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--..-..._... Kaart 38. Bosgebieden ten tijde van Ferraris 

- bosarealen 
D afbakening studiegebied 
O _ urbane zone 
/\1 waterlopen 
AJwegen 

Bron: De Keersmaeker et al. (I BW) 2001 
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Relicten 
dottergraslanden 

Kaart 39. Relictenkaart 

dottergraslandenl moerasspirearuigten 
dottergraslandt moerasspirearuigte/ doomstruweel 
dottergraslandent rietland 
dottergraslandt grasland gedomineerd door russen 
grasland gedomineerd door russen 
dottergraslandent wilgenstruwelen 
dottergraslandt alluviaal essen- olmenbos 
moerasspirearuigte 
moerasspirearuigte/ grasland gedomineerd door russen 
natte moerasspirearuigte met Moesdistel 
natte moerasspirearuigte met Moesdisteil rietland 
natte moerasspirearuigte met Poelruit 
moerasspirearuigte/ wilgenstruwelen 
natte moerasspirearuigte met moesdistel/wilgenstruwelen 
moerasspirearuigte/ doomstruwelen 
moerasspirearuigte/ mesotroof elzenbroek 
grote zeggevegetaties 
grote zeggevegetaties/ moerasspirearuigte 
grote zeggevegetaties/ wilgenstruwelen 
grote zeggevegetaties/ doomstruwelen 
grote zeggevegetaties/ mesotroof elzenbroek 
grote zeggevegetaties/ elzenbroek 
grote zeggevegetaties/dottergrasland 
rietland 
verruigd rietland 
verruigd rietland/ moerasspirearuigte 
rietland/ wilgenstruweel 
verruigd rietland/ wilgenstruweel 
mesofiel hooiland 
mesofiel hooiland/ grasland gedomineerd door russen 
mesofiel hooiland/ moerasspirearuigte 
mesofiel hooiland/grasland gedomineerd door russen/ doornstruwel~ 
eiken-haagbeukenbos 
eiken-haagbeukenbos 
eiken-haagbeukenbost elzenbroek 
eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint 
eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint 
ruderaal olmenbos 
alluviaal essen-olmenbos 
alluviaal essen-olmenbos/ mesotroof elzenbroek 
alluviaal essen-olmenbos/ nitrofiel elzenbroek 
struisgrasvegetatie op zure bodem 
wilgenstruwelen 
wilgenstruwelen/ doomstruwelen 
wilgenstruwelen/ rietland/ moerasspirearuigte 
wilgenstruwelen/ mesotroof elzenbroek 
wilgenstruwelen/ nitrofiel elzenbroek 
doomstruwelen 
eutroof elzenbroek 
nitrofiel elzenbroek 
afbakening studiegebied 
urbane zone 

/V waterlopen 
fVwegen 

Bron: BWK 1997 
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Kaart 40. Potentiekaart 

Natuurtypenreeks 
droog glanshavergrasland 

tr=~::o..;;;"",.;- vochtig glanshavergrasland 
dottergrasland 
grote zeggenvegetaties 
antropogeen beïnvloede zones 

D Bufferbebouwing.shp 
N waterlopen 
/\/wegen 
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Kaart 41. Minimaal ontwerpscenario (oevers) ~ 

Trajecten voor: M. aanmoedigen NTMB 
'JSl kaaimuren 
~natuurlijke oevers 
Nplasberm 

afbakening studiegebied 
I I urbane zone 
N_ waterlopen 
N wegen 

_ _ _ 5 Kilometers 
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Kaart 42. Minimaal ontwerpscenario (ecotopen) ~ 

Perimeter voor: 
.. halfnatuurlijk grasland 

initiatieven voor stedelijk groen 
.. moeras 
~~~f mozaïek van bossen, ruigten en graslanden 

graslanden met kleine landschapselementen en ruigten 
halfnatuurlijk grasland met ruigten 
mozaïek van moerassen, ruigten en halfnatuurlijke graslanden 
overgang van moerassen naar moerasbossen 
overgang van vallei- naar hellingbos 
valleibos 
urbane zone 
waterlopen 

Nwegen 

_ _ _ 4 5 Kilometers 
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Kaart 43. Optimaal ontwerpscenario (oevers) ~ 

Trajecten voor: 
/:fl. aanmoedigen NTMB 
"/SS_ kaaimuren 
~natuurlijke oevers 

é>. h plasberm 
~~ afbakening studiegebied 
D urbane zone 
N waterlopen 
N wegen 

~ - - • 5 Kilometers 
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Kaart 44. Optimaal ontwerpscenario (ecotopen) 
~:) 
~ 

Perimeter voor: 
halfnatuurlijk grasland 
initiatieven voor stedelijk groen 
moeras 
mozaïek van bossen, ruigten en graslanden 
graslanden met kleine landschapselementen en ruigten 
halfnatuurlijk grasland met ruigten 
mozaïek van moerassen, ruigten en halfnatuurlijke graslanden 

~;~;~~~ overgang van moerassen naar moerasbossen 
ä overgang van vallei- naar hellingbos 
.. valleibos 
c=J urbane zone 
1\1 waterlopen 
N wegen 

_ _ _ 5 Kilometers 
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Kaart 45. Voorstel afbakening natuurfunctie (oevers) 
minimaal ontwerpscenario 

Trajecten voor: 
/:fl, hoofdfunctie 
~nevenfunctie 
"/"\/basisfunctie 
0 afbakening studiegebied 
c=J urbane zone 
1\1 waterlopen 
/\/wegen 
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Kaart 46. Voorstel afbakening natuurfunctie (oevers) 
Optimaal ontwerpscenario 

Trajecten voor: 
/:fl; hoofdfunctie 
~nevenfunctie 
"/\/basisfunctie 
0 afbakening studiegebied 
D urbane zone 
/\1 waterlopen 
/\J wegen 
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Kaart 47. Voorstel afbakening natuurfunctie (ecotopen) 
Minmaal ontwerpscenario 

hoofdfunctie 
nevenfunctie 

- basisfunctie 
D urbane zone 
1\1 waterlopen 
/\/wegen 
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Kaart 48. Voorstel afbakening natuurfunctie (ecotopen) 
Optimaal scenario 

hoofdfunctie 
nevenfunctie 

- basisfunctie 
D urbane zone 
N waterlopen 
/\/ wegen 
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