, 2000)

Holle wegen zijn te vinden in een gebied dat net geen 80% van het Belgisch grondgebied

beslaat. Holle wegen ontstaan wanneer er aan drie voorwaarden is voldaan : een

bodemsoort die min of meer steile flanken mogelijk maakt , een reliëf met voldoende

niveauverschillen om erosie mogelijk te maken, en een intensief landgebruik door de eeuwen

heen. Het Brabants Plateau heeft de vereiste leemgronden, en soms flinke

hoogteverschillen. ln gebieden die van oudsher bebost zijn gebleven, liggen aanzienlijk

minder holle wegen, door het gebrek aan landbouwactiviteit.

ln holle wegen is erosie een tweezijdig snijdend zxaard. Dankzij erosie is de weg ontstaan,

blfift hij dynamisch en vinden eraan verbonden ecologische processen plaats. Te sterke

erosie brengt echter zijn functie als weg, en op termijn ook zijn voortbestaan? in het gedrang.

Het is eigen aan een holle weg dat hij steeds dieper erodeert. lndien het water dat van de

weg afvloeit enkel van eigen bermen en wegdek afkomstig is, en niet van het omliggende

land, vormt dit natuurlijk proces meestal geen probleem. Stroomafwaarts van een holle weg

kan het landgebruik of de landinrichting zodanig georganiseerd worden dat relatief beperkte

modderstromen mogen en de natuurlijke dynamiek van de holle weg niet verloren gaat.
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De bovenranden van de hollewegenbermen (schouders) zijn vaak heel (water)erosie-

gevoelig. Hierbij kan de volledige schouder afbrokkelen of kunnen verzakkingen en kuilen

optreden in het onbedekte bouwland net naast de permanent begroeide schouders.

Om het erosieproces te voorkomen kunnen verschillende maatregelen getroffen worden.

Sommige landbouwtechnieken, als het bedekt houden van de bodem, ook na de oogst,

bieden soelaas. Specifiek ter voorkoming van erosie op de schouders van holle wegen is de

kwaliteit van de schouder zeer belangrijk. Deze moet voldoende breed zijn en voldoende

begroeid om een goede verankering van de bermwand te bekomen. Het kappen van

vegetatie kan deze vastzetting sterk verminderen, met erosie als gevolg.

De meest toegepaste vorm van erosiebestrijding is het gebruik maken van dammen voor

taludversteviging. Hiervoor dienen volgende stappen te gebeuren

Kappen van eventuele beplanting rondom de geul

lndien nodig afuoeren van afual

Plaatsen van de dammen. Deze kunnen bestaan uit vlechtwerk van wilgetenen tussen

kastanjepalen of uit kokosmatten welke dwars op de helling en gedeeltelijk ingegraven

worden.

Achter de dammen aanvullen met gebiedseigen grond

Beplanten met diepwortelende, inheemse beplanting voor het vasthouden van de grond.

Concrete werkwijze

De kwetsbare holle wegen, worden geïntegreerd in de zoekzones ter bestrijding van erosie,

in de deelfunctiekaart'erosie'.
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4.2.3.3 Bescherming van de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater

Doel : terugdringen van de instroom van nutriënten, pesticiden en sedimenten, afkomstig van

hoger gelegen akkers, naar het oppervlaktewater. Voorkomen piekdebieten.

Omschrijving - kwaliteit van het oppervlaktewater

ln hydrografische bekkens met een belangrijke akkerbouwactiviteit, kunnen rivieren lijden

onder instroming van nutriënten en sediment, afkomstig van de akkers. Rivierbegeleidende

bosstroken kunnen een belangrijke buffer vormen tegen dit proces. De oppervlakkige afvoer

van water naar de waterloop toe, wordt verminderd en vertraaqd doordat de stroming

gedeeltelijk plaatsvindt via de strooisel- en humuslaag (surface runoff) en de bodem

(subsufface runoff).

Oppervlaktewater, vervuild door een teveel aan sedimenten, heeft een negatieve invloed op

het aquatisch leven. Viskieuwen slijten, viseitjes en aquatische larven stikken.

De aanvoer van nutriënten leidt tot eutrofiëring van het oppervlaktewater, wat een negatieve

invloed heeft op de flora en fauna van de stroom. ln extreme gevallen worden toxische

concentraties bereikt. Ook het landschappelijke en recreatieve aspect van de rivier wordt

negatief beïnvloed.

Naast de vertraging en vermindering van de oppervlakkige afvoer van water, bezitten

dergelijke bosstroken ook nog andere positieve eigenschappen, zoals een verhoogde

sedimentatie van rivierslib, stabilisatie van de oevers en een verminderde opwarming van het

water tijdens warme periodes. Oevervegetatie neemt veel van de lichtinval weg en geeft

schaduw op het wateroppervlak van de waterloop. Een overmatige groei van algen en

planten wordt zo voorkomen en de kans op eutrofiëring verminderl (Van der Welle, 2001).

Dergelijke bosstroken verdienen dan ook het statuut van schermbos (Van Langenhove et al.,

í996).

De verschillende werkingen van bufferstroken, worden in onderstaande paragrafen,

toegelicht, alsook het onderscheid tussen gras- en bosbuffers.

A. lnstroming van nutriënten

Bufferstroken, bestaande uit bomen en/of struiken met kruidachtige soorten, oefenen twee

belangrijke functies uit op de elementenflux waardoor uitloging van voornamelijk nitraat en

fosfaat, -de twee meest onderzochte verbindingen-, kan beperkt blijven.

De bufferstroken vormen een zone waar bepaalde chemische veöindingen weerhouden

worden door de filtratie- of caotatiewerkinq van het betreffende ecosysteem. De stoffen

Methodiek Pagina í61 / 236



worden getransporteerd naar deze buffezones via bovengrondse afstroming en door

ondiepe grondwaterstromingen. De stoffen kunnen zowel afkomstig zijn van hoger

gelegen gebieden (vooral akkers), als van atmosferische depositie, als van de rivier zelf

wanneer deze buiten zijn oevers treedt. Vegetatie kan grote hoeveelheden stikstof

opnemen, bijwortel-, blad- en houtproductie. Een groot deel hiervan, wordt echter aan de

bodem teruggeven bij de mineralisatie van het plantmateriaal.

Toch wordt te opname van nitraat door bosbuffers zeer belangrijk bevonden, aangezien

nitraat diep uit de grond wordt opgenomen, het nitraat in het plantweefsel wordt

omgevormd tot organisch stikstof, en het, na afsterven van het plantendeel, in de bodem

kan gemineraliseerd en gedenitrificeerd worden door bodembacteriën (Correll,1997).

Dergelijke bufferstroken zijn ook verantwoordelijk voor de transformatie van bepaalde

componenten, waardoor deze componenten bijna volledig uit het milieu kunnen

verdwijnen. Een belangrijk transformerend proces is het verlies van sÍíksÍof door

den itrificatie via den itrificerende bacteriën.

Bodems die periodiek gekenmerkt worden door overstromingen en droogte, hebben een

hogere graad van denitrificatie (Johnston et a1.1984). Ook een gezonde populatie

denitrificerende bacteriën en voldoende beschikbaar organische koolstof, zijn gunstig

voor de denitrificatie (Kapproth, 2000).

Bufferstroken treden eveneens op als belangrijke slnks van fosfor, doch hierin zijn zij
minder effectief dan in de vermindering van stikstof oÍ sedimenten (Parson et al., 1994).

Het belangrijkste mechanisme hierin, is de depositie van fosfor, in complex met

sedimenten.

De opname van fosfor in oplossing, is sterk afhankelijk van het bodemtype, en positief

gecorreleerd met het aandeel klei-, ijzer- en aluminiumdeeltjes. De opnamecapaciteit van

deze bodems blijft echter beperkt, en saturatie van de bodem treedt reeds op na een

aantal jaar (Cooper et al., 1987). Te hoge concentraties organisch materiaal in de

bodem, zouden de opname van fosfor remmen (Sharpley ef a/., 1993).

Afgezien van de verminderde aanvoer van stikstof en fosfor naar het oppervlaktewater,

worden bufferstroken eveneens gunstige invloeden toegeschreven voor wat betreft de

werking of aanvoer van oesticiden. toxische stoffen. pathoqenen en zware metalen. De

precieze invloed van rivierbuffers op de werking van deze contaminerende stoffen, is nog

niet helemaal duidelijk (Johnston et a|.,1984).
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Knauer & Mander, 1989; Haycock & Pinay, 1993 en Lepistö, 1995).

Exacte informatie omtrent de dimensies van dergelijke bosstroken, van de boomsoorten en

de termijn van efficiëntie ervan, ontbreekt echter (Osborne & Kovacic, 1993). ln regel

variëren de bufferstroken van 5 tot 70m breed. Gezien het negatief exponentieel verloop van
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de nitraat- en fosfaat retentie door de bufferstroken, zijn de eerste meters van dergelijke

bossen, veruit de belangrijkste (Knauer & Mander, 19Bg).

Een aangepast beheer van de bossen is onontbeerlijk voor de filterende werking ervan.

Elzenbestanden dienen regelmatig gedund te worden, waardoor een jong successiestadium

behouden blijft, met een grotere stikstofbehoefte (Haycock & Pinay, 1993).

Mits op een goede manier ingericht en beheerd, kunnen
. Buffezones van 10m breed, de aanvoer van nutriënten en pesticiden via het

water met gemiddeld 50% verminderen.

B. lnstroming van sedimenten

Sedimenten' zijn bodemdeeltjes die de rivieren instromen, en afkomstig zrjn van

bodemerosie. Samen met de bodemdeeltjes, komt plantaardig en dierlijk afual, pesticiden,

nutriënten en metalen in het oppervlaktewater terecht.

De instroom van sedimenten is afhankelijk van verschillende factoren, zoals massa en

grootte van de sedimentpartikels, de helling, de aanwezigheid, het type en de dichtheid van

de bufferstrook, de aan- of afwezigheid van een strooisellaag, de bodemstructuur, en de

ondergrondse drainagepatronen (Osborne et al. ,1993).
Om de effectiviteit van een buffer te behouden, is onderhoud onontbeerlijk. Vooral diepe

geulvorming dient ten aller prijzen vermeden worden.

Mits op een goede manier ingericht en beheerd, kunnen
. Buffezones van 10m breed de aanvoer van sedimentdeeltjes uit het afspoelende

water met 80% of meer reduceren.

C. Vergelijking grasbuffers en bosbuffers

Wetenschappelijk ondezoek naar de werking van rivierbuffers, kent, tot nog toe, geen

efficiëntere werking toe aan bos- of grasbuffers. Elk systeem kent sterke en zwakkere

eigenschappen.

De effectiviteit tussen bos - en grasbuffers verschilt niet veel bij sufface runoff, zolang de

bodembedekking en dus de ruwheidfactor vergelijkbaar is. De effectiviteit van bosbuffers

van denitrificatie bij subsurtace runoff zou hoger zijn dan deze van grasbuffers, wat door

sommigen wordt toegeschreven aan de grotere beschikbaarheid van koolstof in de

bodem (Osborne ef a/., 1993).

Grasbuffers en bosbuffers a4n even effectief in de reduc'tie van fosfor in het

oppervlaktewater. Op jaarbasis, werd een grasbuffer meer effectieÍ bevonden dan een

I

Methodiek Pagina 163/236

I



bosbuffer, aangezien deze laatste, gedurende de winter, meer fosfor vrijstelt (Osborne et

a/., 1993).

Voor wat betreft de opvang van sedimenten, zou de effectiviteit van grasbuffers vlugger

afnemen dan deze van de bosbuffers. Er treedt sneller saturatie op van de bodem

(Dillaha eÍ a/., 1989).

ln tegenstelling tot bosbuffers, zin grasbuffers eenvoudig en op korte termijn

realiseerbaar.

Omschrijving - bescherming tegen piekdebieten in stroombekkens

ln vele studies die het effect van bufferstroken op de afvoer van sediment en nutriënten naar

de rivier beschrijven, wordt onvoldoende rekening gehouden met de topografie van het

gebied. Het effect van buffers langsheen de rivier wordt te vaak experimenteel getest,

waarbij de helling rechtlijnig en de afstroom diffuus wordt verondersteld. Elk deel van de

buffer ontvangt dan een kleine en gelijke hoeveelheid water en sediment. ln werkelijkheid

vindt er echter een concentratie van de afstroming plaats. Een stroomgebied bestaat immers

niet uit een aaneenschakeling van rechtlijnige hellingen die aansluiten op een waterloop.

Slechts op enkele plaatsen in het stroomgebied komt het grootste deel van het afstromend

water en sediment in de rivier terecht (Verstraeten et al., 2001).

Broekbossen zorgen voor een sterke nivellering van de waterafuoer. ln periodes van sterke

neerslag wordt zeer veel water geabsorbeerd, dat in periodes van droogte slechts geleidelijk

weer wordt vrijgegeven. De vermindering in debietschommelingen, is gebaseerd op het

ruwere bodemoppervlak van bos, in vergelijking met andere landgebruikvormen alsook op

het kronendak, waardoor een deel van de neerslag verdampt, voor het het bodemoppervlak

bereikt (Van Langenhove et al. , 1996).

ln een studie van Mallants & Feyen (1989), uitgevoerd in de vallei van de Voer, werd de

impact van een gewijzigd bodemgebruik (van landbouw naar bosbouw) op de hoeveelheid

afstromend water bestudeerd. Met behulp van een deterministisch hydrologisch model, werd

het verschil berekend tussen de totale afuoer aan neerslagwater in de reële toestand en de

toestand waarbij alle gronden in het stroombekken, met een hellingsgraad van meer dan 5%,

werden bebost. Hieruit bleek dat bij bebossing van dergelijke gronden, het piekdebiet - en

dus ook het overstromingsgevaar- met 15% werd verminderd.
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Concrete werkwijze

Het voorkomen van piekdebieten, is sterk verbonden met het ontbreken van vegetatie op

hellingen, en dus met erosieverschijnselen. Ook de vervuiling van het oppervlaktewater door

de instroom van sedimenten, is in oorsprong een erosieknelpunt.

Gezien het gebrek aan doorslaggevende argumenten die pleiten voor rivierbegeleidende

bossen, en ten nadele van grasbuffers voor wat betreft de verbetering van de kwaliteit van

het oppervlaktewater, richt de analyse, ter bepaling van zoekzones ter versterking van de

milieubeschermende functie van bos, zich vooral op het voorkómen van piekdebieten en

invloei van sedimenten, met een negatieve invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Door de systematische bebossing van de steile hellingen in het waterbekken, wordt de

subsurtace en surtace runoff verminderd, wat de instroom van nutriënten en sedimenten in

de rivieren beperkt.

4.2.3.4 COz - opslag door bos

Omschrijving

Bomen nemen COz op uit de atmosfeer door fotosynthese. De koolstof wordt opgeslagen in

hun bladeren, takken, wortelsysteem, en voornamelijk in het stamgedeelte van de boom.

Door hun relatief hoge leeftijd en de grote afmetingen die de meeste bomen bereiken,

worden bossen wereldwijd beschouwd als de meest belangrijke terrestrische opslagplaats

voor koolstof. Niet alleen bomen accumuleren grote hoeveelheden koolstof, ook in de bodem

bevindt zich een groot deel van de terrestrische koolstof (60 tot 40 Yo) (Nabuurs & Mohren,

1994; Posh et al., 1995).

ln relatief jong bos vindt nog netto-opslag van koolstof plaats, doordat het staand volume

toeneemt. Uiteindelijk zal een evenwichtssituatie ontstaan waardoor de vastlegging door

groei en de vrijstelling door afbraak, elkaar opheffen (Nabuurs & Mohren, 1994).

COz- opslag door bos kan beschouwd worden als een niet-plaatsgebonden schermfunctie.

Elk bos zal immers naargelang zijn opbouw en samenstelling min of meer functioneren als

opslagplaats voor COz.

Gezien de niet-plaatsgebondenheid van deze schermfunctie, is het niet zinvol zoekzones te

formuleren voor de uitbreiding van dergelijke bossen. De verantwoordelijkheid ligt in

Vlaanderen in de eerste plaats bij de vermindering van de uitstoot van COz- -gassen, niet bij

de immobilisatie ervan.
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4.2.3.5 Klimaatbuffering door bos

Omschrijving

Het 'gewone' klimaat of het macroklimaat, is het gemiddelde weer over een periode van

minimum 30 jaar op een bepaalde plaats. Een mesoklimaat komt tot stand wanneer het

klimaat duidelijk afwijkt van het regionale macroklimaat, bv. het mesoklimaat van grote

boscomplexen. Het bosareaal in Vlaanderen is echter zo versnipperd, dat van een echte

invloed op het mesoklimaat meestal geen sprake is. Om van een klimaatbeïnvloedende

betekenis te spreken, zijn immers grote bosoppervlakten nodig.

Een bos zorgt wel voor het ontstaan van een typisch micro-klimaat : het klimaat in de

onderste 2 meter van de atmosfeer en in de bovenste 0.5-1m van de bosbodem. Door een
gunstiger waterregime van de bosbodem kan de verwarming van de lucht in het bos veel

sterker geremd worden door een grotere transpiratie en evaporatie.

Door de beschermende werking van het bladerdek en de positieve impact van het

bodemvochtgehalte, zijn de temperatuurextremen in een bos nabij de bodem zeer beperkt in
vergelijking met het open veld (Gröhe & Ltitzke in Mitscherlich, 1981). Absolute
temperatuursverschillen tussen de stad en het bos kunnen hoog oplopen. Door de sterkere

opwarming van de bebouwde oppervlaktes in steden, zal de warme lucht daar stijgen. lndien

er grote bossen aanwezig zijn in de omgeving van de stad, kan koelere lucht aangetrokken

worden. Op deze manier kunnen grotere bossen het klimaat in de randzone van de stad
positief beïnvloeden.

Omtrent de dimensionering en de ligging van dergelijke klimaatbossen, is weinig informatie

beschikbaar. ln Duitsland worden bossen, gelegen binnen een cirkel met als straal, twee

maal de straal van de eigenlijke woonkern, het statuut schermbos toegekend. De afbakening

van de klimaatsbossen is dus afgestemd op de grootte van de woonzone (Van Langenhove

eÍ a/., 1996).

ln Vlaanderen zouden bossen, gelegen op een maximale afstand van twee keer de straal

van de woonkern, en met een minimale oppervlakte van 50 ha, in aanmerking moeten

komen voor de erkenning als klimaatschermbos (Van Langenhove et al., 199n. Geschikte

stedelijke gebieden zijn deze die werden opgesomd in de gewenste ruimtelijke structuur van

Vlaanderen, met inbegrip van Brussel. Deze klimaatschermbossen zijn, gezien hun ligging

uitstekend geschikt als recreatiebos.

Gezien de sterke versnipperde structuur van de bossen in Vlaanderen, de vereiste

oppervlakte van een klimaatsbos, en de min of meer niet-standplaatsgebondenheid van de

klimaattemperende invloed van bos, werden op Landinrichtingsniveau geen zoekzones
gedefinieerd voor bosuitbreiding, ter versterking van de milieubeschermende functie -
klimaatbuffering.
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4.2.3.6 Bescherming van de luchtkwaliteit

Omschrijving

Vegetatie capteert bepaalde gassen en partikels. Zo worden in bepaalde delen van de

wereld bossen aangeplant om de mistvorming te verminderen (Bache & MacAskill, 1985).

Dergelijke voorbeelden zijn zeker interessant, maar zeer plaatsafhankelijk. Specifieke

informatie ontbreekt, waardoor geen algemene richtlijnen kunnen opgesteld worden voor de

erkenning van bossen die de luchtkwaliteit gunstig beihvloeden.

Gassen die het meest efficiënt worden gecapteerd zijn : HF, SOz, NOz,, 03er Clz. Naast de

opname van gassen, is de vegetatie ook effectief in de opname van partikels, vnl. deze van

grotere afmetingen zoals bodempartikels, stofpartikels en industriële verbrandingsstoffen.

Twee belangrijke fysische processen werken in op de atmosferische verontreiniging onder

de vorm van gassen, vloeibare - of vaste partikels, nl. depositie en dispersie.

1 Depositie

Dit is de oppervlakkige depositie, absorptie of neutralisatie (door de vegetatie). De processen

en eigenschappen van invloed zijn :

. Diffusie

. lnertie en zwaartekracht

2 Dispersie

Puntbronnen van atmosferische verontreiniging geven aanleiding tot een min of meer

kegelvormige horizontale pluim. Een buffezone moet de verontreinigingsflux vertragen,

verdunnen en verspreiden door middelvan turbulentie.

De werking van een buffezone kan als volgt uitgelegd worden :

. Verdunningseffect door afstand

. Oppervlakkige depositie, afhankelijk van de karakteristieken van de hinderlijke stof,

bodem, vegetatie, weersgesteldheid, enz.. De filterwerking van het bos hangt af van de

boomsoortensamenstelling, bestandsstructuur, en van de combinatie boomsoort-

afmeting stofpartikel.
. Verdunning door turbulentie : het ruw oppervlak van het kronenscherm zorgt voor de

nodige turbulentie boven een bos, waardoor verdunning optreedt.
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De vraag blijft in hoeverre dergelijke bossen niet zelf ten onder gaan aan de toxische

verontreiniging waartegen ze juist bescherming willen bieden. Het aan de bron aanpakken

van de atmosferische vervuiling, blijft veruit de beste remedie.

De gegevens in verband met bronnen van atmosferische vervuiling zijn op het niveau van

een Landinrichtingsproject niet voorhanden, of niet vrij beschikbaar. Bijgevolg werden geen

zoekzones voorgesteld voor de aanleg van butferende bosstroken, ter bevordering van

milieubeschermende functie - luchtkwaliteit.

4.2.3.7 Afscherming in situ van verontreinigde sites

Omschrijving

Een verontreinigde site wordt gedefinieerd als een locatie waar tengevolge van menselijke

activiteiten afualstoffen aanwezig zijn en waarbij bodem- en/of grondwaterverontreiniging is

opgetreden of kan optreden (Huysentruyt et al., 1990). Deze sites worden door OVAM

opgedeeld in 6 categorieën

. Oude stortplaatsen

. Oudefabrieksterreinen

. Opslagplaatsen van vaten, afual, wrakken

. Fabrieksterreinen

. Stortplaatsen

. Andere

De gegevens in verband met deze verontreinigde sites zijn echter niet vrij beschikbaar.

Noodgedwongen werd deze denkpiste in de methodiek, in relatie tot de milieubeschermende

functie van bos, dan ook niet verder uitgewerkt in deze studie.

4.2.3.8 Bescherming tegen geluidshinder

Doel : aanleveren van zones waar bosuitbreiding een geluidsbufferend effect kan hebben ten

opzichte van nabijgelegen woonzones.

Omschrijving

Volgens OESO-cijfers ondervindtTOo/o van de Belgische bevolking regelmatig geluidshinder.

Het verkeer vormt hierbij de belangrijkste bron van het lawaai. De immissieniveaus (niveau

van de ontvanger) liggen in de grootte-orde van 75 dB (A). Het A-gewogen equivalent

geluidsniveau is het constante geluidsniveau dat tijdens de waarnemingsperiode dezelfde
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geluidsbelasting veroozaakt als het schommelend geluid. Vanaf 55 dB ervaart de mens

geluid als hinderlijk.

Bestrijding van geluidshinder kan op drie niveaus gebeuren : lawaaibestrijding bij de bron

(emissieniveau), geluidsdemping door het medium waarin het geluid zich voortplant

(transmissieniveau) en geluidsdemping op het niveau van de ontvanger (immissieniveau). ln

de meeste gevallen zal slechts voldoende geluidsdemping verkregen wordt door een

combinatie van deze middelen.

Geluidsdemping door de opgaande beplanting speelt enkel een rol in de transmissiefase.

Bossen hebben een tweeledig beschermend effect tegen geluidshinder. Er is het

bodemeffect en het vegetatie-effect. Bosbodems kunnen omschreven worden als akoestisch

zachte bodems. Het geluid dringt in de bodem en wordt er gedeeltelijk geabsorbeerd en/of

vertraagd. De vegetatie zorgt verder voor een gedeeltelijke reflectie en absorptie van het

geluid. Hierdoor gaat een deel van de energie verloren. Bladeren, takken en stammen

absorberen de hoge frequenties. ln verkeerslawaai is echter het aandeel hoge frequenties
gering. De dunne takken en bladeren verzwakken de hoge frequenties aanzienlijk, maar

hebben op het totaalniveau weinig invloed. De stammen in een structuurrijk bos doen het

belangrijkste werk, waardoor de bebladering en de ondergroei van onderschikt belang zijn

voor de geluidsbuffering (Huisman, 1987).

ln Bache & MacAskill (1984) wordt voor de afname van het geluidsniveau, veroorzaakt door

een incoherente lijnbron (verkeer), een relatie gegeven tussen de strookbreedte zonder

beplanting en de volledig beboste strookbreedte:

n.x'

x _ r'.101360

Met X = strookbreedte zonder obstructies

x' = strookbreedte volledig beplant met bomen

n = aantal decibels geluidsvermindering door de aanwezigheid van bos per 100m

strookbreedte

Het probleem met dergelijke relaties is dat verondersteld wordt dat de geluidsvermindering,

teweeggebracht door 100 m bos, gekend is. Deze vermindering is echter afhankelijk van

verschillende factoren (bodemeigenschappen, vegetatiestructuur, microklimaat,..). Een

representatieve waarde voor de geluidsvermindering per 100m normaal bos, bij een

onvangershoogte van 1.5 m, bedraagt 10 dB(A) (Huisman, 1988).

Niet alleen de breedte van het bos is bepalend, ook de invloed van de structuur van het bos

op geluidsdemping, werd aangetoond (Iheobald, 1994; Hulshof, 1991). Volgens Theobald

(1994) wordt de grootste lawaaivermindering bekomen door een strook van 100m bos,

parallel aan de weg, op te delen in drie deelstroken van 25m, waartussen telkens een open
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ruimte van 10m. De stroken bos zijn dichte opgaande beplantingen. Voor de aanleg van

nieuw bos langs autowegen verdient een massief bos de voorkeur (Hulshof , 1991).

Omdat het bos naar de weg toe een aaneengesloten front moet vormen, dienen waterlopen

en beheerspaden zoveel mogelijk parallel aan de weg aangelegd te worden. Paden of

wegen die haaks op de weg staan, werken als een akoestische tunnel waardoor het geluid

zich gemakkelijker kan voortplanten. Verder stelt Hulsthof (1991) dat het raadzaam is om bij

de aanleg van een bos langsheen een weg, rekening te houden met het feit dat een dichte

opgaande beplanting gunstig is voor het geluidsniveau in de rest van het gebied.

Andere auteurs relativeren de geluidsbufferende werking van bos. Kleinhoonte van Os

(1982) meent dat bomen en bossen niet vergelijkbaar zijn met wallen en schermen die een

ondoordringbare barrière vormen voor geluidsgolven. Ze brengen enkel wat extra demping

aan in de grootte-orde van 5 tot 10 dB(A) per 100 m bos. Hij concludeert dat bossen geen

effectieve rol, dan wel een aanvullende rol kunnen spelen in de strijd tegen de geluidshinder.

Samengevat kunnen we stellen dat er geen consensus is over de werkzaamheid van bos als

geluiddempend object. Wel is men het er over eens dat vrij omvangrijke stroken bos vereist

zijn om geluidsdemping van enig belang te verkrijgen. De mate van de geluidsdemping wordt

bepaald door de boomsoort en de structuur van het bos. Een bosstrook van 100 m wordt in

de literatuur beschouwd als een minimum voor een geluidsdemping van betekenis. Gezien

deze vrij grote oppervlaktes, nodig om een geluidsdemping van enig niveau te krijgen, en

gezien de hoge bevolkingsgraad van Vlaanderen, is het waarschijnlijk beter om naar andere

maatregelen te zoeken, zoals de aanleg van geluidsmuren of aarden wallen, of combinaties

van beiden met bos.

Concrete werkwijze

Er werden zoekzones afgebakend waar bosuitbreiding kan bijdragen aan de demping van

geluidshinder, veroozaakt door autostrades of zuare industrie. Het betreft locaties waar de

geluidsbron zich op een afstand van minder dan 500m bevindt van een woonzone. Als

breedte van een 'geluidsbos'werd een breedte van 100m gehanteerd, @nform de literatuur.

Naast een geluidsdempende functie, hebben dergelijke bosstroken een filterende werking.

Door dispersie en depositie van gassen en partikels, afkomstig industrie oÍ anraar verkeer,

heeft de geluidsbufferende bosstrook eveneens een gunstige invloed op de kwaliteit van de

atmosfeer.

I

I

I

I

!

I
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4.2.3.9 Bescherming tegen visuele horizonvervuiling

Doel : bosuitbreiding als scherm omheen lokaties of objecten die een visuele vervuiling van

beschermde landschappen en ankerplaatsen veroorzaken.

Omschrijving

Bomenrijen en bosstroken zijn ideaal om op een natuurlijke manier storende infrastructuur in

het landschap te verbergen. ln sommige gevallen kan één bomenrij reeds voldoende zijn om

de visuele impact van een object te verkleinen.

Storende objecten kunnen zijn : autosnelwegen, industrieterreinen, industriële sites,

stortplaatsen, ontgi nni ngsterreinen.

Ook bossen, aangelegd op de middenberm van de autostrade zijn visuele schermen om

verblinding door tegenliggers en kijkfiles tegen te gaan.

De schermfunctie tegen visuele vervuiling is perfect te combineren met andere functies

(windscherm, recreatie,..).

ln Anon. (1974) wordt aangeraden een 'zichtschermbos'een minimale breedte van 30 m te

geven, met een plenterachtige opbouw.

Concrete werkwijze

Analoog aan andere studies die bijvoorbeeld de landschapsvervuilende invloed van de

inpassing van GPS-antennes en vuurtorens simuleren (Maftin,2000), kan visuele vervuiling

door de voornaamste gewestwegen in het projectgebied geëvalueerd worden via de

berekening van een viewshed. Een viewshed analyse geeft aan welke locaties in het

landschap waameembaar zijn vanuit welk gezichtspunt. Na de analyse kan dan nagegaan

worden welke visueel vervuilende locaties in het projectgebied in aanmerking komen voor de

aanplanting van een groenscherm, of waar uitbreiding van bestaande bossen bijdraagt tot de

landschappelijke waarde van het projectgebied.

4.2.3.1 O Afweg ingskader basiskaarten tot f u nctiekaart Mil ieu beschermende fu nctie

Gezien de veelzijdigheid van de milieubeschermende functie van bos, is het niet eenvoudig

een algemeen geldend afwegingskader op te stellen, zinvol voor projectgebieden met een

sterk uiteenlopend fysisch systeem. Toch vormen een aantal algemene principes een

voozichtig te interpreteren afwegingskader tussen de verschillende deelfuncties (zie

stroomschema).
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geluid (industrie) verifi catie op deelg€bledniveau
knèlpuntanalyse

geluid (snelweg)
schermfunctie

veriÍicatie op d€olgebiedniveau
ondersteund door andere

visuel€ hinder - verificatie op doelgobi€dniveau
- kn€lpuntanalys€

grondwater -alle kwetsbare
grondwaterwinningen

oppervlaktewater alle (kwaliteit en debiet)

erosre

Miliebeschermende
functie

zoekzone > 20 ton/ha
aandachtszone > í0 ton/ha

Figuur 4 : afwegingskader Íussen de verschillende deelfunctiekaarten Milieubeschermende functie van bos

Deelfunctiekaart geluidsbufferende werking van bos :

De zoekzones voor versterking van de geluidsbufferende werking van bos, worden in de

methodiek zeer ruim afgebakend. Zo is de gewestplanbestemming 'woonzone' breed

geïnterpreteerd. Niet alle 'woonzones' zi)n echter aangesneden, net zo min alle

industriezones effectief een industriële invulling kennen die bovendien geluidsoverlast met

zich meebrengt.

Zowel de bedrijvenzones 1 als de bedrijvenzones 2 werden in de analyse betrokken. De

bedrijvenzones 2 omvatten de ambachtelijke bedrijven en de KMO's. Ter volledigheid zijn

deze bestemmingen ingebracht. Meestal zullen deze bestemmingen geen geluidsoverlast

veroorzaken, doch uitzonderingen zijn mogelijk (bv. slachthuis, houtzageru). Ook niet alle

bedrijvenzones 1 zorgen voor geluidsoverlast, bv. researchparken.

Een uitgebreide verificatie op deelgebiedniveau is onontbeerlijk (aan de hand van luchtfoto's

en geïnventariseerde knelpunten).

Vaak zijn langs autosnelwegen reeds geluidsmuren of -panelen geïnstalleerd.

Analyse van de actuele toestand op deelgebiedsniveau bv. mbv luchtfoto's laat toe een

aantal zoekzones uit te sluiten.

Methodiek Pagina 172 I 236



ln de uiteindelijke Milieubeschermende functiekaart, worden enkel deze zoekzones

geluidsbos weerhouden, die versterkt worden door andere de deelfunctiekaarten.

Deelfunctiekaart'bescherming visuele vervuiling van beschermde landschappen'

De analyse ter afbakening van zoekzones visuele vervuiling van beschermde landschappen

vereist een voozichtige interpretatie van de resultaten.

. industrie

De zoekzones worden op deelgebiedniveau geverifieerd met behulp van luchtfoto's. Ook hier

geldt dat niet elk industriegebied is aangesneden, of visueel vervuilend is. Bovendien

vervullen kleine landschappelijke elementen reeds een belangrijke schermfunctie in het

landschap.

Rondom industriegebieden, die nauw aanleunen bij woonkernen, zijn vaak geen

mogelijkheden voor de realisatie van een groenscherm.

. infrastructuur

Autosnelwegen zijn in vele gevallen reeds voozien van groenschermen. Analyse van

luchtfoto's laat toe dergelijke zoekzones buiten beschouwing te laten.

ln de uiteindelijke functiekaart Milieubeschermende functiekaart, worden enkel deze

zoekzones weerhouden, die ondersteund worden door andere deelfunctiekaarten.

Deelfu nctiekaaÉ' beschermi ng vervuil i n g van het grondwater'

De zoekzones worden integraal opgenomen in de functiekaart Milieubeschermende functie.

DeelfunctiekaaÉ'beschermin g vervui I i n g van het oppervlaktewater'
Zoekzones in verband met het oppervlaktewater worden integraal opgenomen in de

functiekaart mil ieubeschermende functie.

DeelfunctiekaaÉ'aandachts2ones ter bestrijdi n g van erosie'
De absolute knelpunten op het vlak van erosie, zowel deze afgeleid uit kaartanalyse, als

deze beschreven in de knelpuntenanalyse worden opgenomen in de functiekaart

Milieubeschermende functie.
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4.2.4 Sociaal-educatieve functie

Omschrijving

Groengebieden vormen een essentieel onderdeel in het geheel van het stedelijk gebied en

fungeren als structuur- en beeldbepalende elementen. Groen in de omgeving van de stad is

van groot belang voor de stedeling: het biedt ontspanningsmogelijkheden en maakt het

mogelijk om rust en ruimte te ervaren.

Stadsbossen hebben de sociaal-educatieve functie als hoofdfunctie, maar verschillende

nevenfuncties zijn mogelijk, bv. de milieubeschermende functie (bescherming van het

drinkwater, buffering van het stadsklimaat) als de landschappelijke functie : het ruimtelijk

scheiden van verschillende vormen van landgebruik, of het verhinderen dat uitbreidende

woonkernen aaneensluiten, en de open ruimte verloren gaat. Houtproductie is meestal van

ondergeschikt belang, maar is in principe niet onmogelijk.

De vraag naar recreatiemogelijkheden en de enorme gebruikersdruk leidt bovendien tot de

omvorming van bossen tot bosparken met meer voozieningen en een andere structuur. Aan

de andere kant vraagt de samenleving om 'meer natuur' in stadsbossen (Konijnend'rjk, 1999).

Opdat de sociaal-educatieve functie echter niet in conflict zou treden met andere

bosfuncties, dient een voldoende grote oppervlakte openbaar bos ter beschikking te zijn voor

de recreant. Volgens de gangbare norm, vastgelegd in de Lange Termijnplan Bosbouw

(1993), is dit t ha per 100 inwoners. ln voldoende grote, maar reeds over-gerecreëerde

bossen, biedt zonering van de recreatie soelaas.

Voor een voldoende invulling van de sociaal-educatieve functie van bos is niet enkel de

oppervlakte openbaar bos belangrijk, een andere zeer belangrijke factor is de bereikbaarheid

van het bos. Onder goede bereikbaarheid wordt verstaan : een voor het publiek

toegankelijke en met diverse vervoermiddelen (fiets, openbaar vervoer, auto) bereikbare

locatie. De nabijheid, of de korte (tijds)afstand van het stedelijk gebied zal bij de bepaling van

een locatie voor bosuitbreiding ter versterking van de sociaal-educatieve functie, bepalend

zijn (Van Elegem, 1997). De afstand tussen het woongebied en het bos bedraagt volgens

sommige bronnen liefst minder dan 10 tot 12 km (Konijnendijk, 1999 ; Embo, 1999), volgens

anderen liefst minder dan 5 km (Mens en Ruimte, 1996). Zware industrie en drukke wegen in

de nab'rjheid van een stadsbos, benadelen sterk de recreatieve kwaliteiten van het bos.

De bepaling van een zoekzone voor de inplanting van een stadsbos, wordt misschien het

sterkste bepaald door deze twee factoren (aantal inwoners per ha bos/ het tekort aan

openbaar bos, bereikbaarheid van het bos/ afstand tot het bos), de inplanting van een

stadsbos is een zeer complexe materie, en vraagt per stadsbos een afzonderl'rjk onderzoek.
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ln 1997 voerde het labo van Bosbouw van de Gentse Universiteit, samen met de Vlaamse

Vereniging voor Bosbouw , Bos en Groen en de Provincie Oost-Vlaanderen, een studie uit

naar de bebossingmogelijkheden en de afbakening van een regionaal bos en een stadsbos

in de regio Gent.

De ontwikkelde methodiek houdt drie fasen in :

een uitsluitende fase

een rangschikkende fase

een haalbaarheidsfase

De uitsluitende fase van de studie wordt beschouwd als een voorbereidend onderzoek. De

locaties die omwille van harde exclusieve criteria (bebouwde gebieden, beschermde

landschappen en erkende natuuneseryaten) niet in aanmerking komen voor bebossing,

alsook de gebieden die omwille van minder harder, gebiedsspecifieke criteria minder

geschikt zijn (landschappelijk waardevolle gebieden,..), worden uit de analyse geweerd. !n

een laatste stap wordt dan getoetst of de overblijvende sites voldoende groot zijn. De

minimale vereiste oppervlakte bedraagt 100 ha.

ln de tweede fase, de rangschikkende fase, richt het onderzoek zich op de specifieke
gewenste eigenschappen waaraan het stadsbos zou moeten voldoen. Een uitgebreid

ondezoek van alle potentiële sites, een en aansluitende multi-criteria analyse, leidt tot een

rangschikking van de zones naar geschiktheid.

De geschiktheidcriteria relevant voor de bepaling van een zoekzone ter inpassing van een

stadsbos, kunnen ondergebracht worden in drie groepen. Zo zijn er de structuurverstekende

criteria, criteria in verband met de potentieel recreatieve kwaliteit, en criteria in verband met

de potentieel ecologische kwaliteit. ln totaal worden er een 25-tal geschiktheidcriteria in

relatie tot de verschillende bosfuncties, in de analyse betrokken.

ln de derde fase wordt de haalbaarheid van realisatie van een stadsbos op de meest

geschikte locaties uit de rangschikkende fase, geëvalueerd, eveneens aan de hand van een

mu lticriteria-analyse.

Uit bovenstaande blijkt dat de inpassing van een stadsbos een zeer grondige analyse

vereist. ln het kader van deze studie - de ontwikkeling van een methodiek voor de profilering

van bosbouw en bosbeleid in Landinrichtingsprojecten - kan enkel een voorzichtige aanzet

gegeven worden tot de lokalisatie van zoekzones ter versterking van de sociaal-educatieve

functie.

Voor de afbakening van zoekzones werden bijgevolg enkel zones voorgedragen, resultaat

van een analyse, analoog aan de uitsluitende fase van bovenbeschreven ondezoek, in

combinatie met de enkele vlot evalueerbare criteria uit de tweede fase, de rangschikkende

fase, nl. de afstand woonkern-bos, en een oppervlakte-criterium.
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Concrete werkwijze

ln een eerste fase werd het aanbod van vlot bereikbare, openbare bossen in het

projectgebied, getoetst aan de nood aan oppervlakte openbaar bos. Conform de studie van

Mens en Ruimte (1996), wordt'vlot bereikbaar'vertaald als een straal van Skm, rond de

woonkern.

Volgens de gangbare norm, vastgelegd in de Lange Termijnplan Bosbouw (1993), is een

oppervlakte van t ha bos per í00 inwoners vereist, om overrecreatie te voorkomen.

lndien er zich knelpunten aandienen, in de voorgaande fase, kunnen twee pistes gevolgd

worden : de openstelling van actueel bos binnen de perimeter van Skm, of de aanduiding van

zoekzones waar bosuitbreiding aan antwoord kan geven voor het tekort aan recreatie-

mogelijkheden. De analyse betrekt tevens de woonkernen en bossen buiten de exacte

perimeter van het landinrichtingsproject bij de analyse, indien zij zich binnen een straal van

Skm bevinden van de grens of van een woonkern binnen het projectgebied.

4.2.4.1 De sociaal educatieve functie - Openstellen van huidig bos

lndien er voor een bepaalde woonkern een tekort aan openbaar bos werd gesignaleerd,

werden de huidige niet-openbare bossen, binnen een perimeter van 5km, aangeduid als

zoekzone ter versterking van de sociaal-educatieve functie.

4.2.4.2 De sociaal-educatieve functie - Aanleg van een stadsbos

Zoals beschreven, beperkt de analyse ter bepaling van zoekzones voor de aanleg van een

stadsbos zich grotendeels tot beperkende criteria. Binnen de perimeter van 5 km rondom de

betreffende woonkern worden onderstaande bestemmingen uit de analyse geweerd :

bebouwde gebieden (woon- en industriezones)

beschermde landschappen

erkende natuurreservaten

landschappelijk waardevolle gebieden

Op de resterende vrije ruimte binnen de perimeter wordt vervolgens een oppervlakte-

criterium toegepast. Enkel de zoekzones met een oppervlakte vanaf 100 ha worden

weerhouden.

4.2.4.3 Afwegingskader basiskaart tot functiekaart Sociaal-educatieve functie

Om prioriteiten toe te kennen aan één van de zoekzones ter versterking van de sociaal-

educatieve functie, dient een specifieke, kleinschalige studie uitgevoerd te worden. Deze

studie kan zich toespitsen op de verschillende criteria, zoals zil worden aangehaald in de

rangschikkende fase van de studie van Bos en Groen (Van Elegem, 1997).
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Het afwegingskader -de rangschikkende fase- voor een stadsbos is zeer complex, en valt

buiten het kader van deze studie. Bijgevolg worden alle aandachtszones uit de

deelfunctiekaarten 'Openstellen van huidig bos'en 'Aanleg van een stadsbos', integraal in de

functiekaart opgenomen. Er werd dus geen afwegingskader ontwikkeld voor de opmaak van

de functiekaart.
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4.3 Visiekaart

Na de opmaak van de deelfunctiekaarten en functiekaarten (de eerste twee kolommen van

de schematische voorstelling van de methodiek (Figuur 1), is duidelijk waar er kan

ondernomen worden in het projectgebied, ter versterking van één bepaalde functie van bos.

ln deze fase van de methodiek staan de functiekaarten nog los van elkaar. De aanwijzing

van de zoekzones treedt nergens in conflict met eventueel andere acties, zoals zij worden

aangeduid in een andere functiekaart.

Nochtans zullen de verschillende functiekaarten onvermijdelijk ruimtelijke overlappingen

kennen. Deze overlappingen kunnen een meerwaarde betekenen voor de zoekzones, maar

kunnen eveneens indicatie zijn van tegenstrijdige belangen van twee verschillende functies

van bos op één locatie.

De verschillende functiekaarten moeten dus samengevoegd worden tot één visiekaart. In

deze visiekaart is dan een afweging of een keuze gemaakt omtrent de gewenste functie-

invulling van bos in de zoekzones.

Het afwegingskader Íussen de functiekaarten is het beslissingsmechanisme om maatregelen

uit de verschillende functiekaarten al dan niet op te nemen in de eindvisie. Wedezijdse
uitsluiting en versterking spelen een rol. Hoewel er wordt uitgegaan van de

multifunctionaliteit van bossen, is het mogelijk hoofd- en nevenfuncties te onderscheiden.

Zoals reeds eerder vermeld, wordt het tweede afwegingskader in het stroomschema nog in

veel sterkere mate dan het afwegingskader tussen de deelfunctiekaarten ingegeven door de

doelstellingen op deelgebiedniveau en op projectniveau. Het is bijna onmogelijk algemene

principes te formuleren die tot een zinvolle visievorming leiden voor verschillende

projectgebieden.

Zo gewenst kunnen wel een aantal richtlijnen in verband met het aantal te weerhouden

zoekzones, of het relatieve aandeel ervan in oppervlakte, vooropgesteld worden. Er worden

een 20-tal zones weerhouden per projectgebied, of zo'n 20o/o van de projectoppervlakte.

4.3.1 Visievorming op deelgebiedniveau

ln concreto gebeurt de opmaak van de visiekaart via een tussenstap, de geaggregeerde

kaart. ln deze kaart zijn alle polygonen opgenomen, zoals zij gedurende het verloop van de

methodiek werden aangeduid als zoekzone, ter versterking van een bosfunctie. Sommige

polygonen (zoekzones) uit de functiekaarten werden samengevoegd tot één grotere

polygoon, andere polygonen werden dan weer opgesplitst tot meerdere polygonen, in functie

van een vlotte bespreking van de zoekzones van de uiteindelijke Themavisie Bos.
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Per polygoon wordt individueel nagegaan of de voorgestelde functie-invulling al dan niet

versterkt of weerlegd wordt door de andere functieanalyses. De functie-invullingen worden

getoetst aan de geformuleerde doelstellingen op deelgebiedniveau, alsook aan de

situatieschets op deelgebiedniveau. Op deze wijze, worden zoekzones weerhouden of

weerlegd, en wordt een optimale invulling van de doelstellingen op deelgebiedniveau

bekomen. Situatieafhankelijk kan de voorgestelde functie-invulling gerealiseerd worden door

middel van bosuitbreiding en/of door de formulering van randvoorwaarden voor het

bosbeheer in de bestaande bossen.

4.3.2 Visievorming op projectniveau

Bij de individuele toetsing van de geaggregeerde polygonen aan de doelstellingen op

deelgebiedniveau, wordt aan elk polygoon virtueel een prioriteit toegekend. De prioriteit van

een polygoon op deelgebiedniveau wordt enkel op ordinale schaal weergegeven. De

vergelijking tussen twee polygonen met prioriteit 2, waarbij in het ene deelgebied 7

polygonen werden aangeduid, en in het andere in totaal slechts 2, is slechts mogelijk na

toetsing aan de doelstellingen op projectniveau.

De mogelijkheid bestaat dat actie in een bepaalde zoekzone een relatief geringere prioriteit

toegewezen krijgt omdat de gewenste functie-invulling van de zoekzone overschaduwd

wordt door deze van een andere zoekzone, in relatie tot een meer dringend geformuleerde

doelstelling op deelgebiedniveau.

lndien deze tweede bosfunctie reeds voldoende zou ingevuld zijn in het deelgebied, wordt de

prioriteit van de eerste zoekzone niet gerelativeerd. ln dat geval zou de zoekzone wel

weerhouden worden.

Ook de omgekeerde situatie is mogelijk. Een zoekzone ter versterking van een bepaalde

bosfunctie wordt weerhouden op het niveau van een deelgebied, waar de doelstellingen van

het bosbeheer reeds vrij goed ingevuld zijn. De analyse van de bosfuncties acht geen

andere acties in het kader van een Landinrichting nodig. ln dit geval, is de argumentatie om

de zoekzone te weerhouden, sluitend op deelgebiedniveau, terwijl de zoekzone op

proj ectn iveau waarsch ij n I ij k zal worden weerlegd.

De opschaling van de visievorming, van deelgebiedniveau tot projectniveau, heeft als doel

dergelijke anomalieën uit de eindvisie te weren. ln sommige deelgebieden zullen zoekzones

aan prioriteit winnen, in andere deelgebieden worden zoekzones uit de eindvisie geweerd,

conform de doelstellingen op het niveau van de Landinrichting.
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4.4 Toetsing van de ontwikkelde visie aan de Gewenste Bosstructuur

ln hoofdstuk 2 van dit rapport werd de Gewenste Bosstructuur kort besproken. Het betreft

een studie, die in 1996 werd uitgevoerd in opdracht van Bos en Groen. Het was een eerste

stap in de richting van een duidelijke ruimtelijke visievorming omtrent bos in Vlaanderen.

Na de opmaak van de visiekaart (§ 4.3), is het nuttig om de zoekzones afgebakend op basis

van de ontwikkelde methodiek te toetsen aan deze Gewenste Bosstructuur voor het

projectgebied. Absoluut bosbehoud en de multifunctionaliteit van bos vormen de pijlers van

beide visies. Bijgevolg kan aangenomen worden dat beide visies elkaar in grote lijnen zullen

ondersteunen. Op basis van de ontwikkelde methodiek kan voor zoekzones die slechts in

één van beide visies zijn ingekleurd, de reden van weerlegging of weerhouden in de

Themavisie Bos voor het projectgebied, grondig worden geargumenteerd aan de hand van

de functiekaarten.

4.5 Toetsing aan de wettelijke bepalingen

Landinrichting kent enkele beperkingen die de realisatie van de ontwikkelde ldeaalvisie

zullen beïhvloeden. Zo heeft het instrument Landinrichting in een aantal

gewestplanbestemmingen geen bevoegdheid. ln de gewestplanbestemmingen waar wel

maatregelen mogelijk zijn, gelden voor sommige habitats andere bepalingen. De

ontwikkeling van een Themavisie Bos dient rekening te houden met de heersende

verbodsbepalingen en vergunningsplichten die gelden in het projectgebied, in verband met

het wijzigen van o.a. vegetatie. Een ovezicht van het instrumentarium werd gegeven in
hoofdstuk 3. Een toetsing van de ldeaalvisie aan wettelijke bepalingen en richtlijnen die

gelden in het projectgebied, leidt tot de uiteindelijke Themavisie Bos. ln de eindvisie worden

gebieden waar visievorming wettelijk niet mogelijk is, uitgesloten. Eventuele beperkingen,

richtlijnen en stimulansen worden voor de relevante zoekzones besproken in § 5.7.

4.6 Voorstellen tot aanpassingen van het instrumentarium
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De toetsing van de ldeaalvisie aan het juridisch instrumentarium kan leiden tot bemerkingen

in relatie tot Landinrichting en het Thema Bos. ln welke mate is Landinrichting gebonden aan

wettel'rjke bepalingen die de realisatie van de visie in een projectgebied in de weg staan?

Volgend op de aanduiding van de precieze knelpunten in het instrumentarium worden

eventueel wijzigingen van bepalingen in het juridisch instrumentarium geopperd die tot een

betere invulling van de Themavisie Bos kunnen leiden in het kader van een

Landi nrichtin gsproject.



5 Visievorming

ln hoofdstuk 4 : Methodiek, werd de volledige methodiek beschreven zoals deze werd

ontwikkeld voor de profilering van bosbouw en bosbeleid in landinrichtingsprojecten.

ln hoofdstuk 5 : Visievorming, wordt de methodiek toegepast op het projectgebied 'Brabants

Plateau'.

Na de beschrijving van de doelstellingen van bosbouw en bosbeleid op projectniveau en op

deelgebiedniveau, wordt in de tekst dezelfde structuur gevolgd als in hoofdstuk 4 zodat de

toepassing van de verschillende stappen in de methodiek duidelijk wordt.

5.í Doelstellingen van het Bosbeheer op projectniveau

Dit zijn in grote lijnen de doelstellingen, zoals deze werden geformuleerd in de voorstudie

van het Ll-project (VLM, 2000).

Het behoud en het herstelvan kleine landschapselementen op de plateaus

Het maximaal behoud van corridors tussen valleien en plateaus

Tegengaan van verdere versnippering van de bossen

Het behoud en de bescherming van de specifiek natuurlijke biotopen gebonden aan natte

valleigronden

Terugdringen van populierenaanplantingen in de valleien

Het weren van harde recreatie en het beter sturen van zachte recreatie

Terugd ri ngen van wate rerosie, modderstromen e n wateroverlast

Erosieproblemen bestrijden in de meest hellingrijke landelijke gemeenten

Terugdringen van de te grote concentratie aan nitraten in de freatische waterlaag van het

Brusseliaan, zowel in de Voer-, Dijle- als Laanvallei

5.2 Doelstellingen van het Bosbeheer op deelgebiedniveau

Per deelgebied worden de belangrijkste doelstellingen voor het bosbeheer geformuleerd.

Hierbij wordt getracht tot een optimale invulling van de verschillende bosfuncties te komen.
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5.2.1 Plateau van Moorsel

Voorkomen te hoge recreatiedruk in sommige bossen (Bertembos)

Verbeteren van de onderlinge verbinding van de bestaande bossen

Bestrijden erosie

Bos als buffer tegen uitbreidende woonkernen

De grote boscomplexen op het Plateau van Moorsel vervullen een belangrijke sociaal-

educatieve functie. De bossen zijn gelegen in de buurt van de stedelijke omgeving van

Leuven en Brussel, en sommigen kunnen beschouwd worden als stadsbos (Bertembos en

Eikenbos). De gevarieerde samenstelling van de bestanden, zowel in leeftijdsopbouw als in

soorten, is zeer aantrekkelijk voor recreanten.

Plaatselijk is de recreatiedruk er groot (cfr. delen van het Bertembos).

De uitbreiding van de belangrijkste sociaal-educatieve bossen, biedt op term'rjn een grotere

oppervlakte aan bezoekers van de bossen, en wat de mogelijkheden tot zonering van de

recreatie vergroot. Een alternatief is de verdere openstelling van private bossen.

Het plateau van Moorsel wordt doorsneden door de E40 en de N3, wat Bertembos en

Eikenbos isoleert van de andere grote boscomplexen.

Een versterking van de onderlinge verbinding van de boscomplexen, dringt zich op

(Hogenbos -Bertembos, Bertembos-Eikenbos; Hogenbos-Moorselbos).

Er bevinden zich enkele belangrijke en ecologisch waardevolle bossnippers 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 oftypische Eikenbossen.

Het deelgebied bestaat voornamelijk uit akkers, gelegen op leemgronden. De akkers op het

plateau zrln zeer gevoelig aan erosie (plaatselijk tot 35 ton/haj!!, ten zuiden van Hogenbos).

De bestaande bossen op het Plateau oefenen een erosieremmende invloed uit.

Bosuitbreiding ter bestrijding van erosie is aangewezen op het Plateau.

De uitbreiding van de huidige Eiken-beukenbossen op het Plateau van Moorsel heeft sterke

bosbouweconom ische potenties.

De bossen op het Plateau van Moorsel spelen een belangrijke rol in het landschap als buffer

tegen de oprukkende verstedelijking. Zo zrln de inplanting van de wijk Schoonzicht nabij

Bertembos en van het woonpark tegen het Moorselbos, voorbeelden van verstedelijking die

de bosstructuur aantasten. De mogelijkheden voor bosuitbreiding worden door de

verstedelijking beperkt. Het behoud en de bescherming van de bestaande bossen is een

belangrijk aandachtspunt.
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5.2.2 Plateau van Duisburg

Versterking en uitbreiding van kleine landschapselementen

Behoud van het open landschap

Erosiebestrijding

Verbeteren van de verbinding tussen het Plateau en de Valleien

Het Plateau van Duisburg is in hoofdzaak een open agrarisch gebied met geï§oleerde

bospercelen, met hier en daar solitaire bomen en bermbegroeiing langs holle wegen en

taluds.

Het Plateau van Duisburg is centraal gelegen in het projectgebied, en de bosstructuur heeft

er een belangrijke verbindende functie. Zowel de verbinding Zoniënwoud-Meerdaalwoud, als

de verbinding met het Plateau van Moorsel, via de vallei van de Voer, kunnen via stapstenen

en conidors venrvezenlijkt worden ter hoogte van Tersaart-Weebergbos.

De kleine landschapselementen dienen dus zeker behouden en versterkt te worden. Ze zln
niet enkel landschappelijk en ecologisch belangrijk, ze oefenen ook een positieve invloed uit

op de erosieproblemen op het Plateau.

De erosieproblemen zijn het meest uitgesproken ter hoogte van Tersaart-Weebergbos,

alsook meer oostelijk, Korbeek-Dijle - Langerode.

De rijke gronden van het plateau zi)n zeer geschikt om de economische functie van bos te

versterken (Eiken-beukenbossen ).

5.2.3 Plateau van Maleizen

. Terugdringen recreatiedruk in de bestaande bossen

. Verhinderen verdere versnippering van de bosstructuur door uitbreidende bebouwing

. Erosiebestrijding

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

Het wordt grotendeels ingenomen door bebouwing. Het omvat tevens het typische

serrelandschap van Hoeilaart en Overijse.
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De huidige grote boscomplexen (Genval-Ter Holst) oefenen zeer sterk een sociaal-

educatieve functie uit, in die mate dat ze er zelfs onder lijden. De twee boscomplexen ter

hoogte van Terholst dienen verbonden en uitgebreid te worden.
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Het Plateau van Maleizen is sterk bebouwd en relatief weinig bebost. De uitbreiding van de

woonkernen Hoeilaart, Overijse en Huldenberg, dreigt de overblijvende bossen nog verder te

versnipperen. Absoluut bosbehoud is noodzakelijk.

De oude boskernen van Genval-Terholst staan sterk onder druk van de uitdijende

bebouwing, en overrecreatie. De buffering en onderlinge verbinding van de twee bossen

dringt zich op ter vezekering van het behoud en de versterking van de ecologische functie

van het enige grote boscomplex in het deelgebied.

Plaatselijk zijn er zeer erosiegevoelige gronden, (ter hoogte van Tombeek > 30 ton/haj). Ook

in het meest zuidelijke punt van het projectgebied, aan de bossen van Genval, bevinden zich

erosiegevoelige gronden.

5.2.4 Plateau van Ottenburg

Terugdringen recreatiedruk in de bestaande bossen

Verhinderen verdere versnippering van de bosstructuur door uitbreidende bebouwing

Erosiebestrijding

Het Plateau van Ottenburg is een klein Plateau dat sterk recreatief bezocht wordt. De

bestaande bossen lijden onder over-recreatie, o.a. door inwoners van vakantiehuisjes en

bezoekers van nabije campings. De voornaamste doelstelling voor het bosbeheer situeert

zich dan ook op dit vlak : tegengaan van verdere versnippering door uitbreidende

woonkernen, het tot stand brengen van verbindingen tussen de bosjes, en zoneren van de

recreatie.

De interne verdichting van de bosstructuur op het plateau, biedt potenties om aansluiting te

maken met de natuurlijke structuur van de aangrenzende valleien van de Dijle en Laan.

De buffering en onderlinge verbinding van de bossen op de grens van het Plateau met de

Dijlevallei dringt zich op, ter vezekering van het behoud en de versterking van de

ecologische functie ervan.

Het westelijke deel van Plateau van Ottenburg, grenzend aan de Dijlevallei, is erg

erosiegevoelig. Plaatselijk bedragen de erosiesnelheden tot 30 ton/ha.j. Ze zijn vooral

gesitueerd op de steile hellingen naar de Dijlevallei.

Het deelgebied is zeer geschikt voor exploitatie van voornamelijk wintereik. De uitbreiding

van de bestaande Eiken-beukenbossen, alsook de omvorming van naaldbestanden -vanuit
ecolog isch stand pu nt-, bieden zeker bosbouweconom ische potenties.
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5.2.5 Dijlevallei

Versterken va n het natu u rl ij k va I lei-ecosysteem

Omvormen van de populierenbestanden in de vallei

Versterking van de alluviale bostypes

Erosiebestrijding

Vermijden van harde recreatie in de kwetsbare hellingsbossen

De vallei van de Dijle heeft een belangrijke sociaal-educatieve functie.. Enkele fietsroutes en

wandelpaden doorkruisen de vallei en de bossen. De meeste privé-bossen zijn niet publiek

toegankelijk. Plaatselijk is de verstoringdruk er groot, o.m. door gemotoriseerde sporten,

mountainbiking en paardrijden. Dergelijke recreatievormen dienen vermeden te worden in de

erosiegevoelige hel lingsbossen.

ln de Dijlevallei is het herstel, de ontwikkeling en de vrijwaring van het natuurlijk alluviaal

vallei-ecosysteem een prioritaire doelstelling. De relaties en de verbindingen tussen de vallei

en de plateaus dienen te worden versterkt.

Bos is de natuurlijke vegetatie op de meeste plaatsen en ontstaat wanneer menselijk

ingrijpen achterwege blijft. De volledige vallei vormt een geschikte standplaats voor het

zeldzame bostype Elzen-Vogelkersbos.

De hellingen die de overgang vormen tussen de vallei en de plateaus, zijn sterk

erosiegevoelig. Vaak wordt erosie op de hellingen nog in de hand gewerkt door de

vernietiging van de vegetatie, als gevolg van te intensieve recreatie. De Dijlevallei is een

middelmatig voedselrijk systeem (mesotroof tot eutroof) als gevolg van de aanvoer van

voedselrijk slib dat van plateau's en hellingen afstroomt en via de zijriviertjes in de Dijle

terecht komt. Bebossing van de hellingen kan tot een verbetering van de waterkwaliteit

leiden.

De vallei heeft een groot aantal percelen met populierenbestanden. Deze aanplantingen

dateren van na de tweede wereldoorlog, toen de percelen in de vallei ongeschikt bleken voor

intensivering van de landbouw. Door deze aanplantingen heeft het valleilandschap in een

snel tempo een gesloten karakter gekregen. Door de korte omlooptijd (nauwelijks 15 à 20

jaar) met ingrijpende verstoring, krijgt duuzame bosontwikkeling geen kans. Daarenboven

zijn heel wat populieren aangetast door roest. Hele percelen populier stiaan in de zomer

reeds vol bruine bladeren.

Ondanks de hoge opbrengsten die te venarachten zfn bij exploitatie van populieren in de

vallei en wintereik op de hellingen, lijkt een versterking van de economische func-tie van bos

in de Dijlevallei niet aangewezen. De ontwikkeling van een natuurlijke alluviaal vallei-

ecosysteem geniet de voorkeur op de economische functie. Een omvorming van de
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bestanden naar meer natuurlijke vegetaties is dan ook aangewezen, ter versterking van de

ecologische functie van bos in de vallei.

Landschappelijk wordt in de Vijlevallei gestreefd naar een verweving van open, half-open en

gesloten gebieden. Het open landschap rond de Dijle gaat geleidelijk over naar steeds meer

gesloten bosgebied op de valleiflanken.

Uitbreiding van rivierbegeleidende elzen-vogelkersbossen kan de loop van de rivier in het

landschap meer uitgesproken accentueren. De bossen op de valleihellingen gaan op het

westelijk gelegen plateau over in akkerland, en in oostelijke richting sluiten ze aan op de

boscomplexen van Heverleebos en Meerdaalwoud.

5.2.6 Laanvallei

. Versterken van het natuurlijk vallei-ecosysteem

. Omvormen van de populierenbestanden in de vallei

. Versterking van de alluviale bostypes
, Erosiebestrijding op de hellingen

Van alle deelgebieden op het Brabants Plateau heeft de Laanvalleide hoogste bosindex.

Dankzij deze hoge bosindex heeft de vallei een gesloten karakter.

De vallei van de Laan heeft een hoge bosindex (36%). De bosstructuur bestaat voornamelijk

uit een aaneenschakeling van bosbestanden in oost-westelijke richting. De meest

voorkomende bostypes zijn er elzen-vogelkersbossen en elzenbroekbossen. Deze

ecologische waardevolle structuur dient zeker behouden en versterkt te worden. De

mesotrofe bostypen in de vallei dienen gebufferd te worden, populierenaanplantingen

omgevormd.

De vallei vormt op deze wijze een ideale migratiebiotoop voor tal van organismen. Via de

open ruimte ter hoogte van Holstheide, Vossekoten en Breembos, wordt de verbinding

verzekerd met de ljsevallei en verder, via Stokkembos, met het Zoniënwoud. Deze open

ruimte, dient zeker behouden te blijven en versterkt te worden met stapstenen in het

landschap. Op deze wijze wordt de relatie van de vallei ten opzichte van de plateaus

versterkt.

Als gevolg van de vele steile hellingen in het deelgebied is de economische functie van bos

er eerder bepekt. De omvorming van populierenaanplantingen tot elzen-vogelkersbossen

kan leiden tot een betere aaneenschakeling van de verschillende ecologisch waardevolle

bestanden in de vallei.
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De Eiken-beukenbossen op de steile flanken van de vallei, vervullen een belangrijke

erosieremmende functie. Plaatselijk zijn er erosieproblemen in het deelgebied, waar het

wenselijk is om de steilste hellingen te (her)bebossen.

5.2.7 ljsevallei

Tegengaan banièrevorming door uitbreidende bebouwing in de vallei

lnstandhouden van open corridors

Erosiebestrijding op de hellingen

Omvormen van de populierenbestanden in de vallei

Versterking van de alluviale bostypes

Het beheer van de vallei is gericht op de ontwikkeling van watergebonden vegetaties en

omvorming tot natuurlijk evoluerende loofbossen. Op de zandgronden wordt gestreefd naar

een half open landschap met eikenberkenbos.

Een belangrijke doelstelling voor de ljsevallei is het behoud van open corridors ter verbinding

van de vallei met de plateaus. Dit is onder meer het geval ter hoogte van Stokkembos, waar

in noordelijke zijde de verbinding wordt gevormd met het Plateau van Duisburg, en aan

zuidelijke zijde met het Plateau van Maleizen.

Plaatselijk zijn er erosieproblemen als gevolg van de vaak zeer steile valleihellingen. Het is

aangewezen de steilste hellingen te bebossen.

De moeilijke exploitie-omstandigheden op de steile hellingen en de voorkeur voor natuurlijke

en mesotrofe vegetatietypes in de vallei, hebben als gevolg dat de economische functie in

het deelgebied geen prioriteit geniet. Er wordt naar gestreefd om de populierenaanplantingen

in de vallei en de dennenaanplantingen op het plateau om te vormen.

5.2.8 Voeruallei

Tegengaan barrièrevorming door uitbreidende bebouwing in de vallei

lnstandhouden van open corridors

Omvormen van de populierenbestanden in de vallei

Versterking van de alluviale bostypes

De Voervallei is een dichtbebouwde, weinig beboste vallei.

Als doelstellingen voor het bosbeheer op deelgebiedniveau gelden dan ook de vrijwaring van

de verbindingen tussen de vallei en de plateaus, en het tot stilstand brengen van uitdijende

bebouwing. Een versterking van de verbinding tussen de vallei en de plateaus is eigenlijk

enkel nog mogelijk ter hoogte van toponiem Hegge.

I
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Een groot deel van huidige bossen, bestaat uit bestanden met een groot aandeel populier in

de bovenetage, voornamelijk in het westelijke deel van de vallei, te Vossem. De omvorming

van deze bestanden tot natuurlijke alluviale bostypes (elzenbroekbos en elzen-

vogelkersbos), leidt tot een versterking van de ecologische functie van het bos.

De Voer is licht verontreinigd, en de kwaliteit verslechtert stroomafwaarts tot zwaat

verontreinigd, vanaf Leefdaal. De te grote concentratie aan nitraten in de freatische

waterlaag van het Brusseliaan dient er prioritair verlaagd te worden. De aanleg van

bosbuffers kan hiertoe bijdragen.

5.2.9 Ader- en Wasbeekvallei

De vallei van de Ader- en Wasbeek telt één groot boscomplex, de bossen van de Mérode,

dat bijna de volledig beboste oppervlakte van de vallei omvat (bosindex 21o/o).

De vallei is gekenmerkt door een overvloed aan gradiëntsituaties en is bijgevolg ecologisch

zeer interessant. Omvorming van de huidige populierenbestanden tot de zeldzame en

ecologisch waardevolle bostypes elzen-vogelkers, elzenbos en essenbronbos, is

aangewezen.

Ter verbinding van de bossen van de Mérode met de bossen van de Wasbeek, ten noorden

van het projectgebied, is bosuitbreiding aan de noord-oostelijke zijde van het bos gewenst.

De Molenbeek, die doorheen de bossen van de Mérode loopt, is verontreinigd tot zwaar

verontreinigd. De waterkwaliteit dient prioritair verbeterd te worden.

De vochtige, kleiige valleibodem bemoeilijkt houtexploitatie. De vele gradiëntsituaties in het

gebied en de ecologische potenties dat dit met zich meebrengt, pleiten ervoor de

economische functie in het deelgebied terug te dringen, en de ecologische functie te

versterken.

De recreatieve functie in het deelgebied is beperkt. De enige bossen in het deelgebied zijn

de bossen van de Mérode, waarvan slechts enkele bestanden, in het oostelijk deel,

opengesteld zijn voor het publiek. Gezien de kwetsbaarheid van de alluviale bostypes, is het

aangewezen recreatie in het bos te vermijden.
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5.2.10 Vuilbeek

Tegengaan verdere versnippering van de bosstructuur

Behoud van de vallei als een groen lint in het landschap

Het deelgebied 'vallei van de Vuilbeek' is grotendeels ingepalmd door bebouwing, zowel

residentiële woonwijken als dichte bebouwing. Plaatselijk zijn er nog enkele mooie

akkercomplexen aanwezig.

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

Deze bossen vormen een groen lint in het landschap. Deze structuur dient behouden en

versterkt te worden. De hoger gelegen delen van het deelgebied z'rjn zeer geschikt voor de

exploitatie van Eikenbestanden.

Het behoud en de uitbreiding van bestaande bossen in het deelgebied is zeer belangrijk om

de uitdijende bebouwing een halt toe te roepen.

5.2.11 Zoniënwoud

I Tegengaan uitbreidende bebouwing

Het Zoniënwoud is nagenoeg volledig ingesloten door woonwijken. Bosuitbreiding als

buffering van het Zoniënwoud tegen de uitbreidende bebouwing is aangewezen. Er dient

bovendien voldoende aandacht geschonken te worden aan mantel- en zoomvegetaties, en

natuurlijke overgangen naar omliggende akkers en weiden.

5.2.12 Meerdaalwoud - Heverleebos

Realisatie van de verbinding tussen Meerdaalwoud en Heverleebos

De perimeter van het landinrichtingsproject omvat enkel het verbindingsgebied tussen

Meerdaalwoud en Heverleebos.
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5.3 De deelfunctiekaaÉen - relevantie voor het projectgebied

ln de deelfunctiekaarten werd voor de belangrijkste aspecten van de functies van bos

nagegaan waar in het projectgebied potenties aanwezig zijn, ter versterking van het

betreffende aspect van de functie. De algemene omschrijving van de verschillende analyses

werden beschreven in § 4.2.1. tot § 4.2.4.

ln onderstaande paragrafen werden de beschreven analyses toegepast op het projectgebied

Brabants Plateau.

5.3.1 Ecologische functie

5.3.1.1 Zeldzame bostypes (kaart 19)

Doel: Signaleren van zeldzame bostypes en aangeven waar nieuwe bossen moeten

aangelegd of bestaande bossen moeten bijgestuurd worden om het areaal van deze

bostypes te laten toenemen.

A. Bepaling van de zeldzame bostypes, en dit op verschillende niveaus (Projectniveau,

Vlaanderen, Europa).

De bepaling van de zeldzame bostypes in het projectgebied gebeurde voor het Brabants

Plateau s.|.., aan de hand van de Biologische Waarderingskaart. Het Brabants Plateau s.l.

omvat ook de aangrenzende grote boscomplexen Zoniënwoud (Vlaams Gewest) en

Heverleebos- Meerdaalwoud.

Per voorkomend bostype werd de relatieve oppervlakte procentueel uitgedrukt in Tabel 7

Tabel 7 : lngenomen opperulaffie per bostype, procentueel uitgedruK tov de totale opperulaffie van het Bnbants
Plateau s.l.

Eenheid Aantal Oppervlakte (ha) Procentuele oppervlakte
(%)

Fa

Fa-

Fe

Fs

Fs-

Qa

Qa-

58

1

I
388

36

105

1

207.4

3.8

42.2

39423

44.9

516

6.3

0.81

0.16

't5.23
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Eenheid Aantal Oppervlakte (ha) Procentuele oppervlakte

(%)

Qa+

Qb

Qb-

Qe

Qe-

Qs

Qs-
Va

Va-

Vc

Vm

Vm+

Vn

Vn-

11

18

7

14

1

372

88

98

33

20

20

1

17

3

14.8

74.9

5.2

48.1

1.0

1299.7

171.4

137.7

59.8

28.6

4',t.7

í.5
16.9

10.2

0.31

0.19

5.62

0.75

0.11

0.16

0.1

Om de zeldzaamheid van de bostypes te beoordelen, werd onderstaande klasse-indeling

toegepast (TabelS) (NARA, 2001).

Tabel 8 : *oordeling zeldzaamheid van bostypes

Zeldzaamheid Relatieve oppervlakte

Nagenoeg niet voorkomend

Uiterst zeldzaam

Zeer zeldzaam

Zeldzaam

Vrijzeldzaam
Minder algemeen

0.015-0.03%

0.03-0.2Yo

0.2-0.4%

0.4-0.9%

1-1.5o/o

>1.íYo

lndien voor het 'uitgebreíde projectgebied', of Brabants Plateau s.1., deze indeling gebruikt

wordt voor de evaluatie van de zeldzaamheid van de bostypes, worden onderstaande

resultaten bekomen (Tabel 9). Ook de zeldzame bostypes, beschouwd op het niveau

Vlaanderen en Europa, zfln in de tabel opgenomen.

Tabel 9: Zeldzame bosÍypes op verschillende schaalniveaus

Zeldzaamheid

(opp/totale opp)

Brabants Plateau s.l. Vlaanderen

2001'
(NARA, Europa (Habitatrichtlijn)

Nagenoeg niet

voorkomend

0.0í s-0.03%)

Uiterst zeldzaam

(0.03-0.2%)

Zeer zeldzaam

(0.2-0í%)

Vc, Vm, Vn, Fe, Qe

Vo, Vt, Vc, Vf

Vm, Va,

Qe, Fe

Vn, Qa, Fa

Vo, Va, Vc, Vf, Vn, Vm,

FK, FI

Qb, Qs, Fs, Qb, Qe, Fe,

Qa, Fa, Fm
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Zeldzaamheid

(opp/totale opp)

Brabants Plateau s.l. Vlaanderen

2001"

(NARA, Europa (Habitatrichtlijn)

Zeldzaam

(0.4-0.9olo)

Vrijzeldzaam

(1-1.5o/o)

Minder algemeen

(>1.5%)

Va, (Fa) Qs, Fs

De gegevens voor Vlaanderen, zijn afkomstig uit het NARA-Rapport 2001. De zeldzame

bostypes op Europese Schaal, refereren naar de Habitatrichtlijnen.

De volgende bostypes werden op grond van hun zeldzaamheid weerhouden voor de analyse

'aandachtszones voor zeldzame bostypes'op het Brabants Plateau s.s..

Vc : elzen-essenbos van bronnen en bronbeken

Vm : mezotroof elzenbos met zeggen

Vn : nitrofielalluviaal elzenbos

Va : alluviaal essen-olmenbos

Qe : eiken haagbeukenbos met wilde hyancint

Qb: eiken-berkenbos

Fe : beukenbos met wilde hyacint

Fa : beukenbos met voorjaarsflora, zonder wilde hyacint

B. Selectie van locaties waar deze bostypes kunnen ontwikkelen

Deze selectie is gebaseerd op de kaart met de Potentieel Natuurlijke Vegetaties (kaart 12).

BU de opmaak van de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart zin de verschillende

bodemseries van de bodemkaart gegroepeerd. De bodemserie op de bodemkaart wordt

vertaald naar het potentieel bostype.

Om aandachtszones en zoekzones te kunnen lokaliseren, ter versterking van zeldzame

bostypes, is het noodzakelijk de karteringseenheden van de bwk af te stemmen op deze van

de potentieel natuurlijke vegetatiekaart. De verschillende bwk-eenheden worden

gesynthetiseerd en in grotere vegetatieklassen ondergebracht, die bruikbaarder zijn voor de

ontwikkeling van een bosbouwvisie.

De zeldzame bostypes, werden samengevoegd tot de klassen

Qb

Vn, Vm en Vc

Va

Qb

Elzenbroekbos

Elzen-Vogelkersbos

arm Eiken-Beukenbos
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Fe en Fa worden ondergebracht bU Qa en Fa, bij het type Beukenbos, Eiken-

Haagbeukenbos, en rijk Eiken-Beukenbos. Dit bostype wordt niet als zeldzaam beschouwd

in het projectgebied. Door selectie van de PNV's voor drie bovenstaande vegetatietypes,

werden de grootste aandachtszones weerhouden en weergegeven op kaart (oppervlakten

van respectievelijk > 10 ha, 25ha en 100 ha).

C. Aanduiden van zones waar bijzondere aandacht moet geschonken worden aan deze

bostypes - lokalisatie in de buurt van huidige bossen waarin zeldzame bostypes

voorkomen

Voor de huidige bossen, gelegen binnen een aandachtzone voor een zeldzaam bostype,

worden de mogelijkheden tot bosuitbreiding en/of de noodzaak tot een aangepast beheer

geëvalueerd. Hiertoe werd nagegaan welke bostypes actueel aanwezig zln in de

aandachtszones voor zeldzame bostypes. Eerder onaangepaste huidige bostypes komen in

aanmerking voor bosomvorming.

Tabel 10.'BosÍypes en anv-klassen van huidig bos, gelegen in een aandachtszone zeldzaam bosffie

Som van oppervlakte (ha) Aandachtszone zeldzaam bostype

ecol elzenbroekbosanv

elzenbroekbos

essenbronbos

Totaal

beukenbos

Totaal

typische eiken-

beukenbos

Totaal

arm eikenbos

struweel

naaldhout
populier
Zwarte Els

Berk

Gemengd loofhout

park

Andere

loofhoutaanplanten

Eindtotaal

4,7

5,7

152,3

1,4

44,9

il,3
99,8

1,1

0,3

8,2

21,6

21,5

93,0

2,3

1,1

9í,4
í,5

totaal

37,2

7,0

7,5

5 ,7
121,6

1,9

32,2

1,2

35,3

137,6

111,9

249,5

3,7

50,8

125,7

í06,9
't,1

0,3

10,9

37,3

25,1

819,9

elzen- arm eiken-

vogelkersbos beukenbos

7vm

vn

vc

8,5

2.0

0,9

5.0

6,5

VA

11,4 40,2

7,7 1l',t,1

,9

o,7 28,7

0,7

4,2

4,2

2,9

1,2

31 , 2,9

55,4

74,3 37,6

0

0

2,8

78,0

Ía

qa

qe

fs

qs

qb

s

nld
pop

alng

bet

gml

kp

n

0,1

13,8

2,5

0

2,7
'1,9

1,1
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Uit Tabel 10 blijkt dat de randvoorwaarden voor het beheer van huidig bos in de zoekzones

voor zeldzame bostypes, vooral weerslag zal hebben op huidige naaldhoutbestanden en

populierenaanplanten. Naaldhoutbestanden bevinden zich voornamelijk in zoekzones voor

arm Eikenbos, terw'rjl de populierenaanplanten geschikt zijn voor omvorming tot Elzen-

Vogelkersbos en Essenbroekbos. ln de aandachtszone Elzen-Vogelkersbos bevindt zich een

relatief grote oppervlakte Typische Eiken-Beukenbos. De omvorming van deze bestanden tot
het natuurlijke vegetatietype is niet nodig, gezien het een waardevol, natuurlijk bostypes

betreft.

5.3.1.2 De versterking van historische boskernen (kaart 20)

Doel: Bosuitbreiding en bosversterking rond oude boskernen, ter vergroting van habitat en

verbetering van habitatkwaliteit van organismes gebonden aan oud bos (bosplanten,

insecten...)

A. Bepaling van waardevolle oude boskernen

Het aandeel permanent bebost gebleven bos, is zeer hoog in het projectgebied s.l. (64.1 %,

Vlaanderen :15%).
Binnen de perimeter van het landinrichtingsproject werd 1456ha permanent, waardevol bos

aangeduid.

Het betreft volgende boskernen :

Bossen van de Mérode

Bertembos en Eikenbos

Moorselbos

Hogenbos

Weeberg-Tersaart

Stokkembos

Margijsbos

Rodebos

Bossen van Terholst

Zoniënwoud

Meerdaalwoud

I
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B. Afbakening van de zoekzones rond de waardevolle oude boskernen

Voor de bepaling van de waardevolle oude boskernen, werd de beoordeling van de BWK

geraadpleegd. De zeer waardevolle bostypes werden weerhouden. Na buffering van

dergelijke oude boskernen (200m), werden enkel deze aangeduid als zoekzone, die de

mogelijkheid hebben tot de vorming van boscomplexen, groter dan 100 ha.

Opm.: Het Heverleebos is niet opgenomen in de Biologische Waarderingskaart (niet

gekarteerd). Niettemin wordt het bos in de analyse opgenomen als groot, aaneensluitend

oud boscomplex.

C. Mogelijke opties binnen deze zoekzones

Om de beheersopties na te gaan in deze zoekzones voor de versterking van oude

boskernen, werd de bosreferentielaag geraadpleegd. Er gelden verschillende mogelijkheden

voor huidig bos, gelegen in een zoekzone. Naaldhout en populierbestanden komen in

aanmerking voor omvorming, en een bijsturing van het beheer. Het betreft 284ha van de

historische boskernen, binnen de perimeter van het landinrichtingsproject, waarvan 93ha

populierenbestanden.

Binnen de zoekzones voor uitbreiding van oude boskernen, worden recent ontboste

gronden, best prioritair bebost (162ha prioritair te bebossen gronden in de zoekzones

'versterking van historische boskernen', in het projectgebied).

5.3.1.3 Connectiviteitsanalyse (kaarten 21 en 22)

Doel: Aanleveren van voorstellen voor de aanleg van stapstenen en corridors ter verbetering

van de connectiviteit tussen de bossen. Het connectiviteitsmodel gebruikt ree als "vector'',

vermits deze soort migratiepatronen vertoont die relevant zijn op schaalniveair landinrichting

A. Bepaling van de brongebieden en doelgebieden

Volgens de voorgestelde methodiek, telt het projectgebied 10 brongebieden. Dit zijn het

Zoniënwoud en Meerdaalwoud-Heverleebos, Hogenbos, Bertembos-Eikenbos, Hagaardbos,

Margijsbos, Rodebos en de Bossen van Laurensart en de Bossen van de Mérode.

Het p§ectgebied ligt bezaaid met de kleinere doelgebiedjes.

B. Aanmaak van de weerstandskaart (kaart 21)

Het gebruik van de BWK als basis voor de aanmaak van de weerstandskaart vormt een

beperking in de analyse. De Biologische waarderingskaart heeft wel een zeer uitgebreide
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vegetatietypologie, maar kleine landschapselementen zijn onvoldoende gekarteerd, en net

deze hebben wel een belangrijke oriëntatiefunctie bij grote verplaatsingen van reeën. lndien

meer gedetailleerde gegevens in verband met de kleine landschapselementen ter

beschikking zijn, kunnen deze mee opgenomen worden in de weerstandskaart, en zo de

connectiviteitspaden voor ree meer precies oriënteren.

Voor het Brabants Plateau werd voor het zuidelijk deel van het projectgebied de vectoriele

versie van de topografische kaart ter beschikking gesteld, voor wat betreft de punt- en

lijnvormige elementen. Deze werden echter niet mee opgenomen in de analyse, aangezien

ze geen gebiedsdekkende gegevens bevat. De incorporatie ervan, enkel voor een deel van

het projectgebied, zou de migratiepatronen op het schaalniveau van het

landinrichtingsproject, vertekenen. Voor connectiviteitsanalyses op kleinere schaal kan de

informatie van de vectoriele versie van de punt- en lijnvormige elementen van de

topografische kaart, zeker nuttig zijn, voor het aanleveren van extra informatie in verband

met de migratiepatronen van wild.

De aanmaak van de weerstandskaart voor het Brabants Plateau wordt bemoeilijkt door het

ontbreken van even recente gegevens van de Biologische Waarderingskaart voor de

verschillende kaartbladen. De aanmaak van de weerstandskaart voor de

connectiviteitsanalyse geschiedde op basis van de BWK, versie 2.1 voor de kaartbladen 31,

de voorlopige versie 2.1 voor de kaartbladen 32-1 , 32-5 en 32-6. Voor het kaarlblad 32-2

werden gegevens van de Biologische Waarderingskaart, versie 1.0-2.0 gebruikt. Het gebruik

van voorlopige en verschillende versies van de BWK, heeft als gevolg dat op de resulterende

weerstandskaart scherpe grenzen kunnen waargenomen worden, op de overgang tussen

twee kaartbladen als gevolg van een verschillende indeling in vegetatietypes. Deze zijn

echter niet van deze aard dat ze de connectiviteitsanalyse storen (bv. overgang van matige

barrière naar harde barrière op de grens tussen twee kaartbladen of overgang van matige

barrière naar migratiebiotoop).

C. Connectiviteitsanalyse (kaart 22)

Uit de connectiviteitsanalyse blijkt dat algemeen gesteld mag worden dat de bron- en

doelgebieden op het Brabants Plateau goed met elkaar in verbinding staan. Het Plateau van

Duisburg, Stokkembos in de ljsevallei en het Plateau van Maleizen scoren minder goed.

Landinrichting kan dan een rol spelen om de connectiviteit in deze gebieden te versterken.

Zo dienen de berekende costpaden, die minder goed geconnecteerde bossen verbinden,

versterkt te worden. Het betreft Hogenbos - Bertembos, de ljsevallei, de verbinding

Zoniënwoud-Stokkembos. lnrichtingswerken ter bevordering van de verbinding van Tersaart-

Weebergbos, centraal gelegen in het projectgebied, met de andere grote boscomplexen

verdient zeker aanbeveling.

De bossen, ten noorden van de E4O zijn onderling goed geconnecteerd, maar volledig

gei§oleerd van het deel van het projectgebied, zuidelijk van de E4O. De inrichting van een

ecoduct kan overwogen worden om de banièrevorming van de autosnelweg op te heffen.
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5.3.2 Economische functie

5.3.2.1 Biomassateelt (kaart 24)

Doel: aanleveren van zones waar biomassateelt op landbouwgronden mogelijk is. Hoewel

het een landbouwaangelegenheid betreft, kan de bosbouw door de ervaring met

boomsoorten hierin een waardevolle insteek geven.

Relevantie voor het Brabants Plateau

Het Brabants Plateau wordt gekenmerkt door typische droge alfisols, afgewisseld met lemige

colluviale bodems in de droge depressies. De landbouw in het projectgebied is voornamelijk

geöriënteerd op akerbouw. Het percentage marginale landbouwgronden waar biomassateelt

een gesubsidiëerd alternatief voor traditionele landbouw vormt, is miniem (241 ha, oÍ 1.2 %

van het projectgebied s.s.), en voornamelijk gesitueerd in de valleien (vallei van de Ader- en

Wasbeek, Voer, Laan en de Dijlevallei).

Deze geschikte percelen beslaan kleine individuele oppervlakten. ln de methodologie ter

bepaling van landbouwgronden die in aanmerking komen voor biomassateelt, worden enkel

percelen weerhouden met een oppervlakte van 5 ha. ln het projectgebied z'tjn er slechts drie

dergelijke locaties, in de Dijlevallei. Het zijn zoekzones, geschikt voor de biomassateelt op

basis van wilg of op basis van populier, waarbij de bodem meer geschikt zijn voor beplanting

met wilg.

De zoekzones voor biomassateelten bevinden zich alle in de Dijlevallei. Afgaande op de

doelstellingen voor dit deelgebied, kan gesteld worden dat biomassateelt er geen prioriteit

geniet.
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5.3.2.2 Bosuitbreiding met bosbouweconomische potenties (kaarten 25 en 26)

Doel: aanleveren van een beslissingsmodel dat aangeeft welke boomsoort waar moet

aangeplant worden om een maximale doch duuzame financiële opbrengst te verzekeren.

Hiermee moet rekening gehouden worden bij de aanleg van nieuwe bossen en bijsturen van

beheer in andere bossen.

Relevantie voor het Brabants Plateau

De deelfunctiekaart voor wat betreft de aandachtszones met bosbouweconomische potenties

is zo goed als gebiedsdekkend. ln het volledige projectgebied goede financiële rendementen

zijn te bekomen, voornamelijk bijexploitatie van Eik en Beuk.
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5.3.3 Milieubeschermende functie

5.3.3.1 Bescherming van het grondwater (kaart 28)

Doel : beschermen van de kwaliteit van het grondwater, meer specifiek in de onmiddellijke

omgeving van kwetsbare waterwinningen.

Relevantie voor het Brabants Plateau

Door de bijzondere geologische opbouw leent het Brabants Plateau zich uitstekend voor de

berging en de winning van grondwater. Het pleistocene alluvium in de valleien, dat samen

met de zanden van Brussel één hydrologisch geheel vormt, levert bovendien aanzienlijke

debieten. Er komen dan ook heel wat grondwaterwinningen voor in het projectgebied (Tabel

11).

Tabel 11 : Waterwingebieden in het prcjectgebied (VMW, 2001)

Gemeente Watenvinning Aard Dieptefilter kwetsbaarheid

Overijse

St.-Agatha-Rode

St.-Agatha-Rode

Korbeek Dijle

Overijse

Over'rjse

Overijse

Tombeek -Sana

Geuzenhoek

Veeweyde

Het Broek

Nellebeek ll

Kouterstraat

Venusberg ll

Artesisch

Artesisch

Artesisch

Artesisch

Artesisch

Artesisch

Artesisch

23.9 m

35.3 m

21 m

67.4 m

49m
54m
31.8 m

Niet Kwetsbaar

Niet-Kwetsbaar

Niet Kwetsbaar

Niet-kwetsbaar

Niet-Kwetsbaar

Niet-Kwetsbaar

Niet-Kwetsbaar

Voor alle bossen, gelegen in kwetsbare watenruingebieden, en gesitueerd binnen de

beschermingszones type I en type ll, is de definitie van schermbos toepasselijk (Van

Langenhove ef a/., 1996).
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Heverlee 'West' Freatisch

Freatisch

Freatisch

8.8 m

Ormendaal

Ormendaal

'Noord'

Ormendaal

Dispatching

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kwetsbaar

11m

Freatisch

'Í0 m

10m
2m

11.3 m Kwetsbaar

8.9 m Kwetsbaar



Het projectgebied telt 10 zoekzones ter versterking van de milieubeschermende functie (in

grijs in Tabel 11).

Al deze 10 zoekzones werden integraal opgenomen in de milieubeschermende functiekaart,

conform het ontwikkelde afwegingskader Milieubeschermende functie (zie 4.2.3.10 ).

5.3.3.2 Bestrijding van erosie (kaart 29)

Doel : aangeven van locaties op erosiegevoelige gronden, waar door bebossing de
gemiddelde erosiesnelheid kan teruggedrongen worden. Versterken van de

erosiebestrijdende functie van de bestaande bossen in het projectgebied.

Relevantie voor het Brabants Plateau

Op de deelfunctiekaart 'erosie'werden de meest erosiegevoelige locaties aangeduid (> 5
ton/ha.j). Er dient opgemerkt te worden dat op deze kaart enkel de erosiegevoelige

landbouwpercelen zijn weergegeven.

Volgens het RUSLE-model, en als gevolg van het ontbreken van elke landbouwbewerking in

bos, is de erosie onder bos gelijk aan nul. Actuele bossen, gelokaliseerd op erosiegevoelige
gronden, krijgen op deze kaart bijgevolg geen erkenning als'schermbos'.

Nochtans blijkt uit kaartanalyse dat elk groot boscomplex op het Brabants Plateau,

uitgezonderd de bossen van de Mérode, grenst aan akkers met een erosiesnelheid > 10

ton/ha.j. Uitbreiding van deze bossen is aangewezen, ter bestrijding van bodemerosie, en als

buffer tegen inspoeling van sedimenten en nutriënten van de nabijgelegen

landbouwgronden.

Op de deelfunctiekaart'erosie' blfikt duidelijk dat de voornaamste pijnpunten zich situeren op

het Plateau van Duisburg en het Plateau van Moorsel.

5.3.3.3 Bescherming van het oppervlaktewater (kaart 30)

Doel : terugdringen van de instroom van nutriënten, pesticiden en sedimenten, afkomstig van

hoger gelegen akkers, naar het oppervlaktewater. Voorkomen piekdebieten.

Relevantie voor het Brabants Plateau

De valleien van Dijle, Laan en ljse worden gekenmerkt door zeer steile hellingen, veelal de

zuidelijk gerichte hellingen. Ook in het deelgebied Zoniënwoud, te Smeiberg, bevindt zich

een concentratie van steile hellingen.

Visievorming Pagina 200 / 236



5.3.3.4 Klimaatbossen

relevantie voor het Brabants Plateau

ln de omgeving van het projectgebied, bevinden zich twee stedelijke gebieden : Brussel en

Leuven. Het volledige Zoniënwoud kan als klimaatbos beschouwd worden. Gezien de niet-

standplaatsgebondenheid van bos met een klimaatbufferende werking, werden geen

zoekzones afgebakend, ter versterking van deze bosfunctie, op het niveau van een

landin richtingsproject.

5.3.3.5 Bescherming van de luchtkwaliteit

De gegevens in verband met bronnen van atmosferische vervuiling zijn op het niveau van

een landinrichtingsproject niet voorhanden, of niet vrij beschikbaar. Bijgevolg werden geen

zoekzones voorgesteld voor de aanleg van bufferende bosstroken, ter bevordering van

mil ieubeschermende functie - luchtkwal iteit.

Het aantal bronnen van atmosferische vervuiling op het Brabants Plateau, is alleszins zeer

beperkt. Er bevinden zich amper industriegebieden of grote veeteeltbedrijven in het

projectgebied.

5.3.3.6 Afscherming van in situ verontreinigde sites

Gegevens in verband met verontreinigde sites zijn niet vrij beschikbaar. Gezien de huidige

bestemmingen in het p§ectgebied, lijkt het vrij onwaarschijnlijk dat er een groot aantal

verontreinigde sites zou aanwezig zijn. lndustrie is nagenoeg afwezig in het gebied. De

meeste gronden zijn landbouwgronden. Er kan echter geen uitspraak gedaan worden in

verband met opslagplaatsen van wrakken en vaten, of verlaten storten.

5.3.3.7 Bescherming tegen geluidshinder (kaart 31)

Doel : aanleveren van zones waar bosuitbreiding een geluidsbufferend effect kan hebben ten

opzichte van nabijgelegen woonzones.

Relevantie voor het Brabants Plateau

De zoekzones ter versterking van de geluidsbufferende werking van bos, zijn terug te vinden

langs vrijwel alle grote wegen in het projectgebied : de E40, de Tervuursesteenweg (N3
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Leuven-Tervuren), de Leuvensesteenweg (N2 Leuven-Brussel), de N227
(Mechelsesteenweg) de E411lA4 en N4 (Brusselsesteenweg), alsook langs de spoorweg

Leuven-Ottignies.

Bij eventuele bosuitbreidingen, gesitueerd in de onmiddellijke omgeving van verkeersassen,

dient rekening gehouden te worden met de aanleg van beheerswegen, paden en dergelijke.

Ook een beheer, gericht op de ontwikkeling van een dichte opgaande structuur van het bos,

kan de schermfunctie versterken.

5.3.3.8 Bescherming tegen visuele vervuiling (kaart 32)

Doel : bosuitbreiding als scherm omheen locaties of objecten die een visuele vervuiling van

beschermde landschappen en ankerplaatsen veroorza ken.

Relevantie voor het Brabants Plateau

Bij de bepaling van zoekzones waar de versterking van de visueel afschermende functie van

bos aangewezen is in relatie tot grote infrastructuurwerken en industrieterreinen, werd

uitgegaan van de visuele bescherming van waardevolle landschappen in het projectgebied

van een landinrichting. De beschermde landschappen en ankerplaatsen, die zich in het
projectgebied Brabants Plateau bevinden, zijn weergegeven in onderstaande tabel (Tabel

12).

Tabel 12: De beschermde landschappen en ankerplaatsen binnen het projectgebied

Bertembos en omgeving

Domein ter Meeren

Het Grootbroek

Kasteelvan Sterrebeek en omgeving

Kasteelpark de Burbure

Koningsberg

Park van Tervuren, Oostelijke ingang

Zoniënwoud en Kapucijnenbos

De Tomme van Ottenburg

Heverleebos en Meerdaalwoud

Jusus Lipsiushuis en omgeving

Oude kapel van het voormalige begijnhof

Sint Janskerk en omgeving

Landschap

Landschap

Landschap

Landschap

Landschap

Landschap

Landschap

Landschap

Monument en landschap

Monument en landschap

Monument en landschap

Monument en landschap

Monument en landschap

Bertembos en Grevensbos

Dorpskom Tervuren en Warande
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Heverleebos-Zoet Water- Meerdaal- Mollendaalbos

Kasteelde Merode

Kasteel van Leefdaal

Margijsbos en Kasteel van der Vorst

Overijse

Plateau van Duisburg

Valleien van Dijle en Laan, ten zuiden van Leuven

Zoniënwoud tussen Hoeilaart en Sint Genesius Rode

Na venrijdering van de bemonsteringpunten die zich binnen de bosreferentielaag bevinden,

werden de resterende bemonsteringpunten verdeeld in afzonderlijke ruimtelijk

geaggregeerde groepen waarnemers. Op deze wijze wordt de computertijd beperkt.

Groepjes met minder dan 10 bemonsteringpunten werden uit de analyse geweerd.

Bemonsteringspunten, die zich in het Brusselse en Waalse deel van het Zoniënwoud

bevinden, waar geen gegevens van beschikbaar zijn in de bosreferentielaag, werden

manueel uit de opzet verwijderd.

De uiteindelijke thema's zijn de volgende :

de punten, gelegen op het plateau van Duisburg

de punten, gelegen in de valleivan de Dijle en Laan

de punten, gelegen in de omgeving van Bertem- en Hogenbos

22 punten

47 punten

28 punten

Na berekening van de visibiliteit in het projectgebied vanuit de voornaamste beschermde

landschappen en ankerpunten, kunnen de resultaten van de analyse geconfronteerd worden

met de ligging van de voornaamste gewestwegen.

Zoals beschreven in 4.2.3.10. Afwegingskader tussen de verschillende deelfunctiekaarten

milieubeschermende functie, moeten de resultaten van de computersimulatie geverifieerd

worden aan de hand van luchtfoto's.

Voor wat betreft de visuele afscherming van stort- en ontginningsgebieden, werd een

herclassificatie van de gewestplanbestemmingen doorgevoerd, ter visualisering van de

klassen 1200 tot 1380 van het gewestplan. Deze klassen omvatten alle stort- en

ontginningsgebieden. Confrontatie van het gewestplan met de visibiliteitskaart, geeft een

ovezicht van visuele vervuiling door stort- en ontginningsplaatsen.
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Als uiteindelijke zoekzone in de deelkunctiekaart 'visuele vervuiling van beschermde

landschappen' blijven over :

. De E40, ter hoogte van Hogenbos, Steenberg en ook verder, aan Bertemdries.

Deze locaties komen in aanmerking voor de realisatie van een schermbos tegen visuele

vervuiling van de beschermde landschappen en ankerpunten op het Brabants Plateau.



ln het Brabants Plateau zijn vier van dergelijke percelen aanwezig. Het gaat om
gewestplan bestemmingen met hoofdcode 1 200, ontginningsgebieden.

Aan de hand van de visibility-analyse (visuele vervuiling van de beschermde landschappen

en ankerplaatsen), blijkt dat geen van deze locaties waargenomen worden vanop het

Plateau van Duisburg, Bertembos en omgeving en de Dijle- en Laanvallei.

Op het Brabants Plateau zijn er slechts weinig industriegebieden. Enkel op het plateau van

Moorsel, aan het Hogenbos, bevindt zich een industriegebied (hoofdcode 1000

industriegebied). Het industriegebied (Huntsman poylurethaan) is gesitueerd binnen bos -
gedeeltelfk zonevreemd bos- en is bijgevolg visueel afgeschermd van de omgeving. Het bos

wordt beheerd volgens een goedgekeurd bosbeheersplan.
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5.3.4 Sociaal-educatieve functie (kaarten 34 en 35)

Relevantie voor het Brabants Plateau

A. Toetsing actuele oppervlakte openbaar bos aan gewenste oppervlakte openbaar bos

Tabel 13 : Toetsing actuele opperulaffie aan de gewenste oppervlaffie openbaar bos

Bertem 8918 780 89 691

Bierbeek 8900 1220 89 1131

Hoeilaart 9839 1753 98 1655

Huldenberg 9056 304 91 213

Kortenberg 17439 138 174 -36

Kraainem 12824 0.7 128 -127.3

Leuven 88581 91 1 886 25

Oud-Heverlee 10624 1803 106 1697

Overijse 23846 555 238 317

Tervuren 20231 2007 202 1805

Wezembeek-oppem 13689 287 137 150

Zaventem 27159 O 272 -272

gemeente inwonercaantal Actuele gewenste verschi! (A -B)

oppervlakte in ha oppervlakte In ha (ha)

(A) (B)

Uit de analyse blijkt dat de meeste steden veruit meer dan voldoende openbaar bos tot hun

beschikking hebben. Voor enkele steden, signaleert de analyse een tekort (in grijs in de

tabel).

Gezien nabijheid van de grote boscomplexen Heverleebos, Meerdaalwoud en het

Zoniënwoud, kunnen de tekorten aan 'stadsbos' meestal gerelativeerd worden.

Kortenberg : lndien de volledige oppervlakte van het boscomplex Eikenbos-Bertembos,

wordt meegerekend, dat grenst aan de perimeter van 5 km rondom de stad

Kortenberg, bedraagt de oppervlakte openbaar bos 182 ha. Er is geen wezenlijk

tekort aan openbaar bos.

Kraainem :Volgens Tabel 13 is er in de omgeving van Kraainem een onvoldoende

invulling van de sociaal-educatieve functie van bos. Dit tekort kan echter
gerelativeerd worden. De perimeter van 5 km rondom Kraainem, raakt immers aan

het Zoniënwoud.
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B. Afbakenen van zoekzones ter versterking van de sociaal-educatieve functie

Zaventem : Zaventem bevindt zich niet binnen de perimeter van het

landinrichtingsproject (2km ten noorden van de grens). Binnen een straal van 5 km van de

stad, en gelegen binnen het projectgebied, is het aandeel open ruimte zeer beperkt. Na

uitsluiting van de bebouwde ruimte, kan nog een zone, met bestemming, agrarisch gebied,

met een oppervlakte van 150 ha weerhouden worden, ter hoogte van toponiemen Groot

Hofveld, Klein Hofueld en Hoogveld.

Een zeventigtal kleine bossnippertjes met een gemiddelde oppervlakte van 1,3ha is

aangeduid als zoekzone voor openstelling van huidig bos.

5.4 De functiekaarten - relevantie voor het projectgebied

Na de opmaak van de verschillende deelfunctiekaarten en de toepassing van het eerste

afwegingskader tussen de verschillende deelfuncties, worden de vier functiekaarten voor het

projectgebied bekomen. De toepassing van het eerste afwegingskader tussen de

deelfunctiekaarten wordt niet uitgebreid besproken voor het volledige projectgebied. Per

functiekaart worden slechts enkele vaststellingen en opmerkingen geformuleerd.

4.1.1 Ecologische functiekaart (kaart 23)

De ecologische functiekaart voor het Brabants Plateau heeft betrekking op ongeveer 28%

van het projectgebied. Dit grote aandeel is gedeeltelijk te verklaren door het grote aandeel

permanente bossen, die allen integraalworden overgenomen in de ecologische functiekaart.

Een ander opvallend gegeven in het projectgebied, is de profilering van de valleien als grote

zoekzones ter versterking van de zeldzame bostypes, en ook ter realisatie van

verbindingswegen, groene linten in het landschap, die migratie van wild bevorderen.

De selectie van de zoekzones voor de versterking van de connectiviteit, geschiedde na

afweging met de andere basiskaarten, cfr. de zeldzame bostypes, valleien.

Voor het Brabants Plateau werd bijzondere aandacht geschonken aan het bevorderen van

de connectiviteit tussen de twee grote boscomplexen Zoniënwoud en Heverleebos-

Meerdalwoud. Uit de analyse bleek het pad, via het Plateau van Duisburg het meest

geschikte. Nochtans blijkt dat in de realiteit ree eerder via de valleien zal migreren

(Zoniënwoud-Stokkembos-Plateau van Maleizen (Vossekoten)r.vallei van de Laan-

Meerdaalwoud) (Casaer, J., mond.med., 2002). Ook deze zoekzones werden dus

opgenomen in de ecologische functiekaart. Andere belangrijke te versterken verbindingen

zijn deze tussen de grote boscomplexen Bertembos-Eikenbos, Hogenbos-Moorselbos.
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4.1.2 Economische functiekaart (kaart 27)

De economische functiekaart is de unie van de deelfunctiekaarten 'biomassateelt op

landbouwgrond' en'zoekzones met bosbouweconomische potenties'.

Uit de resulterende kaart blijkt dat overal in het projectgebied zeer goede financiële

opbrengsten mogelijk zijn, bij exploitatie van de meest gepaste boomsoort. Het betreft

overwegend wintereik op de plateaus en populier in de valleien. Enkel de Dijlevallei telt

enkele percelen waar biomassateelt op landbouwgronden een optie is, volgens de

ontwikkelde method iek.

4.1.3 Milieubeschermende functiekaart (kaart 33)

De milieubeschermende functiekaart voor het Brabants Plateau wordt gedomineerd door

zoekzones ter bestrijding van erosie en afuloei van sedimenten van de hellingen naar het

oppervlaktewater. Er bevinden zich eveneens veel kwetsbare grondwaterwinningen in het

gebied die, conform het afwegingskader (zie § 4.2.3.í0.), allen werden opgenomen in de

functiekaart.

De milieubeschermende functiekaart beslaat ongeveer 25o/o van het projectgebied, en heeft

betrekking op elk deelgebied, afgezien van de 'Vallei van de Vuilbeek'.

Op de plateaus zijn vooral de landbouwpercelen op gevoelige gronden problematisch, terwijl

in de valleien de steile hellingen problemen geven.

4.1.4 Sociaal-educatieve functiekaart (kaart 36)

Er zijn twee basiskaarten, voor wat betreft de sociaal-educatieve functie. Zoals beschreven

in § 4.2.4.3., acht de analyse zich niet capabel om prioriteiten toe te kennen aan

verschillende zoekzones ter versterking van de sociaal-educatieve functie van bos. ln het

eerste afwegingskader (zie figuur 1), worden dan ook alle zoekzones uit de basiskaart

overgenomen in de sociaal-educatieve functiekaart.

Voor het Brabants Plateau werd er slechts 1 grote zoekzone aangeduid, op het plateau van

Moorsel, in functie van de recreatiebehoeften van de stad Zaventem, noordelijk van het

projectgebied. Een zeventigtal kleine bossnippertjes met een gemiddelde oppervlakte van

1,3ha is aangeduid als zoekzone voor openstelling van huidig bos. Vanzelfsprekend zal de

sociaal-educatieve waarde van deze snippers beperkt zijn, de methodiek doet hieromtrent

echter geen uitspraak.
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5.5 Afireging en selectie van zoekzones - de geaggregeerde functiekaart

Nadat de verschillende deelfunctiekaarten en functiekaarten werden opgemaakt, is duidelijk

waar er actie zou moeten ondernomen worden in het projectgebied, ter versterking van één

bepaalde functie van bos. ln deze fase van de methodiek staan de functiekaarten nog los

van elkaar. De aanwijzing van de zoekzones treedt nergens in conflict met eventueel andere

acties, zoals zij worden aangeduid in een andere functiekaart.

Nochtans zullen de verschillende functiekaaÍen onvermijdelijk overlappingen kennen. Deze

overlappingen kunnen een meerwaarde betekenen voor de zoekzones, maar kunnen

eveneens indicatie zijn van tegenstrijdige belangen van twee verschillende Íuncties van bos

op één locatie.

De verschillende functiekaarten moeten dus samengevoegd worden tot één visiekaart. ln

deze visiekaart is dan reeds een afweging of een keuze gemaakt omtrent de gewenste

functie-invulling van bos in de zoekzones.

De opmaak van de visiekaart gebeurt via een tussenstap, de geaggregeerde kaart.ln deze
kaart zijn alle polygonen van alle functiekaarten opgenomen, zoals zij gedurende het verloop

van de methodiek werden aangeduid als zoekzone, ter versterking van een bosfunctie.

5.5.1 De geaggregeerde functiekaart - Afweging Íussen de verschillende functiekaarten tot
een visiekaart (kaarten 37, 38 en 39)

De verschillende functiekaarten worden samengevoegd tot één kaart, de geaggregeerde

functiekaart. Een zone wordt afgebakend als aggregaatpolygoon indien over haar hele

oppervlakte éénzelfde combinatie van te versterken functies voorkomt. Sommige polygonen

(zoekzones) uit de functiekaarten werden samengevoegd tot één grotere polygoon, andere
polygonen werden dan weer opgesplitst tot meerdere polygonen, in functie van een vlotte

bespreking van de zoekzones (zie kaart 37).

De nieuwe polygonen werden genummerd, waarbij de prefix A verwijst naar het feit dat het
geaggregeerde polygonen betreft, waarvan de begrenzingen kunnen afwijken van de

originele grenzen in de afzonderlijke functiekaarten.

ln Tabel 14 is te lezen ter versterking van welke bosfunctie de polygoon wordt
geargumenteerd, en of deze voorgestelde functie-invullingen voldoen aan de doelstellingen

op deelgebiedniveau (kaart 38) en op projectniveau (kaart 39).

ln de eerste kolommen wordt de herkomst van de nieuwe polygonen weergegeven. Een "+"

duidt op aanwezigheid, een'-'op afwezigheid in de betrokken functiekaart.

lndien de aanwezige functie in tegenspraak is met andere functies of niet voldoet aan de

doelstellingen, wordt het plusteken tussen haakjes geplaatst "(+)".

Visievorming Pagina 208 / 236



ln de laatste kolommen is dan weergegeven of de functievoorstellen voor de geaggregeerde

polygoon al dan niet voldoen aan de doelstellingen.

Een combinatie van elkaar versterkende functies wordt niet per definitie opgenomen in de

visie. Het afwegingskader tussen de functiekaarten wordt ingegeven door de doelstellingen.

lndien er niet aan voldaan wordt, zal de geaggregeerde polygoon niet in de visie

weerhouden worden, onafhankelijk van het aantal plustekens in Tabel 14.

De polygonen die wél werden weerhouden in de visiekaart, werden opnieuw genummerd, en

beschreven in § 5.8. Een beknopte argumentatie voor de polygonen die, na afweging tussen

de verschillende functiekaarten, niet werden opgenomen in de visiekaart, is terug te vinden

in de laatste kolom van Tabel 14. Voor een aantal onder hen, is een meer uitgebreide

argumentatie opgenomen in § 5.5.2.

Visievorming Pagina 209 / 236



Tabel 14 : Overzicht van de geaggregeerde polygonen - afweging op deelgebied- en projectniveau

A13 Grootschalige bebossingen op het Plateau van

Duisburg, z'rjn strijdig met de doelstellingen (behoud

open landschap). Polygoon A13, werd herleid tot twee

kleinere zoekzones, zoekzone 9 en zoekzone 16.

functiekaart invulling van de

doelstellingen

Zoekzone

ECOL ECON MILIEU SOC DEELGEB PROJECTGEBIED

A01

+ +

De perimeter met straal Skm rondom Zaventem

bevindt zich slechts voor 25o/o in het projectgebied. Het

is meer opportuun om noordelijk van het projectgebied

zoekzones aan te duiden ter versterking van de soc-

ed. functie, zie ook § 5.5.2.

A02 (+) Zoekzone 1

A03 + + + + Zoekzone 2

404 + + + + + Zoekzone 3

A05

+ +

De verbinding tussen Hogenbos en Moorselbos, wordt
gerealiseerd via zoekzone 5 (A07). Enkele zeer

erosiegevoelige gronden worden op deze wijze mee

opgenomen in een zoekzone voor bosuitbreiding.

406 + Zoekzone 4

407 + + + + Zoekzone 5

A08 + + + Zoekzone 6

A09 + + ZoekzoneT

A10
+ + +

Het betreft een polygoon met een relatief kleine

oppervlakte, vergeleken met de andere polygonen in

het projectgebied (zie ook 5.5.2).

A't1 + + 8
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+
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+
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A.12 + + + + + Zoekzone 9



functiekaart invulling van de

doelstellingen

Zoekzone

ECOL ECON MILIEU SOC DEELGEB PROJECTGEBIED

A.14 + + + Zoekzone í0
A15 Zoekzone 11

416

A17

+

+

+

Zoekzone 12

Een groot deel van de beschermingszones I en ll van

de kwetsbare watenvinning, is reeds bebost.

Bosuitbreiding is hier niet prioritair. De overige ruimte

wordt grotendeels ingenomen door permanente

graslanden, met strenge bemestingsnormen.

418 + + ldem A17

A19 Zoekzone 13

+ Zoekzone 14

M1 + Zoekzone 15

M2
+ +

De verbinding tussen Heverleebos en Meerdalwoud

geniet absolute prioriteit op deelgebiedniveau. De

prioriteit van 422 is miniem.

M3 + + Zoekzone 16

M4 Deze polygoon werd in gereduceerde

opgenomen in zoekzonel T van de visie.

vorm
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functiekaart invulling van de

doelstellingen

Zoekzone

ECOL ECON MILIEU soc DEELGEB PROJECTGEBIED

M5 + + Zoekzone 17

M6
+ +

Het betreft een polygoon met een relatief kleine

oppervlakte, vergeleken met de andere polygonen in

het projectgebied.

A27 Zoekzone 18

428 + + + + Zoekzone 19

M9 Zoekzone 20

430 + (+) +

A3 1 + + + Zoekzone 22

A32
+ +

Deze zone rrverd niet mee opgenomen in de eindvisie,

op basis van de geringe oppervlakte, in vergelijking

met de overige zoekzones in het deelgebied.

433 + Zoekzone 23

+ Zoekzone 24

A35
+ +

Deze grote polygoon, die de steilste hellingen omvat,

werd, beperkt in omvang, opgenomen in de visie

(zoekzone 36).

+ + + + Zoekzone 25

A37 + + + Zoekzone 26

438 + + Zoekzone 27

439 + + Zoel<zone28
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5.5.2 Niet weerhouden geaggregeerde polygonen

Polyqoon A1 : Groot Hofveld, Klein Hofveld en Hooqveld : versterkinq van de sociaal-

educatieve functie.

Deze zoekzone werd weerhouden in de sociaal-educatieve functiekaart, maar wordt niet

mee opgenomen in de visiekaart. Zaventem bevindt zich niet binnen de perimeter van het

landinrichtingsproject (2 km ten noorden van de grens). Binnen de begrenzing van het

landinrichtingsproject, ligt slechts 25o/o van de perimeter met straal Skm rondom Zaventem

vervat. De open ruimte is er eerder schaars. Het is meer opportuun om noordelijk van het

projectgebied een zoekzone voor bosuitbreiding af te bakenen.

Ondanks het voldoende grote aanbod aan openbaar bos in het deelgebied, is er wel een te

hoge recreatiedruk in Bertembos en Eikenbos. De recreatiedruk kan echter reeds

teruggedrongen worden door bosuitbreiding van de bestaande bossen Bertem- en Eikenbos,

Hogenbos en Moorselbos. Ook de verdere openstelling van het Hogenbos, kan leiden tot

een betere invulling van de sociaal-educatieve functie op het Plateau van Moorsel. De

profilering van de sociaal-educatieve functie in de bossen van de Mérode, in afstand dichter
gelegen ten opzichte van Zaventem, is echter niet aangewezen, gezien de kwetsbare

alluviale vegetaties in het boscomplex. De ecologische functie is er prioritair.
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5.6 Toetsing aan de gewenste bosstructuur en bosuitbreidingkaart

De Gewenste Bosstructuur bestaat uit alle bestaande bossen en de gewenste

bosuitbreidingen (Bos en Groen, 1996). De beschikbare kaarten van de Gewenste

Bosstructuur voor het projectgebied geven enkel de bosuitbreidingen weer. Bossen waar

werd geopteerd voor bosbehoud en geen bosuitbreiding nodig wordt geacht, zijn dus niet op

kaart weergegeven. Zo z,in de bossen van de Mérode niet opgenomen in de GBS-

bosuitbreidingen, net zo min als de rivierbegeleidende bossen in de valleien van de ljse en

Laan. Ook Hagaardbos, Stokkembos, Margijsbos en de bossen van Terholst zijn niet

opgenomen in de kaarten.

Zoals ook beschreven in § 5.4De functiekaarten - relevantie voor het projectgebied, wordt

het Brabants Plateau sterk gekenmerkt door grote oppervlakten erosiegevoelige gronden en

een groot aandeel historisch permanent bos. Door de nood aan versterking van de

milieubeschermende functie op het plateau en de buffering van historische boskernen, is een

groot aantal, en een grote oppervlakte aan zoekzones weerhouden in de Themavisie Bos

voor het Brabants Plateau.

De term 'buffer'geeft aan dat het bos zelf gevoelig is aan invloeden van buitenaf. Het betreft

Niet noodzakelijk bosuitbreidingen van aanzienlijke oppervlakte. De zoekzones die in de

Visie werden weerhouden omwille van de bufferende werking van bosuitbreiding ten

opzichte van bestaande oude boskernen, zijn zelden terug te vinden in de andere visie, de

Gewenste Bosstructuu r en de Bosu itbreid ingskaart.

Bovenstaande vaststelling en het ontbreken van de actuele bosstructuur in de Gewenste

Bosstructuur-kaarten, maakt dat de ontwikkelde Themavisie Bos een grotere oppervlakte

omvat dan de Gewenste Bosstructuur, hoewel ook deze zoekzones zeer ruim afgebakend

zijn. De Themavisie Bos omvat, ruim afgebakend, 36% van het projectgebied.

De bosuitbreidingkaart richt zich eveneens specifiek op de bosuitbreidingen. De versterking

van de bosfuncties in reeds aanwezige bossen, komt evenmin aan bod. De afbakeningen in

de Bosuitbreidingkaart zijn dus - afgezien van de grote 'zoekzones'-, kleiner dan deze in de

ontwikkelde visie voor het thema bos op het Plateau. lndien mogelijk laat de

bosuitbreidingkaart zich reeds leiden door eigendomsverhoudingen, en allerhande factoren

die de effectieve realisatie op het terrein op perceelsniveau kunnen beïnvloeden.

ln Tabel 15 wordt de relatie van de zoekzones in de visie tot de afbakeningen van de

Gewenste Bosstructuur en de Bosuitbreidingkaart kort geschetst.
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Tabel 15 : toetsing van de visie aan de Gewenste Bosstructuur en Bosuitbreidingkaaft

Zoekzone
thema vlsie

bos

GBS Argumentatie

I
Bossen van de

Mérode

Niet opgenomen De bossen van de Mérode zijn niet opgenomen in de Gewenste Bosstructuur.

Bij het opstellen van de GBS ontbreekt aandacht voor de zeldzame bos§pes. De Themavisie Bos besteed hier wel aandacht aan.

De bossen van de Mérode zijn ecologisch zeer waardevol, omwille van de aanwezigheid van talrijke mesotrofe alluviale bossen.

2

Bertembos-

Eikenbos

Opgenomen

Bertembos

De GBS omvat het huidige bos volledig. De verbinding tussen beide bossen is analoog aan deze ingekleurd in de

bosuitbreidingkaart.

De zoekzone is kleiner dan zoekzone 2, wal waarschijnlijk te verklaren is door een minder volledige documentatie van de

erosieproblemen op het plateau. De zoekzone strekt zich wel meer uit tot aan de grens van het projectgebied, wat wordt

geargumenteerd door de sociaal-educatieve functie van het bos. Bosuitbreiding in Zoekzone 2 van de Themavisie Bos draagt

eveneens bij tot de versterking van de sociale functie van bos, maar richt zich hiertoe eveneens op de meest erosiegevoelige

gronden.

3

Hogenbos-

Opgenomen

Hogenbos Duivelsbos

De Themavisie bos combineert twee zoekzones uit de GBS, Hogenbos en Duivelsbos. Stapstenen ter verbinding met Bertembos en

Eikenbos, situeren zich op een zeer erosiegevoelige helling in het landschap.

4

Moorselbos

Opgenomen

Moorselbos

De argumentatie van deze zoekzone in de GBS is gelijk aan deze van de Themavisie bos : de natuurfunctie (oude boskem) en de

milieu beschermende functie (buffer tegen verkaveling, erosie)

5

verbinding

Moorselbos en

Hogenbos

Niet opgenomen Zoel<zone 6 situeert zich op zeer erosiegevoelige gronden. De argumentatie van de GBS, op basis van de verschillende bosfuncties

is onvoldoende onderbouwd om het ontbreken van de zoekzone in de GBS te verklaren. Een meer volledige documentatie van de

erosieproblemen en weet van de recente studie, uitgevoerd door RLD ter verbinding van de bossen (mond. Med. RLD), zou er bij

een herziening van de GBS (1996) waarschijnlijk toe leiden dat de zoekzone toch wordt opgevangen (aaneensluiting van bossen-

benadering van onderuit -methodiek GBS).
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Zoel<zone

thema visie
bos

GBS Argumentatie

6

veöinding
Hogenbos

Tersaart

Opgenomen
'Zoekzone Leefdaal'

Het betreft een 'stapsteen' ter verbinding van de complexen Tersaartbos en Hogenbos.

7

St. Verone

Niet opgenomen De GBS baseert zich op de bestaande bossen, en evalueert dan of behoud van de bestaande toestand dan wel bosuitbreiding

gewenst is. Deze werkwijze houdt in dat bebossingen, niet aansluitend bU bestaand bos, niet in ovenrveging worden genomen.

Zoekzone 13 in de Themavisie Bos, is een zoekzone die resulteert uit de analyse van de milieubeschermende functie.

8t22
uitbreiding

Zoniënwoud

Deels Enkel zoekzone 8, in Thema visie Bos, uitbreiding van het Zoniënwoud, is eveneens opgenomen in de GBS. Het betreft een

zoekzone van 32 ha.

De zoekzone wordt niet geargumenteerd in de GBS.

Zoek,zone 22 ontbreekt in de GBS.

9

verbinding

Zoniën-

Tersaart

Deels

Raffelberg

n zoekzone 1 1, bevindt zich de vaste perimeter Vossem/Duisburg Raffelberg. Dit is een uitbreiding en aansluiting van twee beboste
percelen. Het betreft gevarieerde bosjes, gelegen tegen de helling van het plateau. De argumentatie van de zone is conÍorm de

argumentatie, terweerhouding van zoekzone 11 in de Themavisie Bos. Zoekzone í1 beoogt geen volledige bebossing, maar de

realisatie van stapstenen in het landschap. De aangeduide zone door de GBS is reeds een invulling en verfijning van zoekzone 'l 1.

Ook de zone met toponiem De Rooten in de GBS, kan beschouwd worden als een invulling van wat zoekzone 11 wil bereiken. De

zone met vaste perimeter van de GBS met toponiem De Rooten, is een uitbreiding van oude bossnippers, waardoor het landschap

meer gevarieerd wordt en meer interessant voor fauna.

10

Tersaart-

Weeberg

Opgenomen

Tersaart

De GBS erkent het belang van Tersaartbos als stapsteen tussen de valleien en de bossen van de plateaus. De argumentatie van de

bosuitbreiding : landschappelijke, milieubeschermende en ecologische functie van bos: is -afgezien van de landschappelijke functie-
dezelfde als deze in de Themavisie Bos. Zoekzone 10 van de Visie, omsluit ook het Weebergbos, eveneens een ecologisch

waardevolle historische boskem.

11

verbinding

Tersaartbos en

Dijlevallei

Niet opgenomen

12

Korbeek-Dijle

Niet opgenomen De zoekzones van de Themavisie Bos, onderbouwd door de milieubeschermende functie van bos, zijn veelal weerhouden omwille

van het fysisch systeem. Aangezien de GBS vertrekt bij de bestaande bossen, kan deze zone slechts opgenomen zijn in de GBS
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Zoekzone
thema vlsie

bos

GBS Argumentatie

Kinderveld indien er waardevolle bossen aanwezig zijn. De erosiegevoelige hellingen tellen enkele kleinere bosjes, waardevol volgens de BWK.

Zie ook zoekzone 11 en zoekzone í6 van de Themavisie Bos.

13

Dijlevallei

Opgenomen De volledige Dijlevallei is ingekleurd in de GBS. De analyse van de ecologische functie van de Themavisie Bos, is specifieker voor

wat betreft de afbakening van zoekzones ter versterking van de zeldzame bos§pes. De zone wordt beperkt tot deze locaties waar

het betreffende bostype actueel reeds aanwezig is en de bosuitbreiding het meest zinvol zal zi$n indien men de alluviale bossen in

de vallei wil uitbreiden..

14 en 15

verbinding

meerdaalwoud

-heverleebos

ln de veöindingszone die de GBS voorstelt tussen Meerdaalwoud en Heverleebos, is groter dan de zoel<zone voorgesteld in de

Themavisie Bos. De visie voor het landinrichtingsproject beantwoord specifiek op de doelstelling van het deelgebied.

16

Tersaart-

ljsevallei

deels De zoekzone 16 van de Themavisie Bos, wordt deels reeds ingevuld door de zone 'Tessartbos'. Zie ook zoekzone 10

17

Stokkembos

deels Grenzend aan zoekzone 17 van de ideaalvisie, is er in de GBS een bosuitbreiding voorzien te Koningsberg, die wordt

geargumenteerd door de landschappelijke en schermfunctie -waterwinning. De bosuitbreiding bevindt zich in beschermingszone 3

van de grondwatenivinning. Ook zoekzone 'Stokkem' van de GBS grenst aan de zoel<zone van de Themavisie Bos en beoogt

hetzelfde doel : interne verdichting van historisch en floristisch waardevol bos. Weerom is de zoekzone van de Themavisie Bos

groter dan deze van de GBS, omdat het actuele bos integraal is opgenomen in de visie.

De visie richt zich eerder op de versterking van de historische boskem.

18

lJsevallei

Niet opgenomen

19

Marg'rjsbos

Niet opgenomen De actuele bossen zijn niet opgenomen in de kaarten van de GBS. Margijsbos is een ecologisch, waardevol en historisch bos. De

Themavisie Bos stelt een buffering van dit bos voor, ter bescherming van de negatieve invloeden van aangrenzende bestemmingen.

20

Wolfshagen-

Margijsbos

deels Zoel<zone 'Wolfshagenstraat'omwille van de milieubeschermende functie en de migratie van dieren. Zie ook zoekzone 18 van de

Themavisie Bos.
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Zoekzone
thema visie

boe

GBS Argumentatie

21

vallei van de

Laan

Deels De zoekzone van de Themavisie Bos loopt van de Dijlevallei tot de Laanvallei. Het grootste deel van zoekzone 21 overlapt met de

zone voor inteme verdichting 'Dijlevallei' van de GBS. Zoekzone 21 ziel het iets ruimer en streeft naar een verdichting van de

bosstructuur in de volledige vallei.

23

verbinding ljse

en Laan

Opgenomen De verbinding van de ljse en Laan, zoals geopperd in zoekzone 23 van de Themavisie Bos, wordt reeds geconcretiseerd in de

bosuitbreidingen, voorgesteld in de GBS, "Breembos', 'Vossenkoten'en'Wolfshagen-Holstheide'

24

Walenberg-

Tombeek

Opgenomen Twee zones voor bosuitbreiding in de GBS, vormen samen de zoekzone 24 van de Themavisie Bos. Het betreft zones ter

bescherming van het grondwater. Een deel van de zoekzone interne verdichting Terrest Tombeek (kwetsbare watenrinning), is er

eveneens in ondergebracht.

25

st. Agatha

Rodebos

Opgenomen Het Sint-Agatha-Rodebos zit vervat in de zoekzone voor interne verdichting 'Dijlevallei'van de GBS

26

Bossen van

Laurensart

Opgenomen De bossen van de Laurensart zijn opgenomen in de grote zoekzone voor interne verdichting 'Dijlevallei'. Het argument, gewenste

interne verdichting, wordt in de Themavisie Bos nog aangevuld met de milieubeschermende functie-erosie.

27

Bossen

Terholst

van

Niet opgenomen Deze bossen werden niet opgenomen in de GBS. Nochtans betreft het historisch permanente bossen die reëel bedreigd worden

door teveel aan recreatie en uitbreidende bebouwing. lndien de ecologische functie van deze bossen behouden wil blijven, is
dringend actie nodig.

Tabel 16 : Zoekzones, wel weerhouden in de Gewensfe Bosstructuur, die niet werden afgebakend door de Themavisie Bos

Zoekzone GBS Argumentatie functies Argumentatie niet weerhouden in Visie

Park Jourdan Zoel,zone n i euw/u itb reid i n g

Uitbreiding langs de Vuilbeek tot in centrum

Schermfunctie

Sociale functie

Deze zoekzone is terug te vinden in de deelfunctiekaart
'aandachtszones voor uitbreiding van zeldzame bostypes.
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Zoekzone GBS Argumentatie functies Argumentatie niet weerhouden in Visie

Wezembeek-Oppem Landschappelijke functie Deze vinden echter nauwelijks aansluiting met reeds

aanwezige bossen van dit type, dus werd de zoekzone niet

weerhouden in de ecologische functiekaart. Het betreft

trouwens een kleine oppervlakte open ruimte, geschikt voor de

alluviale bos§pes, waar bosuitbreiding mogelijk zou zijn.

Tervuren Renbaan Vaste perimeter inteme verdichting

Aaneensmeden van bossnippers tussen Tervuren

en de renbaan. Het is een cultuurhistorische site

en een oude boskern.

Natuurbehoudfunctie

Schermfunctie

Landschappelijke functie

ln geen van de deelfunctiekaarten, kwam deze zone als

belangr'rjk naar voor. Volgens de historische kaartanalyse

betreft het geen historische boskem. De cultuurhistorische

waarde van bos in het gebied werd niet nagegaan.

Mommaartshof Zoel<zone interne verdichting.

bestaand bos, vooral op

Bescherming van Bronnen

Verbinden van

de hellingen.

Schermfunctie

Landschappelijke Íunctie

Onvoldoende gegevens in verband met de aanwezigheid van

bronnen beschikbaar voor de ontwikkeling van een algemeen

geldende methodiek
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Bij de toetsing van de ontwikkelde visie aan de Gewenste Bosstructuur, kunnen volgende

bedenkingen geformuleerd worden :

De toekenning van de verschillende bosfuncties in de Gewenste Bosstructuur is zeer
vaag, en onvoldoende gedocumenteerd. Dit maakt het niet steeds eenvoudig om de

zoekzones in de Themavisie Bos aan de zones voor bosuitbreiding in de Gewenste

Bosstructuur te toetsen.

ln tegenstelling tot de Gewenste Bosstructuur en de Bosuitbreidingskaart, is in de

ontwikkelde methodiek van de Themavisie Bos de relatie tussen het fysisch systeem en

bosfuncties, bostypes en boomsoorten prominent aanwezig. Zo is er aandacht voor de
potentieel natuurlijke vegetatietypes, de standplaatsgeschiktheid voor boomsoorten en

erosie. Deze link kan eventueel leiden tot de afbakening van zoekzones voor bebossing

en bosuitbreiding, niet aansluitend b'rj bestaande bossen (bv. ter bestrijding van erosie).

Bij de opmaak van de Gewenste Bosstructuur is steeds uitgegaan van de bestaande

bossen. De functies van deze bossen werd geëvalueerd, alsook de keuze voor het

behoud of de uitbreiding van de bosoppervlakte en -toestand.

De zoekzones voor connectiviteitsversterkende maatregelen in de Themavisie Bos, zijn

vaak reeds ingevuld door concrete bosuitbreidingvoorstellen in de Gewenste

Bosstructuur, en vertrekkende van de bestaande bosstructuur.

I

Het ontbreken van voldoende aandacht voor de realisatie van zeldzame
bosgemeenschappen in de Gewenste Bosstructuur, leidt ertoe dat de valleien

onvoldoende belang toegekend krijgen in de GBS. Dit is niet het geval voor de

ontwikkelde Themavisie Bos.
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5.7 Toetsing aan wettelijke bepalingen

5.7.1 Gewestplanbestemmingen (kaaft 41)

Landinrichting is van toepassing op de open ruimte, meer bepaald op de recreatiegebieden,

parkgebieden, bufferzones, groengebieden, bufferzones, groengebieden, bosgebieden,

agrarische gebieden, ontginningsgebieden, en landelijke gebieden (Tabel 17).

Tabel 17 : Gewestplanbestemmingen met bevoegdheid voor landinrichting

Recreatiegebieden

Parkgebieden

Buffezones
Groengebieden

Bosgebieden

Agrarische gebieden

Ontginningsgebieden

Landelijke gebieden

040G.0500

0500-0600

0600-0700

070G.0800

0800-0900

0900-1000

120G,1300

1700

Woongebieden met landelijk karakter 0102 en 0103

Voor de totale oppervlakte, vervat in de ideaalvisie, werd nagegaan in welke mate de

gewestplanbestemmingen waar landinrichting geen bevoegdheid heeft, vertegenwoordigd

zijn (Tabel 18).

Tabel 18: gewestplanbestemmingen in de Themavisie Bos

bestemming

0100

0101

0102

0't04
0105

0180

0200

0238

0400

040í

0402

0500

0600

oppervlakte

462,0

1,9

386,8

222,4

56,5

0,9

74,9

0,8

u,1
o,7

í0,6
376,4

111

otto

512

Bevoegdheid Ll

10,0

1,0
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bestemming
0700

070í
0702

0735

0736

0800

0880

0900

090í
0930

oppervlakte
6,6

2493,5

85,3

0,4

117

209,í
414

429,4

25í9,5
4,4

Bevoegdheid Ll

88.1

11.9

1000

í 100

1200

1400

1 500

7770

34,9

0,7

14,1

18,6

í5,1

1,5

otto

82,7

0,5

012

0,2

0,2

0,0

totaal 7458,0 í00 100,0

88,1yo van de oppervlakte, waarop de ldeaalvisie betrekking heeft, betreft
gewestplanbestemmingen met bevoegdheid voor het instrument landinrichting. De

bestemmingen woongebied (0100-0200), gemeenschapsvoorzieningen en openbare

nutsvoozieningen (0200-0300), bedrijvenzones (1000-1200), militair gebied (1400),

infrastructuur (1500) en overige (7770), omvatten 17 ,1 o/o van de oppervlakte van de visie.

Aangezien de zoekzones zeer ruim zijn aangeduid, hoeft dit niet noodzakelijk als hinderlijk

voor landinrichting beschouwd te worden.

ln de bossen van Terholst, (Zoekzone 271, wordt een groot deel van de zoekzone

ingenomen door een woonpark, met hoofdcode 0104. Landinrichting heeft hier geen

bevoegdheid. Dit is echter geen argument om de zoekzone uit de Themavisie Bos te weren.

De nood tot bescherming en versterking van de bestaande bossen is er des te sterker door.

De zoekzone rondom Moorselbos, is aan westelijke zijde van het bos volledig ingenomen

door woonzones en woonparken. Enkel aan oostelijke zijde is er bevoegdheid voor

landinrichting.

Ook in andere delen van zoekzones, komen woonzones voor, bv. de bossen van de Mérode,

Moorselbos, Bertembos, Eikenbos. De zoekzones voor uitbreiding van het Zoniënwoud

verkleinen aanzienlijk, na uitsluiting van de harde gewestplanbestemmingen.

5.7.2 Decreet voor Natuurbehoud (kaart 42)

ln relatie tot het instrument landinrichting, kent het natuurdecreet niet echt 'harde'

beperkingen. Het verbod op vegetatiewijzing en de vergunningsplicht gelden niet in het kader

van een goedgekeurd inrichtingsplan binnen een landinrichting (zie ook § 3. analyse van het

instrumentarium). Bovendien is binnen de zoekzones van de ldeaalvisie niet steeds
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vegetatiewuziging gewenst of noodzakelijk. Bij de moerassen worden ook de mesotrofe en

oligotrofe Elzenbossen, de Venige berkenbossen en de Elzen-Essenbronbossen gerekend.

Het verbod op vegetatiewijziging betekent geen beperking voor het instrument landinrichting

voor de Themavisie Bos, integendeel, deze eerder zeldzame bostypes kennen dus een extra

bescherming tegen ontbossing of vegetatiewijziging bovenop de bescherming tegen

ontbossing via het bosdecreet.

Dit geldt zeker voor de Dijlevallei, de oppervlakte van de zoekzone wordt sterk bepaald door

vegetatietypes of bestemmingen waarop het Decreet betreffende het natuurbehoud en het

natuurlijk milieu betrekking heeft (zie kaart 43). De alluviale bossen en een groot aandeel

permanente graslanden kennen een verbod op vegetatiewijzing. ln de Dijlevallei is het

herstel, de ontwikkeling en de vrijwaring van het natuurlijk alluviaal vallei-ecosysteem een

prioritaire doelstelling. De relaties en de verbindingen tussen de vallei en de plateaus moeten

versterkt worden. Dit houdt niet in dat een volledige bebossing van de vallei wordt

nagestreefd. lndien gewenst zou het echter wel mogelijk zijn om een vergunning te bekomen

om de vegetatie te wijzigen, in het kader van een goedgekeurd inrichtingsplan.

Ook in de zoekzones van de Laanvallei, en de alluviale bossen van de Mérode, zijn er een

aantal percelen waarvoor een verbod op vegetatiewijziging geldt.

Het Brabants Plateau is gekenmerkt door een groot aandeel kleine landschapselementen.

Holle wegen en graften genieten er bescherming door het Decreet betreffende het

natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Visievorming Pagina223 1236



5.7.3 Decreet houdende bescherming van landschappen

Het overgrote deel van de bijzondere beschermingsvoorschriften betreft het verbod op

ontbossing, het vellen van bomen en heesters. Vaak wordt een uitzondering gemaakt voor

exoten en naaldbomen. Slechts voor één beschermd landschap 'Zoet Water', geldt een

vergunningsplicht voor het aanplanten van bomen en heesters.

De beperkingen, opgelegd door het Decreet houdende bescherming van landschappen aan

het instrument landinrichting, zijn voor het projectgebied dus zeer beperkt.

5.7.4 Europese Richtlijnen

lngrepen in Habitatrichtlijngebieden die de vegetatie wijzigen zijn vergunningsplichtig of
verboden. Hiermee moet rekening gehouden worden indien bebossingen worden

voorgesteld in deze gebieden. ln Tabel 19 wordt per habitatgebied de beschermde habitat

weergegeven.

Tabel 19 : beschermde habitat in de habitatichtlijngebieden op het Brabants Plateau

Habitatgebied BWK-code van te beschermen habitat

Zoniënwoud

gebiedscode 2400008

Valleien van Dijle, Laan, ljse met aangrenzende

bos- en moerasgebieden

gebiedscode 2400011

Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout,

Kortenberg en Veltem (Bossen van de Mérode)

gebiedscode 24000í0

niet-bostypes

ct, cv, sgu

BosÍypes:

fl, qs, qe, fe, qs, vÍI, va, vc, vn, vn/ru

niet-bostypes

ae*, agrt, aev, aev*, cg, cv, sgu, hn, hf,

hfc, hft

öosÍypes:
gs, Qo, fe, qa, vn, va, vc, vn, vn/ru

niet-bostypes:

cg, cv, sgu, hn, hm, hu, hu*, mm, mk

bosÍypes :

QS, Qà, Vn, Va, VC, Vn, Vn/ru

Er dient rekening gehouden te worden met de redenen waarom een gebied afgebakend is

als Habitatrichtlijngebied. Als het gebied is afgebakend voor de bescherming van bepaalde
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bostypes, kan bosuitbreiding hier wel. De Richtlijn kan dus eigenlijk beschouwd worden als

een stimulans voor de uitbreiding van de beschermde bostypes in het Habitatrichtlijngebied

(Tabel 19). Eventuele bebossing van beschermde niet-bostypes is vergunningsplichtig.

5.7.4.2. Europese Richtlijn Tgl4OglEEG ínzake het behoud van de vogelstand

(Vogelrichtlijn)

De Vogelrichtlijn heeft hoofdzakelijk betrekking op zoekzone 13 en 21. Bijna de volledige

zoekzone bevindt zich in een Speciale Beschermingszone Dijlevallei. Binnen deze zone zijn

moerassen, vijvers, loofbossen, bron- en kwelgebieden beschermde habitats. Bijna de

volledige oppervlakte van zoekzone 13 wordt ingenomen door deze habitats. De

bescherming ervan hoeft echter geen beperking voor landinrichting te betekenen, voor wat

betreft het thema Bos. De alluviale bostypes genieten bescherming en de uitbreiding ervan

wordt gestimuleerd door deze richtlijn, indien dit niet ten koste gebeurt van de andere

beschermde niet-bostypes (kaart 44).

5.7.5 Vlaams Ecologisch Netwerk

Van de afgebakende gebieden van de eerste fase van het VEN, bevinden zich de volgende

in het p§ectgebied :

Naam VEN-gebied Zoekzone Themavisie Bos

De Dijlevallei

De ljsevallei

Het Bertembos-Grevensbos

Het Torfbroek-Silsombos-Kastanjebos

Zoekzone 13, 21, 25, 24, 26

Zoel<zone 18, 19

Zoekzone2
Zoekzone 1

ln deze negen zoekzones samen bevindt zich 1394ha ven eerste fase, van de 1984ha die in

het volledige projectgebied werden ingekleurd. Dit is 70o/ovan de totale VEN-gebieden (grote

eenheden natuur), zoals zij tot nog zijn aangeduid.
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5.8 Visie

ln Tabel 14 wordt beschreven hoe de verschillende functiekaarten ten opzichte van elkaar
werden afgewogen. Een aantal van de geaggregeerde polygonen werd opgenomen in een

zoekzone, ter versterking van een bepaalde of meerdere functies van bos. De samenhang

van deze zoekzones vormt de Themavisie Bos voor het projectgebied. Ruim afgebakend

omvat de Themavisie Bos 36 % van de oppervlakte van het projectgebied, verdeeld over 27

zoekzones. Dit percentage en aantal is hoger dan de (zelf)vooropgestelde richtlijnen bij de

ontwikkeling van de methodiek (20 zoekzones, 20% van de oppervlakte). Dit is ongetwijfeld

te wijten aan de bijzondere bosstructuur in het p§ectgebied. Het Brabants Plateau heeft niet

alleen een hoge bosindex, ook het percentage historisch permanent bos (64,1% Brabants

Plateau s.l.) is uitzonderlijk hoog voor Vlaanderen (15 Yo). ln dit landinrichtingsproject is het

aangewezen om uitgesproken aandacht te besteden aan deze permanente bossen voor

bosbeheer en bosbeleid. Ook het grote aantal valleien in het gebied en de doelstelling om de

specifieke biotopen, gebonden aan deze valleigronden te versterken, leidt tot een grote

oppervlakte die werd weerhouden in de Themavisie Bos.

ln onderstaande paragrafen wordt elke zoekzone meer in detail besproken (zie kaart 39).

De bossen van de Mérode bestaan grotendeels uit een historisch permanente boskern. Het

oud bos is vooral gelegen in het westelijk gedeelte van het boscomplex, een smallere kern

oud bos strekt zich uit naar het oosten. Het grootste aandeel van de westelijke oude

boskern, maakt deel uit van een ontginningsbos.

ln het oostelijk gedeelte van het bos, bevinden zich een aantal zeer waardevolle bestanden

(Alluviaal essen-olmenbos (Va), nitrofiel alluviaal elzenbos (Vn) en mezotroof elzenbos met

zeggen (Vm)). De aanleg van buffers voor deze mesotrofe elzenbroekbossen is

noodzakelijk. Uit analyse blijkt dat de uitgebreide zone, ten noordoosten van het kasteel de

Mérode, geschikt is voor bosuitbreiding van de zeldzame bostypes Elzen-vogelkersbos en

Elzenbroekbos met kans op bronbos.

Bosuitbreiding van de zeldzame bos§pes als buffer van deze bestanden, opent eveneens

perspectieven voor de realisatie van de verbinding met de bossen van de Molenbeekvallei

(Elzenbroekbos en Elzen-vogelkersbos). De bossen van de Molenbeekvallei bevinden zich

op de grens, alsook reeds buiten de perimeter van het landinrichtingsproject.

Eventuele exploitatie van bestanden in de huidige Eikenbeukenbossen en Beukenbossen

(westelijk deel van het bos) dient met de nodige aandacht te gebeuren. ln de nattere delen
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van het bos is exploitatieschade en compactie van de bodem onvermijdelijk. De

economische functie van de bestanden wordt hier best verlaten.

ln de natte delen van de vallei bevinden zich een aantal populierenbestanden, en homogene

naaldhoutbestanden. De omvorming tot de zeldzame en ecologisch waardevolle bostypes

elzen-vogelkers, elzenbos en essenbronbos is noodzakelijk, ter versterking van de

ecologische functie. Ook de omvorming van de homogene naaldbestanden op de drogere

hellingen, in het westelijke deel van het bos, ondersteunt het objectief om, in de bossen van

de Mérode, de ecologische functie als hoofdfunctie na te streven.

De waterkwaliteit van de Wasbeek is zwaar verontreinigd. De aanwezigheid van bos in de

vallei, heeft zeker een positieve invloed op de waterkwaliteit, aangezien vervuilende

invloeden van andere bestemmingen afwezig z'ljn. Toch zijn meer ingrijpende maatregelen

dan bosuitbreiding noodzakelijk ter verbetering van de kwaliteit van de Wasbeek.

Zoekzone 2 : Polvooon A3 : Bertembos-Eikenbos : versterkinq van de ecoloqische- en

mil ieu beschermende functie

De centrale gedeelten van het Bertembos en het Eikenbos-Grevenbos bestaan hoofdzakelijk

uit oud bos. De twee gescheiden complexen zijn het resultaat van ontbossingen rond de

Bertemboshoeve of Augustijnhoeve omstreeks de 13" eeuw. Het oorspronkelijke

BeÉemboscomplex werd opgesplitst in een westelijk gedeelte (Eikenbos) en een oostelijk

gedeelte (Bèrtembos). Volgens de connectiviteitsanalyse (kaart 22), spitst de aandacht voor

de realisatie van de verbinding tussen Eikenbos en Bertembos, zich best toe, aan de

noordelijke rand van beide bossen, ter hoogte van de zendmast van de BRTN. Een

alternatief is de uitbreiding van het permanent Eiken-beukenbosje, gelegen tussen Eikenbos

en de August'rjnerhoeve, om tot een aaneensluiting van de bossen te komen. De prospectie

en aankoop van tenein ter realisatie van de verbinding Bertembos-Eikenbos nam reeds een

aanvang (mond.med. Bos en Groen).

Beide altematieven worden ondersteund door de erosieremmende invloed van de geplande

bosuitbreiding. lngegeven door de hoge berekende erosiesnelheden in de onmiddellijke

omgeving van het Bertembos en het Eikenbos, alsook op de percelen, gelegen tussen beide

bossen, werd een ruime zoekzone aangeduid op het Plateau, waar inspanningen dienen

geleverd te worden ter bestrijding van erosie. Dit kan door middel van bosuitbreiding, alsook

aan de hand van onderhoud en uitbreiding van kleine landschapelementen. De omgeving

wordt gekenmerkt door enkele waardevolle holle wegen en graften, die erg erosiegevoelig

zrjn.

Om het erosieproces te bestrijden kunnen verschillende maatregelen getroffen worden.

Sommige landbouwtechnieken zoals het bedekt houden van de bodem, ook na de oogst,

bieden soelaas. Specifiek ter voorkoming van erosie op de schouders van holle wegen is de

kwaliteit van de schouder zeer belangrijk. Deze moet voldoende breed zijn en voldoende

begroeid om een goede verankering van de bermwand te bekomen. Het kappen van

vegetatie kan deze vastzetting stek verminderen, met erosie als gevolg. Voor het



vasthouden van de grond kunnen de schouders beplant worden met diepwortelende,

inheemse beplanting.

De erosiesnelheden ten zuiden van Eikenbos, bedragen plaatseluk 30 ton/ha.j. Deze
extreem hoge waarden, werden gemodelleerd voor de landbouwpercelen, gelegen tussen de

bossnippers te Steenberg, Walenoot en Hellegracht. Dit zijn locaties die definitief werden

ontbost na Ferraris. De betreffende bosjes zouden opnieuw aansluiting kunnen maken met

Bertembos-Eikenbos, alsook het permanente bosje, ter hoogte van toponiem Lango Lo.

Dergelijke bosuitbreiding zou ongetwijfeld heel effectieÍ zrln ter bestrijding van erosie. De

onderlinge verbinding en verdichting van de twee historische boskernen, is bovendien

waardevol ter versterking van de ecologische functie van het bos.

De huidige grote bossen binnen de zoekzone zijn multifunctionele bossen. Zowel de

ecologische functie als de sociaal-educatieve functie en de economische functie zijn er
aanwezig. De kleinere bosjes zijn vaak niet-opengestelde bosjes. lndien Bertembos en

Eikenbos uitgebreid worden, is er echter voldoende opengesteld bos ter beschikking van de

recreant.

Noordelijk van Bertembos en Eikenbos, bevínden zich een aantal homogene
populierenbestanden en bestanden naaldhout zonder omvorming. Ter versterking van de

ecologische waarde ervan, dienen zij omgevormd te worden tot Eiken-beukenbos, Beuken-

Haagbeukenbos of struwelen, conform de potentieel natuurlijke vegetatie op de betreffende

locatie. Dit geldt eveneens voor de kleinere bossnippers ten zuiden van Eikenbos, wanneer
zij aansluiting maken met de bosuitbreiding.

Zoekzone 3 : Polvooon A4 : Hooenbos : versterkinq van de ecoloqische- en

mil ieu beschermende functie

De versterking van de ecologische functie in deze polygoon is tweeledig : Hogenbos is een
permanent bos, en de uitbreiding van de bestaande boskern, langs de autosnelweg, naar het

oosten, maakt de verbinding met enkele kleinere permanente bosjes, Rosberg en

Kinderenbos die ooit zelf deel uitmaakten van Hogenbos.

Het Hogenbos raakt zuidelijk aan de woonwijk 'Hoogbos'te Moorsel. Bosuitbreiding van de

historische boskern vormt een buffer ten opzichte van de invloeden van de nabije

bebouwing.

De omgeving van Hogenbos is extreem erosiegevoelig. De zoekzone voor bosuitbreiding

omvat de meest gevoelige locaties, alsook locaties waar bosuitbreiding geluids- en visuele

hinder, veroozaakt door de autosnelweg, kan bestrijden.

De landbouwpercelen waar de meeste erosieproblemen verwacht zijn, zijn gelegen op de

hellingen te Duivendelle. Dit is ten zuidoosten van Hogenbos.

Een ander erosieknelpunt is de steile helling, noordoostelijk van Hogenbos. Deze helling is

zuidwestelijk-noordoostelijk georiënteerd en vertrekt aan Hogenbos, boven de E40. Dit
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landschapskenmerk loopt door tot voorbij Bertembos en Eikenbos, tot in Wilsele, buiten de

perimeter van het landi nrichtingsproject.

Een andere doelstelling op deelgebiedniveau is de verbinding van de grote boscomplexen.

Bertembos en Eikenbos zijn echter gei'soleerd van de andere grote bossen, doordat de E40

het Plateau doorsnijdt. ln de onmiddellijke omgeving van Hogenbos zijn er wel enkele

oversteekplaatsen ingericht. Deze zouden geoptimaliseerd moeten worden voor de

bevordering van migratie van wild. lndien noodzakelijk kan de inpassing van een ecoduct

overwogen worden. De aanleg van stapstenen en corridors op bovenbeschreven

erosiegevoelige helling, accentueert het landschapskenmerk, de erosie wordt

teruggedrongen, en de connectiviteit tussen Hogenbos en Bertembos en Eikenbos wordt
geoptimaliseerd.

Zoekzone 4 en Zoekzone 5 : Polvqoon AG en A7: Moorselbos : versterkino van de

ecoloqische- en milieubeschermende functie

Een derde historisch permanent bos op het Plateau van Moorsel, is het Moorselbos. Het

Moorselbos is een biologisch zeer waardevol bos met een rijke voorjaarsflora. Aan westelijke

zijde dringt een woonpark tot diep in het bos. Om de invloeden van de nabije bewoning te

bufferen, wordt een bosuitbreiding van de historische boskern voorgesteld. Gezien de sterke

bebouwingsdruk aan de westelijke zrlde van Moorselbos, en de nog open oostelijke zijde,

strekt de zoekzone voor bosuitbreiding zich oostelijk van Moorselbos uit, en maakt de

verbinding met Hogenbos, via enkele extreem erosiegevoelige locaties (Duivendelle)

Zoekzone 6 : Polvooon A8 : Verbindinq Plateau van Moorsel-Voervallei-Plateau van

Du isbu rq (Heoqe): versterkino ecoloo ische fu nctie

De Voervallei is reeds zeer dicht bebouwd, het is zeer belangrijk dat ze geen te sterke

barrière gaat vormen, maar dat de resterende open ruimte wordt gevrijwaard.

Zoekzone 6 verbindt het Plateau van Moorsel, via Veeweideberg met de vallei van de Voer,

en loopt verder tot op het Plateau van Duisburg, via Gevelschoen, zodat de verbinding

gemaakt wordt met het Tersaart-Weeberg-boscomplex.

Aan de hand van stapstenen en corridors kan de migratie van dieren wordt bevorderd,

zonder het open karakter van het landschap ingrijpend te wijzigen.

Uit de kaart 29 blijkt dat het Plateau van Duisburg zeet erosiegevoelig is. Bijgevolg kunnen

de connectiviteitsversterkende maatregelen tevens een erosieremmende invloed uitoefenen,

bijvoorbeeld wanneer de aanleg van hagen en dergelijke zich op de hellingen zou toespitsen.
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Zoekzone 7 : Polvooon A9 : Grondwaterwinninq St. Verone : versterkinq van de

milieubeschermende functie

Zoekzone 7 betreft een kwetsbare grondwaterwinning. De Voer is er plaatselijk zwaar

verontreinigd, en de oevers plaatselijk zeer gevoelig aan erosie.

De polygoon omvat enkele bossen, gelegen binnen de beschermingszones I en ll van de

waterwinning. Voor deze bestanden gelden een aantal randvoorwaarden voor het beheer. Zo

worden de naaldhoutbestanden best omgevormd tot standplaatsgeschikte

loofhoutbestanden, met een lagere totale bladoppervlakte, wat leidt tot een verminderde

interceptie van atmosferische pollutie en transpiratie.

De potentieel natuurlijke vegetatie is er Elzen-Vogelkersbos, met kans op bronbos.

Bosuitbreiding op basis van dit bostype leidt tot de realisatie van een rivierbegeleidende

bosbuffer, met een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater voor wat betreft de

concentraties aan nitraten en fosfaat.

De zoekzone voor bosuitbreiding maakt de verbinding met enkele zeer erosiegevoelige

gronden, zuidwestelijk van de grondwaterwinning en net ten noorden van Leefdaal. Door

deze erosiegevoelige gronden te bebossen, wordt de toevoer van sedimenten naar het

oppervlaktewater beperkt.

Zoekzone I : Polvqoon A11 Zoniënwoud : versterkinq van de ecolooische functie

De uitbreiding van de woonkernen Wezembeek-Oppem, Tervuren, Duisburg, Over'rjse, Jezus

Eik en Hoeilaart, hebben als gevolg dat het Zoniënwoud nagenoeg volledig werd ingesloten

door woonwijken. De aanleg van een buffer rondom de oude boskern biedt bescherming

tegen de uitdijende bebouwing. De zoekzone situeert zich bovendien volledig op voormalig

beboste gronden die na Ferraris, of meer recentelijk, werden gerooid. Een kleine zone, ten

westen van het Kasteel van Marnix, is bovendien geschikt als uitbreidingszone voor het

zeldzame bostype Elzen-vogel kersbos

Bij bosuitbreiding van het Zoniënwoud, dienen de bestaande bossen in de zoekzone,

omgevormd te worden tot hun natuurlijke vegetatietype, het Eiken-Beukenbos.

Zoekzone 9 : Polvqoon 412: Verbíndino Tersaart-Weeberqbos met de Voervallei en

Zoniënwoud : versterkinq van de ecolooische en de milieubeschermende functie

Volgens de connectiviteitsanalyse, die het verbindingspad tussen het Zoniënwoud en het

Heverleebos-Meerdaalwoud berekent, ondervindt wild het minste hinder, en de meest

gunstige biotopen op zijn route, indien het volgens polygonen A12 en A15 migreert.

Nochtans betreft het een open landschap. Dit wordt waarschijnlijk verklaard doordat er bijna

geen harde barrières zijn op het plateau.
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Een alternatieve migratieroute die beide bossen verbindt, is deze voorgesteld door polygoon

A25, A27 en A19 of via polygoon A33, en A30 (Casaer, J., mond.med., zie Zoekzone 17,18,
23 en 21). Deze lijkt op het eerste gezicht eenvoudiger realiseerbaar aan de hand van het

herstel en de uitbreiding van de alluviale bostypes die een groen lint in het landschap

vormen, en waar migrerend wild voedsel en dekking vindt.

Door de uitbouw van kleine landschapselementen en stapstenen in de zoekzone, wordt een

betere invulling van de ecologische en de milieubeschermende functie bekomen. Ze

bevorderen immers de migratiekansen van verschillende dieren en planten, en hebben

bovendien een erosiebestrijdende werking.

Zoekzone 10 : Polvooon A14 :Tersaart-Weeberq: versterkino van de ecolooische functie en

de schermfunctie

Weebergbos en Tersaartbos zijn allebei waardevolle oude boskernen. De verbinding en de

uitbreiding van beiden betekent een belangrijke versterking van de ecologische functie voor

het Plateau van Duisburg, te meer de twee bossen de enige grote boscomplexen zijn in het

deelgebied.

Ze hebben een belangrijke landschapsstructurerende functie in het overwegend open

landschap.

Aan de westelijke zijde van Weebergbos, vormt erosie een belangrijk knelpunt. De

erosiesnelheid bedraagt hier plaatselijk meer dan 20 ton/ha.j. De boskern bevindt zich in
belangrijk agrarisch gebied. Buffering van de twee historische kernen, biedt bescherming

tegen negatieve effecten, als modderstromen en de input van nutriënten en pesticiden.

Tersaertbos en Weebergbos zijn private bossen, en vervullen een economische functie. Om

tot een optimale invulling van de ecologische functie te komen in de zoekzone, dienen de

huidige bestanden omgevormd te worden tot hun potentieel natuurlijk bostype, het

Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos. Dit heeft vooral betrekking tot enkele naaldbestanden

('grove den' en 'ander naaldhout', bosreferentielaag) en populierenbestanden, aan de

noordelijk zijde van Weebergbos. De economische functiekaart (kaart 26) geeft zeer goede

financiële rendementen aan, voor houtproductie op basis van wintereik (kaart 25). Duurzame

houtexploitatie vormt geen hinder voor een bevredigende ontplooiing van de ecologische en

milieubeschermende functie in het bos.

Zoekzone 11 : Polvooon A15: verbindinq Tersaart-Weeberobos met Diilevallei : versterkinq

van de ecolooische functie en de milieubeschermende functie

Zeltde argumentatie als zoekzone I (Zie ook ZoeVaone 12) : uitbouw van conidors en

stapstenen, versterking van kleine landschapselementen ter bevordering van de

connectiviteit tussen de bossen en ter bestrijding van erosie op het Plateau. Bovendien

vrijwaren ze de open ruimte, die het plateau met de valleiverbindt.



Zoekzone 12 : Polvooon A16 : Korbeek-Diile / Kinderveld : Diilevallei : versterkino van de

milieubeschermende functie

De uitbouw van kleine landschapselementen draagt bij tot de terugdringing van

modderstromen, en erosie op hellingen zonder vegetatie. Het behoud en het herstel van

kleine landschapselementen is een doelstelling op projectniveau.

Zoekzone 13 : Polvqoon 419 : Diilevallei : versterkino van de ecolooische functie

ln deze zoekzone is het belangrijk dat de natuurlijke bostypes versterkt en uitgebreid

worden. De ontwikkeling van dergelijk bostype voldoet aan de prioritaire doelstelling in de

Dijlevallei van herstel, vrijwaring en ontwikkeling van het natuurlijke alluviaal vallei-

ecosysteem.

Zoekzone 13 staat in verbinding met zoekzone 18 en 21. Het geldt zoekzones ter versterking

van de connectiviteit in het projectgebied, en ter versterking van de zeldzame, natuurlijke

alluviale bostypes in de valleien.

Bosbuffersstroken langsheen de rivier, verminderen de instroom van nutriënten en sediment,

afkomstig van de valleihellingen. Om tot een optimale invulling van de milieubeschermende

en de ecologische functie te komen, is het noodzakelijk harde recreatie in de kwetsbare,

alluviale bostypes te weren. Verder dienen de huidige populierenbestanden omgevormd te

worden tot het potentieel natuurlijk vegetatietype van de vallei, Elzen-Vogelkersbos.

De zoekzone telt een groot aandeel vegetaties, waar volgens het Natuurdecreet verbod of

vergunningsplicht op vegetatiewijziging geldt. De klasse 'Waterrijke gebieden' zoals
gedefinieerd in het Natuurdecreet, omvat ook enkele alluviale bostypes (zie ook 5.7.2). De

wettelijke bepalingen omtrent vegetatiewijziging houden geen beperkingen in voor de

Themavisie Bos in de zoekzone. Het streven naar een versterking van de alluviale bostypes

en de uitbreiding ervan, is niet synoniem aan een integrale bebossing van de vallei. Er wordt
gestreefd naar een mozaïeklandschap, waarbij bosjes en weilanden voor een afwisselend

landschap zorgen. lndien gewenst, en afhankelijk van precieze situaties op het terrein (bv.

eigendomssituaties), is het echter steeds mogelijk een verbod op vegetatiew'rjziging op te
heffen ter realisatie van bv. bosuitbreiding, in het kader van een goedgekeurd

landinrichtingsplan.

Zie ook 5.2.5 - Doelstellingen Dijlevallei

Zoekzone 14 en zoekzone 15 : polvqoon 420 en 421 : Verbindinq Meerdaalwoud-

Heverleebos : versterkinq van de ecolooische functie.

Het voorgestelde verbindingspad, valt samen met een zoekzone, ter uitbreiding van het

zeldzame bostype arm Eiken-Beukenbos. De bosuitbreiding betekent eveneens de

uitbreiding en buffering van een historische boskern. De bestaande bestanden, die niet in
overeenstemming zijn met het pnv-bostype, dienen omgevormd te worden.
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Zoekzone 16 : oolvooon A23 : Verbindino Tersaart-Weebero met Maroiisbos. in de lisevallei

: versterkinq van de ecoloqische en schermfunctie

Zeltde argumentatie als Zoekzone 6 en Zoekzone 11.

Zoekzone 17 : polvqoon A25 : Kaalheide-Veeweide : versterkino van de

milieubeschermende functie en ecolooische functie

Stokkembos is een sterk versnipperde historische boskern. Bosuitbreiding op de meest steile

hellingen is aangewezen, ter bescherming van de waterkwaliteit van de ljse en algemeen om

erosie de vallei terug te dringen. Zoekzone 17 strekt zich uit over de erosiegevoelige

percelen en maakt zo verbinding met het Zoniënwoud, via de bosjes te Eizer. Op die wijze

wordt de verbinding tussen Zoniënwoud en de ljsevallei tot stand gebracht ter bevordering

van migratie van diersoorten (zie Zoekzone 18, Zoekzone 23). Hiermee wordt

tegemoetgekomen aan een zeer belangrijke doelstelling op deelgebiedniveau : het behoud

van de open corridors tussen de plateaus en de vallei, en vermijden dat door uitbreidende

bebouwing de relatie tussen de vallei en de plateaus wordt verstoord.

Binnen de zoekzone zijn een aantal permanente graslanden in groene

gewestplanbestemmingen gelegen waar een verbod op vegetatiewijziging geldt,

overeenkomstig het natuurdecreet. Een aantal bestanden van de alluviale bostypes

langsheen de ljse, genieten eveneens bescherming tegen vegetatiewijzing.

ln de zoekzone bevindt zich een kwetsbare grondwaterwinning. Boomsoortenkeuze en

beheer worden er best aangepast om de milieubeschermende functie van bos ten opzichte

van de kwaliteit van het grondwater te maximaliseren. Het betreft de omvorming van

naaldhout en snelgroeiende soorten tot gunstige boomsoorten als eik, berk, kers, en els.

Regelmatig dunnen en aanplanten onder scherm draagt eveneens bij tot een betere kwaliteit

van het grondwater (Van Langenhove,1996).

Zoekzone 18: polvqoon A27 valleivan de lise:versterkinq van de ecoloqischefunctie

Zie ook Zoe]<zone21.De zoekzone 18 beoogt het herstel en de interne verdichting van de

alluviale bos§pes in de vallei. Het herstel, de vrijwaring en de ontwikkeling van het

natuurlijke alluviaal vallei-ecosysteem is et zeet belangrijk. Zie ook Zoekzone 13 : Dijlevallei.

Zoals eerder reeds aangehaald optimaliseert de uitbreiding van de alluviale bossen in de

vallei eveneens migratiemogelijkheden voor wild. Toch zijn er enkele knelpunten, waar dichte

bebouwing, en harde infrastructuur, een vlotte doorgang belemmeren (ter hoogte van

Rattenberg en Stokkembos). Het is meer waarschijnlijk dat reeën migreren van Zoniënwoud

naar Heverleebos-Meerdaalwoud, door het plateau van Maleizen over te steken, ter hoogte
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van Vossenkoten, (Zoekzone 23), en hun weg vervolgen via de veel minder bebouwde

Laanva llei. (Zie Zoekzone 21 ) (Casaer, J., mond. med. ).

Zoekzone 19 : polvooon A28 Marqiisbos : versterkino van de ecoloqische functie

Het Margijsbos is een historisch permanente boskern. De nabijgelegen akkers zijn gelegen

op plaatselijk zeer steile hellingen. De uitbreiding van het bos, biedt een buffer tegen de

instroom van sedimenten en nutriënten. Ter opwaardering van het historische bos, dienen de

talrijke naaldbestanden ('grove den', 'ander naaldhout' en 'fijnspar') omgevormd te worden

tot het potentieel natuurlijke vegetatietype, typisch Eiken-Beukenbos, arm Eiken-Beukenbos.

Aan westelijke zijde grenst de zoekzone aan de Zoekzone 18, ter versterking van de alluviale

bossen in de vallei. Het potentieel natuurlijk vegetatietype is hier het Elzen-Vogelkersbos.

Zoekzone 20 : oolvqoon A29 : Diilevallei : versterkino van de milieubeschermende functie

ZelÍde argumentatie als Zoekzone 12

Zoekzone 21 : Polvqoon 430 : vallei van de Laan : versterkino van de ecolooische functie

Zie zoekzone 13.

Zoekzone 22 : polyqoon A31 Zoniënwoud : versterkinq van de ecoloqische functie

ZieZoekzone 8.

Zoekzone 23 : polvooon 433 : verbindinq lise- en Laanvallei. Vossenkoten : versterkinq van

de ecoloqische functie

Zoekzone A33 realiseert de verbinding tussen de ljsevallei en de Laanvallei. Dit kan door

bijvoorbeeld de inplanting van stapstenen en kleine landschapselement op het Plateau van

Maleizen, wat de migratie van ree bevordert, tussen Zoniën- en Meerdaalwoud. Bovendien

komt de realisatie van deze verbindingsroute tegemoet aan een andere, zeer belangrijke

doelstelling van het deelgebied ljsevallei en Plateau van Maleizen, nl. de vrijwaring van open

corridors tussen de vallei en het plateau, bebouwing is er niet gewenst (zie ook Zoekzone 9,

Zoekzone 6, Zoekzone 17).

De oostel'rjke uitloper van de zoekzone omvat de zandontginning te Holstheide, waar bos

een interessante nabestemming is voor de zandgroeve. Het potentieel natuurlijke bostype is

er Beukenbos en Eiken-Beukenbos.
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Zoekzone 24 : polvqoon A36: Walenberq - Tombeek : versterkino van de

milieubeschermende functie van bos

Zoekzone 24 bevindt zich op de grens tussen het Plateau van Maleizen en de Laanvallei. De

zoekzone rondom de Moerlaanbeek omvat reeds enkele bossen die onderling kunnen

verbonden worden en zo tevens een halt toeroepen aan de verdere versnippering ervan.

Een aantal van die bosjes zijn opbrengstbosjes, o.a. bestanden populier, lork, grove den en

fijnspar. De omvorming tot de natuurlijke bostypes Beukenbos en Eiken-Haagbeukenbos,

Typisch Eikenbeukenbos, droge variant en Arme Eikenbeukenbos is aangewezen. ln een

klein deel van de zoekzone, langsheen de Moerlaanbeek, is het potentieel natuurlijke

vegetatietype E lzen-Vogelkersbos.

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

belangrijkste functie in het bos. Het Rodebos is een historisch permanent bos. Ter

bescherming van de belangrijke natuurwaarden, wordt een buffering van de boskern

voorgesteld onder vorm van een bosuitbreiding. Deze bufferende rand aan het bos, weert

negatieve invloeden van aangrenzende bestemmingen. Ook de buffering van mesotrofe

bostypen in de vallei is noodzakelijk.

ln het natuurreservaat is de sociaal-educatieve functie van bos zeer belangrijk. De recreant

wordt geïnformeerd en gestuurd. Bosuitbreiding opent meer perspectieven voor de zonering

van de recreatie, en een aangepaste inrichting van het bos.

Zoekzone 26 : oolvooon A38. Diilevallei-Plateau van Ottenburq : versterkinq van de

mil ieu beschermende functie

De zoekzone voor bosuitbreiding omvat locaties die zeeÍ erosiegevoelig zrjn. De

bosuitbreiding versterkt de bestaande bosstructuur (Bois de Laurensart-Wolfsbos-Rondebos-

Lange Heide) van het Plateau van Ottenburg, en biedt bescherming tegen verder uitdíjende

bebouwing. Bosuitbreiding biedt bovendien mogelijkheden om de recreatie op het Plateau

van Ottenburg beter op te vangen. Met datzelfde doel kunnen privé-eigenaars

aangemoedigd worden meer percelen open te stellen voor zachte recreatievormen. Harde

vormen van recreatie moeten geweerd worden uit de bossen.

Eiken-beukenbos, Beukenbos en Eiken-Haagbeukenbos is het potentieel natuurlijke

vegetatietype in de zoekzone. Economische exploitatie van de eikenbestanden levert

volgens de economische functiekaart financieel zeer gunstige resultaten. De huidige

economische functie van de bossen dient dus niet afgebouwd te worden, maar
geheroriënteerd tot meer natuurlijke bostypes, aantrekkelijk voor recreatie, en op dergelijke

wijze dat de andere functies van het bos er zo min mogelijk door gestoord worden. Hiertoe
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moet gestreefd worden naar de ontwikkeling van een ongelijkjarig en ongelijksoortig bos met

voornamel ij k streekeigen en stand plaats gesch ikte loofhoutsoorten.

Zoekzone 27 : polvooon 439 : Terholst : versterkino van de ecolooische- en

milieubeschermende

Zoekzone 27 is een zoekzone die bossen aan het meer van Genval ruim omvat. ln de

zoekzone is bosuitbreiding gewenst tussen beide bossen, ter verbinding van de permanente

boskernen. De zone waar prioritair dient bebost te worden (recent ontboste gronden), is

tevens zeer erosiegevoelig.

Het grootste knelpunt op deelgebiedniveau is echter de verregaande versnippering van de

bossen als gevolg van de steeds verder uitdijende bebouwing. Dit knelpunt geldt zeker ook

voor de bossen van Genval. Residentiele woonwijken dringen door tot in het bos. Een deel

van het permanente bos is ingekleurd als woonpark op het gewestplan. De buffering van de

bossen tegen de negatieve invloeden van bebouwing, erosie en de onmiddellijke nabijheid

van het sportcomplex, is absoluut noodzakelijk, ter behoud en bescherming van het enige

grote boscomplex in het deelgebied. Een zonering van de recreatie is aangewezen.

Ter versterking van de ecologische functie in de bossen dient het gebruik van Amerikaanse

eik als boomsoort vermeden te worden. ln de huidige bestanden kunnen ze geringd worden

ter omvorming naar de natuurlijke bostypes Beukenbos en Eiken-Haagbeukenbos. Hetzelfde

geldt voor de populierenbestanden.
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BiJtage : L{lst met kaartetr vatl de kaartenatlas

1. Situatieschets : Deelgebieden

2. Situatieschets Bosfiches

3. Situatieschets : Eigendomsstructuur

4. Situatieschets : Gewestplanbestemming in bos

5. Situatieschets : Beschermde landschappen en relictzones

6. Situatieschets : Habistatrichtlijngebieden

7. Situatieschets : Vogelrichtlijn - Dijlevallei

8. Situatieschets : Eerste fase Vlaams Ecologisch Netwerk

9. Situatieschets : Bosreferentielaag - boomsoorten

1 0. Situatieschets : Bosleeftijdkaart

1 1. Situatieschets : Ontbossingskaart

12. Situatieschets : Potentieel Natuurlijke Vegetatie

13. Situatieschets : Actuele bostypes

I 4. Situatieschets : Actuele bosfuncties

15. Situatieschets : Standplaatsgeschiktheid van actueel bos

16. Situatieschets : Recreatie in bos (openbare bossen, speelbossen, wandel-en fietsroutes)

17. Situatieschets : Gewenste Bosstructuur en Bosuitbreidingskaart

1 8. Situatieschets : Knelpuntenkaart

19. Ecologische functie, deelfunctiekaart : Aandachtszones zeldzame bostypes

20. Ecologische functie, deelfunctiekaart : Versterking van historische boskernen

21 . Ecologische functie, deelfunctiekaart : Landschapsecologische connectiviteit

Weerstandskaart

22. Ecologische fu nctie, deelfu nctiekaart : Landscha psecolog ische con nectiviteit

Connectiviteitspaden

23. Ecologische functiekaart

24. Economische functie, deelfunctiekaart : Biomassateelt op landbouwgronden

25. Economische functie, deelfunctiekaart : Bosbouweconomische potenties

Boomsoorten

26. Economische functie, deelfunctiekaart : Bosbouweconomische potenties

Financiële opbrengsten

27. Economische functiekaart

28. Milieubeschermende functie, deelfunctiekaart : Bescherming van het grondwater

29. Milieubeschermende functie, deelfunctiekaart : Bescherming tegen erosie

30. Milieubeschermende functie, deelfunctiekaart : Bescherming van het oppervlaktewater

31. Milieubeschermende functie, deelfunctiekaart : Bescherming tegen geluidshinder

32. Milieubeschermende functie, deelfunctiekaart : Bescherming tegen visuele vervuiling van

Beschermde landschappen en ankerplaatsen

33. Milieubeschermende functiekaart

34. Sociaal-educatieve functie, deelfunctiekaart : Open te stellen bos

35. Sociaal-educatieve functie, deelfunctiekaart : Aanleg van een stadsbos



36. Sociaal-educatieve functiekaart

37. Themavisie Bos : De geaggregeerde functiekaart

38. Themavisie Bos : Afweging op deelgebiedniveau

39. Themavisie Bos : Afweging op projectniveau

40. Themavisie Bos : Gewenste bosfuncties

41. Juridisch kader Themavisie Bos : Gewestplan

42. Juridisch kader Themavisie Bos : Natuurdecreet

43. Juridisch kader Themavisie Bos : Natuurdecreet / Vogelrichtlijn - Dijlevallei
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