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1 INLEIDING

In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt 48.000 ha groene gewestplanwijziging
voorzien, waarvan 38.000 ha natuurgebied en 10.000 ha bosuitbreidingsgebied. Een belangrijke
oppervlakte bos bevindt zich momenteel in Agrarisch gebied, Woonzone of Industriezone. Bossen in
deze bestemmingen zijn minder beschermd dan in groene bestemmingen, gezien de hoge landdruk in
Vlaanderen. Via groene gewestplanwijzigingen zou een deel van deze bossen echter een betere
bescherming kunnen genieten. Gezien de oppervlakte zonevreemd bos meer dan 40.000 ha
bedraagt, is het noodzakelijk hierin een rangschikking op te maken. Ook bij het behandelen van
ontbossingsdossiers kan deze rangschikking gebruikt worden ter ondersteuning van de eindbeslissing
van afdeling Bos en Groen.

Het doel van het eerste luik van dit project is dan ook zo’n rangschikking op te stellen voor
gewestplanwijzigingen van ‘zonevreemde’ bossen, op niveau Vlaanderen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een multicriteria-analyse, waarbij o.a. bebossingshistoriek een
belangrijke plaats inneemt. 

In de hierna volgende tekst wordt bondig de gevolgde werkwijze uiteengezet. 

2 METHODIEK EN TUSSENTIJDSE RESULTATEN

Bij het opstellen van de rangorde voor gewestplanwijzigingen van de ‘zonevreemde’ bossen, werden
volgende fases doorlopen:
1) Afbakening ‘zonevreemde’ bossen
2) Uitsluitingsfase: 
- o.b.v. gewestplanbestemming
- o.b.v. minimale breedte en minimale oppervlakte (slivers)
3) Rangschikkingsfase van de ‘zonevreemde’ bossen o.b.v. 4 basiscriteria (oppervlakte, biologische

waardering, boshistoriek, ligging t.o.v. grotere ruimtelijke structuur)
4) Verdere verfijning m.b.v. secundaire criteria 
5) Toevoegen van bossen gelegen in reservatiegebieden, erfdienstbaarheidsgebieden of te

realiseren infrastructuur

2.1 Afbakening ‘zonevreemde’ bossen 
De ‘zonevreemde’ bossen werden afgebakend door middel van een overlay (Arc/Info) van de
Bosreferentielaag met het Gewestplan.

2.1.1 Gewestplan
� Er werd gebruik gemaakt van de vectoriële versie van het Gewestplan (MVG-LIN-AROHM-

Ruimtelijke Planning, 2002).
� Er werd een nieuwe coverage Gw01at gecreëerd:

- o.b.v. de polygonentopologie met de belangrijkste bodembestemmingen;
- met een nieuw attribuut nl. ‘ZONEVR’, waarin weergegeven wordt of een gebied al dan niet

‘zonevreemd’ is voor wat bos betreft;
- waarbij de polygonen samengesmolten zijn o.b.v. dit nieuwe attribuut ‘ZONEVR’ (dit om de

overlay te vereenvoudigen)
� Wat wordt als zonevreemd beschouwd? 
Alles wat geen bosgebied, groengebied of parkgebied is (respectievelijk hoofdcodes 800, 700, 500).



5

Binnen deze 3 hoofdbestemmingen worden volgende bestemmingen ook nog als zonevreemd
beschouwd:

- parkgebied met semi-agrarische functie (hoofdcode 510)
- groengebied met vissershutten (hoofdcode 733)
- groengebieden met semi-residentiële functie (hoofdcode 735)
- natuurgebied met bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid (hoofdcode 738)

Hier bestaat immers toch nog enig gevaar voor ontbossing.

2.1.2 Bosreferentielaag
� Er werd gebruik gemaakt van de digitale versie van de Bosreferentielaag (MVG, LIN, AMINAL,

afdeling Bos & Groen, uitgave 2001). 
� Enkele beperkingen: bosjes < 0.5 ha, smaller dan 25 m en met een sluitingsgraad < 20 % werden

niet consequent opgenomen. 
� Er werd een nieuwe coverage aangemaakt Bk01at:

- waarbij de verschillende bossen tot boscomplexen samengesmolten werden;
- waarbij alle klassen (Tabel 1) betrokken werden, en ook de eilandpolygonen (= open ruimtes,

volledig omgeven door bos).

Tabel 1: Omschrijving van de verschillende klassen gebruikt in de Bosreferentielaag

Klasse Omschrijving
200 Te Herbebossen
300 Open ruimte behorende tot het bosdomein
400 Water
500 Bos
800 Verkaveld Bos

2.1.3 Overlay Bosreferentielaag en Gewestplan 
Er werd een intersect-operatie (Arc/Info) uitgevoerd van Bk01at met Gw01at, wat de coverage Zb01is
opleverde. Na toevoegen van een nieuw item ‘ZVRBOS’ (= 1 voor polygonen die zowel zonevreemd,
als bos zijn) en een reselect-operatie van alle polygonen waarvoor ZVRBOS de waarde 1 heeft,
ontstond de basiskaart Zb04se.
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2.1.4 Resultaten
Uiteindelijk werden 38.655 polygonen (zonevreemde bosfragmenten) bekomen, samen goed voor
45.926 ha. De verdeling hiervan over de voornaamste gewestplanbestemmingen en klassen uit de
Bosreferentielaag wordt in onderstaande tabellen weergegeven.

Tabel 2: Verdeling van de zonevreemde bossen over de voornaamste gewestplanbestemmingen

HOOFDCODE opp. (ha) % van totale opp.
0100 woongebieden 5.685 ha 12%
0200 gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen 

1.837 ha 4%

0400 recreatiegebieden 4.567 ha 10%
0600 bufferzones 862 ha 2%
0900 agrarische gebieden 21.245 ha 46%
1000 bedrijvenzones 1 & 2 2.489 ha 5%
1200 ontginningsgebieden 1.133 ha 2%
1400 militaire gebieden 7.043 ha 15%
SUBTOTAAL 44.861 ha 98%
TOTAAL 45.926 ha 100%

Tabel 3: Verdeling van de zonevreemde bossen over de verschillende klassen uit de
Bosreferentielaag

Klasse Omschrijving opp. (ha) % van totale opp.
0 ongekend 1.093 ha 2%
200 Te Herbebossen 236 ha 1%
300 Open ruimte behorende tot het

bosdomein
1.352 ha 3%

400 Water 537 ha 1%
500 Bos 41.650 ha 91%
800 Verkaveld Bos 1.059 ha 2%
TOTAAL 45.926 ha 100%
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2.2 Uitsluitingsfase
Om de dataset werkbaar te houden werd beslist bepaalde polygonen uit te sluiten van de verdere
analyse. Het betreft enerzijds polygonen in bepaalde, ‘veilige’ gewestplanbestemmingen en anderzijds
slivers ontstaan bij de overlay van Gewestplan en Bosreferentielaag. Het ontstaan van deze slivers
was onvermijdelijk, daar deze twee basiskaarten lichte verschuivingen vertonen ten opzichte van
elkaar. 

2.2.1 Uitsluiting op basis van gewestplanbestemming
Omdat in bepaalde gewestplanbestemmingen ontbossing heel onwaarschijnlijk is, werden
bosfragmenten gelegen in deze bestemmingen uitgesloten van de verdere analyse. Het betreft de
militaire gebieden (hoofdcode 1400) en de bufferzones (hoofdcode 600).
Zo blijven er nog 38.250 polygonen met een totale oppervlakte van 38.009 ha over. De zo gevormde
coverage kreeg de naam Zb05er.

2.2.2 Elimineren van slivers
De hoofddoelstelling van het verwijderen van slivers is de dataset kleiner en bijgevolg ook
werkbaarder te maken. Dit wordt idealiter bekomen door een maximaal verlies aan polygonen, bij een
minimaal verlies aan oppervlakte.
Slivers zijn kleine polygonen die bijvoorbeeld ontstaan door een overlay van 2 kaarten die licht
verschoven zijn ten opzichte van elkaar, zoals ook het geval is bij de Bosreferentielaag en het
Gewestplan.

� Op basis van een minimale breedte
Slivers kunnen op verschillende manieren gespecificeerd worden. Vaak gebeurt dit o.b.v. een
minimale oppervlakte, al dan niet gecombineerd met een vormindex. Een mogelijke vormindex is de
volgende (Baskent & Jordan, 1995):

�

�

**2 eoppervlakt
perimeterSI

De SI van een cirkel bedraagt 1 en neemt toe wanneer de omtrek ten opzichte van de oppervlakte
stijgt. Indien het enkel regelmatige vormen betreft, is het mogelijk om met deze SI de lange, smalle
vormen te selecteren. In onze dataset komen echter veel onregelmatige vormen voor, die ook een
hoge vormindex hebben, maar toch overduidelijk geen slivers zijn. 

Daarom werd geopteerd voor een andere werkwijze:
1. Er werd een inwaartse buffering uitgevoerd van resp. 5m, 7.5m, 10m en 12.49m (12.49m: naar

analogie met de Bosreferentielaag waar de minimale breedte van de bossen � 25m) ter vorming
van 4 coverages.

2. In deze 4 coverages zijn alle zonevreemde bosfragmenten smaller dan resp. 10m, 15m, 20m en
25m verdwenen.

3. Deze 4 coverages werden opnieuw gekoppeld aan de oorspronkelijke coverage, waarbij enkel die
bossen die bij de inwaartse buffering bleven bestaan, behouden bleven in de uiteindelijke
coverage. Zo ontstonden terug 4 coverages.

4. Na vergelijking van het verlies aan oppervlakte en aan polygonen in deze 4 coverages (Tabel 4)
werd geopteerd verder te werken met de coverage ontstaan door inwaartse buffering van 5m
(minimaal verlies aan oppervlakte en maximaal verlies aan polygonen). 
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Tabel 4: Totale oppervlakte en aantal polygonen i.f.v. minimumbreedte van het bosfragment, bepaald
via inwaartse buffering

Buffer (m) Min. breedte
polygonen (m)

Totale
oppervlakte
(ha)

Aantal
polygonen

% van totale
opp. 

% van totaal
aantal
polygonen

geen geen 38.009 38.250 100% 100%
5 10 37.691 25.566 99,2% 67%
7,5 15 37.369 22.673 98,3% 60%
10 20 37.077 20.955 97,6% 55%
12,49 24,98 36.790 19.774 96,8% 52%

Zo bleven er nog 25.566 polygonen met een totale oppervlakte van 37.691 ha over. De nieuwe
coverage werd Zb10se genoemd.

� Op basis van een minimale oppervlakte
Na eliminatie van de slivers smaller dan of even breed als 10 m, werden ook de slivers breder dan
10 m, maar met een oppervlakte kleiner dan 0.1 ha verwijderd. Ook hier werd gezorgd voor een
minimaal verlies aan oppervlakte en maximaal verlies aan polygonen (Tabel 5). 

Tabel 5: Totale oppervlakte en aantal polygonen i.f.v. oppervlakte bosfragment, na verwijderen van de
slivers smaller dan of even breed als 10 m

Oppervlakte
bosfragment

Totale
oppervlakte

Aantal polygonen % van totale opp. % van totaal
aantal polygonen

geen minimum 37.691 ha 25.566 100% 100%
� 50 m2 37.691 ha 25.566 100% 100%
� 500 m2 37.656 ha 24.547 100% 96%
� 0,1 ha 37.531 ha 22.881 100% 89%
� 0,3 ha 36.659 ha 18.287 97% 72%
� 0,5 ha 35.470 ha 15.292 94% 60%
� 1 ha 30.634 ha 8.512 81% 33%

Zo bleef na het verwijderen van de slivers smaller dan 10 m en / of kleiner dan 0.1 ha, nog 98% van
de oppervlakte (=37.531 ha) en 60% van de polygonen (=22.881) over. Dit leverde ons de basiskaart
Zb13at op. 
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2.3 Rangschikkingsfase van de ‘zonevreemde’ bossen
Voor de rangschikking van de ‘zonevreemde’ bossen werd gebruik gemaakt van een multicriteria-
analyse (MCA), met volgende vier basiscriteria:

- oppervlakte van het zonevreemd bosfragment;
- biologische waarde volgens de BWK;
- boshistoriek;
- ligging t.o.v. grotere ruimtelijke structuren (gewenst VEN + IVON).

Daar recreatieve waarde moeilijk op niveau Vlaanderen te bepalen is, zal dit criterium in een volgende
fase pas aan bod komen. 
Gewestplanbestemming werd ook niet meegenomen in de rangschikkingsfase, daar het eerder een
‘bedreigingscriterium’ is, dan wel een criterium dat de waarde van het zonevreemd bosfragment
weergeeft.

Elk criterium werd in puntenklassen of scores van 1 tot 5 ingedeeld. Een bos dat binnen de hoogste
puntenklasse valt (score 5), is volgens het onderzocht criterium het waardevolste. Deze
vereenvoudiging zorgt ervoor dat de MCA overzichtelijk en makkelijk werkbaar blijft. 
Vervolgens werd per bos in een multicriteria-analyse de totaalscore over de verschillende criteria
berekend. 
In de MCA werd initieel met een basisscenario gewerkt, waarbij elk criterium even sterk doorweegt.
Vervolgens werden nog drie scenario’s bekeken, waarbij verschillende gewichten toegekend werden
aan de verschillende criteria.
Elk zonevreemd bosfragment werd verder opgedeeld naarmate de analyse vorderde. Toch bleek het
aan te raden om aan elk zonevreemde bosfragment als geheel één score toe te kennen, daar ook
later bij de eventuele gewestplanwijziging gepleit zal worden voor het behoud van het volledige
zonevreemde bosfragment. Bovendien stijgt het aantal polygonen zeer snel en daalt ook de
gemiddelde oppervlakte van de zonevreemde bosfragmenten: zo stijgt het aantal polygonen van
22.881 naar 67.911 bij de overlay met de BWK, en naar 134.576 bij een volgende overlay met de
historische kaarten. De gemiddelde oppervlakte daarentegen daalt van 1.64 ha naar 0.55 ha en
verder naar 0.28 ha. Indien nodig kan later nog altijd een MCA toegepast worden op de
subfragmenten.

2.3.1 Oppervlakte van het zonevreemd bosfragment
De oppervlakte van het bosfragment wordt als één van de vier basiscriteria mee opgenomen in de
multicriteria-analyse. 
De rijkdom aan planten- en diersoorten wordt immers mede bepaald door de grootte van het bos (dit
naast andere interne factoren zoals verscheidenheid in bodemkenmerken, gelaagdheid, ouderdom
van de boomsoortensamenstelling, …) : in kleinere bossen komen gewoonlijk minder soorten voor
dan in grotere bossen. Voor wat betreft bosplanten, wordt een daling in soortenaantal zeer duidelijk
merkbaar vanaf een oppervlakte kleiner dan 5 à 10 hectare (Hermy, 1989). Anderzijds blijkt uit een
studie in het verstedelijkte gebied van Kortrijk dat er vanaf 15 ha bijna geen stijging meer is van het
aantal bosplantensoorten. 
Daarnaast wordt voor strikte bosreservaten een minimum structuur areaal (MSA) voorgesteld, dat is
de minimale oppervlakte nodig om alle ontwikkelingsfases van een bepaald bostype te kunnen
bevatten. Dit varieert tussen 10 en 50 ha naargelang de bosgemeenschap (Vandekerkhove, 1998). 
Voor wat betreft bosvogels, ook daar daalt de kans op voorkomen van meerdere soorten in kleinere
bosjes (Van Dorp & Opdam, 1987). Voor een evenwichtig uitgebouwde vogelpopulatie is een
oppervlakte van minstens 10 ha vereist. Predatoren zoals Bosuil en Havik vereisen echter nog veel
grotere oppervlakten. Zo ook voor wat betreft de meeste andere fauna-elementen. 
De ecologische potenties van kleine bossen op zich zijn dus beperkt. Niettemin kunnen deze kleine
bospercelen een niet onbelangrijke functie vervullen als verbinding tussen grotere boscomplexen, of
kunnen ze in een netwerk van kleine bosperceeltjes ook soms leefbare populaties herbergen. 
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Om de indeling in puntenklassen of scores te bepalen, werd enerzijds rekening gehouden met de
verdeling van de polygonen van de coverage Zb13at over de oppervlakteklassen (ArcView:
‘natuurlijke breekpunten’- en ‘standaarddeviatie’-methode) en werden anderzijds ook
literatuurgegevens (zie hoger) in overweging genomen. Hieruit blijkt ondermeer dat het niet veel zin
heeft de hoogste score enkel toe te kennen aan bosfragmenten groter dan 90 ha. Vanaf een bepaald
punt betekent een oppervlaktestijging immers nog maar een zeer beperkte meerwaarde.

Het resultaat van deze verdeling in puntenklassen is te zien in onderstaande tabel (Tabel 6). De score
werd als het item ‘opp_score’ aan de coverage toegevoegd.

Tabel 6: Scores op basis van oppervlakte van het zonevreemd bosfragment

Opp_score Oppervlakte (ha)
1 < 1,5 ha
2 1,5 – 5 ha
3 5 – 10 ha
4 10 – 30 ha
5 > 30 ha

In Tabel 7 is de verdeling van de zonevreemde bosfragmenten over de voorgestelde
oppervlakteklassen te zien. Een kleine helft van de bosfragmenten haalt score 3 of meer, en een
ruime 10 % haalt score 5, wat wijst op een evenwichtige verdeling.

Tabel 7: Verdeling van de zonevreemde bosfragmenten over de voorgestelde oppervlakteklassen

Opp_score Oppervlakteklasse Aantal polygonen Opp. (ha) 
1 < 1.5 ha 17.273 10.442 ha
2 1.5 – 5 ha 4.414 11.359 ha
3 5 – 10 ha 738 5.131 ha
4 10 – 30 ha 378 5.845 ha
5 > 30 ha 78 4.754 ha

TOTAAL 22.881 37.531 ha

Op kaart 1 (zie Bijlage) is een detail te zien van de toekenning van de opp_score voor het Scheutbos
(te Lembeke) en omgeving.

Omwille van praktische redenen werd met de oppervlakte van het zonevreemde bosfragment gewerkt
en niet met de volledige bosoppervlakte. Het ecologische aspect van het oppervlaktecriterium werd
dan ook niet in zijn totaliteit ingevuld.
Om dit op te vangen werd eerst gedacht aan een aanvullend criterium, nl. het percentage dat het
zonevreemd bosfragment inneemt in het gehele boscomplex. Maar vanaf wanneer vormen twee
bossen één boscomplex? Wat is de maximaal toelaatbare afstand? Betreft het een harde grens
waardoor migratie van plant en / of dier onmogelijk is, of een eerder zachte grens? 
Daarnaast is het ook niet altijd correct om een hogere score toe te kennen aan de zonevreemde
bosfragmenten die een groot deel beslaan van het volledige boscomplex. Zo kunnen kleine snippers
zonevreemd bos in een groot, waardevol boscomplex, meer waarde hebben dan één volledig
zonevreemd bos van 0.5 ha groot. 
Daar dit op niveau Vlaanderen niet na te gaan is, werd dit criterium terzijde geschoven. 

Daarom willen we toch aanraden om bij individuele dossiers ook eens het volledige boscomplex te
toetsen aan het oppervlaktecriterium, en de impact van het eventueel verdwijnen van het
zonevreemde fragment in te schatten. Dit geeft dan de mogelijkheid om, indien nodig, bepaalde
bosfragmenten op te waarderen.
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2.3.2 Biologische waarde volgens de BWK
Om de biologische waarde van het zonevreemd bosfragment in te schatten werd gebruik gemaakt van
de Biologische Waarderingskaart van het I.N., versie 1.0-2.0-2.1 (=integratie van versie 1.0 met versie
2.0 & 2.1, mei 2002). 
De afzonderlijke kaarten (per provincie) werden samengevoegd via een union-operatie, ter vorming
van Bwkvla. Vervolgens werd een extra item toegevoegd ‘bwk_score’, berekend aan de hand van de
biologische waardering (Tabel 8). 

Tabel 8: Scores op basis van de biologische waardering (BWK)

Bwk_score Biologische waardering
(BWK)

1 m, 0, blanco
2 mw, mz, mwz
3 w
4 wz
5 z

 
Na een dissolve-operatie o.b.v. deze score ontstond de coverage Bwk02ds. Via een overlay (identity)
van de basiskaart Zb13at met deze Bwk02ds, werd een nieuwe coverage gevormd Rang1. Met elk
van de zo gevormde subfragmenten komt een ‘bwk_score’ overeen. De verdeling hiervan is te zien in
onderstaande tabel (Tabel 9).

Tabel 9: Verdeling van de subfragmenten (polygonen in Rang1) volgens ‘bwk_score’

Bwk_score Aantal polygonen Opp. (ha) % opp. 
1 33.279 12.145 ha 32%
2 5.743 1.902 ha 5%
3 17.480 16.229 ha 43%
4 1.792 1.253 ha 3%
5 9.617 6.002 ha 16%

TOTAAL 67.911 37.531 ha 100%

Zoals hoger reeds vermeld werd ervoor geopteerd de zonevreemde bosfragmenten niet verder op te
splitsen o.b.v. de overlay met de BWK, maar om verder te werken met de zonevreemde
bosfragmenten van de basiskaart Zb13at en deze als geheel één score toe te kennen. 
Hiervoor werd met behulp van Access het gewogen gemiddelde (op basis van oppervlakte) van de
scores van de subfragmenten berekend, gem_bwk. Een andere mogelijkheid zou zijn het maximum
van de scores van de subfragmenten te nemen, maar dat kan een sterk vertekend beeld opleveren. 
De verdeling van de zonevreemde bosfragmenten volgens deze gemiddelde bwk_score is te zien in
onderstaande tabel.

Tabel 10: Verdeling van de zonevreemde bosfragmenten (polygonen in Zb13at) volgens de
gemiddelde bwk_score

Gem_bwk Aantal polygonen Opp. (ha) % opp.
< 1.5 6.528 7.549 ha 20%
1.5 – 2.5 3.774 6.440 ha 17%
2.5 – 3.5 8.557 16.487 ha 44%
3.5 –4.5 2.286 4.842 ha 13%
4.5 - 5 1.736 2.213 ha 6%

TOTAAL 22.881 37.531 ha 100%

Op kaart 2 (zie Bijlage) is voor het Scheutbos en omgeving de bwk_score en de gem_bwk te zien.
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2.3.3 Boshistoriek
Om een beeld te krijgen van de historiek van de zonevreemde bosfragmenten werd gebruik gemaakt
van 3 historische kaartlagen, die reeds uitgewerkt werden voor het VLINA-project 'Ecosysteemvisie
Bos Vlaanderen' (De Keersmaeker et al., 2001). De volgende historische kaarten dienden als basis:
1. de kaarten van Ferraris12 (opgemaakt tussen 1771 en 1778);
2. de kaarten van Vandermaelen (opgemaakt tussen 1846 en 1854);
3. de 3de editie van topografische kaarten op 1/20.000 (het merendeel werd opgemaakt tussen 1910

en 1940);
Deze kaarten werden ingescand en gegeorefereerd, waarna de bebossing werd gevectoriseerd. 
Op deze kaarten werd enkel het onderscheid gemaakt tussen bos en niet-bos. Dit resulteerde in een
binaire code in de attribuuttabel. Ook aan de Bosreferentielaag werd zo’n code toegekend. De waarde
voor bos is specifiek voor elke kaart (zie Tabel 11), niet-bos polygonen die omsloten worden door bos
hebben steeds de waarde 0. 

Tabel 11: Code die werd toegewezen aan de bospolygonen op de 4 kaarten

Kaart Code bospolygonen
Ferrariskaart 1
Vandermaelen 10
Topokaart 1900-1947 100
Bosreferentielaag 1000

Door een overlay (union) te maken van deze 4 kaartlagen, verkrijgt men een goed beeld van de
bebossingshistoriek in Vlaanderen. Hierbij dient men wel in het achterhoofd te houden dat deze
bebossingshistoriek bepaald werd aan de hand van slechts 3 historische kaarten, wat een zekere
onnauwkeurigheid met zich mee brengt. Tussentijdse ontbossingen worden immers niet altijd
gedetecteerd. In het project ‘Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen’ werd de nauwkeurigheid van de
bosleeftijdskaart bepaald aan de hand van 8 historische kaarten. De globale nauwkeurigheid bleek 87
% te bedragen. 
De overlay van deze 4 kaartlagen leverde ons de coverage Bh04at op, waarbij de bebossingshistoriek
werd weergegeven door het item ‘boshist’. Dit item werd berekend als de som van de codes van de
afzonderlijke kaarten. Zo is een polygoon met ‘boshist’ gelijk aan 1001, een in 2001 gekarteerd bos,
op een locatie die in 1775 ook bebost was, maar niet in 1850 en ook niet in het begin van de 20ste

eeuw. Op basis van dit item ‘boshist’ werd vervolgens een score toegekend, ‘hist_score’ (zie Tabel
12). 

                                                     
1 Een klein deel van het huidige Vlaanderen (Lommel, een stukje van Voeren, Westouter) behoorde niet tot de
Oostenrijkse Nederlanden en wordt bijgevolg niet weergegeven op de kaarten van Ferraris. Deze krijgen code 2
toegekend.

2 Locaties die op de Ferrariskaarten als bos staan aangeduid, zijn niet noodzakelijk 'nooit ontgonnen'. Op de
kaarten staan ook herbebossingen weergegeven van woeste gronden (wastines). Streken met belangrijke
herbebossingen van voor 1800 zijn het Houtland in West-Vlaanderen, de Voorkempen oostelijk van Antwerpen
en het Hageland. Minder frequent komt het omgekeerde voor, namelijk historisch permanente bossen die ten
tijde van Ferraris korte tijd ontgonnen zijn. Een voorbeeld hiervan is Bos Terrijst in Schorisse.
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Tabel 12: Scores op basis van boshistoriek

Hist_score ‘Boshist’ Betekenis
5 1111 Bos op alle historische kaarten (1775, 1850 begin 20ste eeuw)
4 1110

11121

1101

Bebost tussen 1775 en 1850 en nog steeds bos begin 20ste eeuw 
of
Bebost tussen 1850 en begin 20ste eeuw, en reeds bos in 1775

3 1100
11021

1011

Bebost tussen 1850 en begin 20ste eeuw, niet bebost in 1775
of
Niet bebost begin 20ste eeuw, wel in 1850 en in 1775

2 1001 Niet bebost begin 20ste eeuw, noch in 1850, maar wel in 1775
1 1010

10121

1000
10021

Niet bebost begin 20ste eeuw, al dan niet in 1850, maar niet in 1775

Bij het toekennen van de scores, dienden we ons te houden aan een 5-delige score, om een zekere
uniformiteit met de andere criteria te bewaren.
De ecologische waarde van een bos wordt ondermeer bepaald door de eigenlijke leeftijd van het bos
enerzijds, wat vaak ook het ontwikkelingsstadium van het bos weergeeft, en door de historiek van het
bos anderzijds, wat veeleer een weergave is van de potenties van het bos. Met deze twee zaken in
het achterhoofd werden de scores toegekend.
Zo wordt aan bos dat reeds sinds Ferraris (1775) continu bos is, een hogere score toegekend dan aan
bos dat pas bestaat sinds Vandermaelen (1885), wat weer een hogere score krijgt dan bos ontstaan
begin 20° eeuw, dit ongeacht de voorgeschiedenis. Dit spreekt voor zichzelf. 
Daarnaast zijn we van mening dat een bos, dat ook ten tijde van Ferraris bos was, hogere potenties
heeft dan een vergelijkbaar ander bos. Dit ten eerste omdat de grootste ontbossingen plaats hebben
gehad begin 19° eeuw, zodat men kan onderstellen dat bos op de Ferrariskaarten, reeds al van veel
vroeger bos was. Terwijl men dat van bos op de Vandermaelenkaarten (en niet op de
Ferrariskaarten), niet kan zeggen: daar is het bos maximaal 75 jaar oud. Ten tweede omdat er vaak
nog relictpopulaties van de ‘Ferrarisperiode’ aanwezig zijn in houtkanten en dergelijke. 
Daarom werden deze bossen een stuk opgewaardeerd: zo kreeg bos dat ontstaan is tussen 1850 en
begin 20ste eeuw, en ook bos was in 1775 (1101) score 4, terwijl bos dat ontstaan is tussen 1850 en
begin 20ste eeuw, en geen bos was in 1775 (1100 en 1102), score 3 behield. Het bos ontstaan na
1920-1940, dat ook bos was in 1850 en in 1775 (1011), werd ook opgewaardeerd en kreeg score 3. 
Daarnaast kreeg alle overige bos, ontstaan na 1920 1940 (1010, 1012, 1000, 1002), score 1. Er werd
geen onderscheid meer gemaakt tussen bossen die al dan niet bebost geweest zijn in 1850. Dit omdat
deze tijdelijke bebossingen ten tijde van Vandermaelen, voornamelijk heidebebossingen betreffen van
korte duur en zodoende niet echt een ecologische meerwaarde betekenen voor het huidige bos. 

Het verschil in score tussen een tijdelijke ontbossing ten tijde van Vandermaelen (1101: score 4) en
een tijdelijke ontbossing begin 20° eeuw (1011: score 3) is te verantwoorden: enerzijds door de
effectieve leeftijd van het bos (resp. een geschatte, gemiddelde leeftijd van 35 jaar en een geschatte,
gemiddelde leeftijd van 110 jaar), en anderzijds doordat de tijdelijke ontbossing ten tijde van
Vandermaelen bijna geen invloed gehad heeft op de bodemeigenschappen. In de 20° eeuw, na 1940,
maakte men echter gebruik van hogere mestgiften in de landbouw, wat wel een invloed gehad heeft
op de bodemeigenschappen, en zo ook op het voortbestaan van relictpopulaties en / of zaadbanken. 

Na een dissolve-operatie o.b.v. deze score ontstond de coverage Bh06ds. Via een overlay (identity)
van de coverage Rang1 met deze boshistoriekkaart Bh06ds, werd vervolgens een nieuwe coverage
gevormd Rang2. Deze bevat alle zonevreemde bosfragmenten, opgesplitst volgens ‘bwk_score’ en
verder opgesplitst volgens ‘hist_score’. De verdeling van de polygonen over ‘hist_score’ is te zien in
onderstaande tabel.



14

Tabel 13: Verdeling van de subfragmenten (polygonen in Rang2) volgens ‘hist_score’

Hist_score Aantal polygonen Opp. (ha) % opp. 
1 62.535 21.290 ha 57%
2 11.110 1.523 ha 4%
3 36.513 9.775 ha 26%
4 17.538 3.393 ha 9%
5 6.880 1.551 ha 4%

TOTAAL 134.576 37.531 ha 100%

Zoals hoger reeds vermeld, werd ervoor geopteerd de zonevreemde bosfragmenten niet verder op te
splitsen, maar om te werken met de zonevreemde bosfragmenten van de basiskaart Zb13at en deze
als geheel één score toe te kennen. 
Hiervoor werd met behulp van Access het maximum van de hist_scores van de subfragmenten
berekend, max_hist. Er werd gekozen voor deze maximum waarde, wegens het grote belang dat
toegekend kan worden aan (zelfs kleine) oude boskernen. 
De verdeling van de zonevreemde bosfragmenten volgens deze maximale hist_score is te zien in
onderstaande tabel.

Tabel 14: Verdeling van de zonevreemde bosfragmenten (polygonen in Zb13at) volgens de maximale
historiek-score (max_hist)

Max_hist Aantal polygonen Opp. (ha) % opp. 
1 8.637 9.526 ha 25%
2 1.213 1.501 ha 4%
3 6.425 11.057 ha 29%
4 3.912 8.827 ha 24%
5 2.694 6.620 ha 18%

TOTAAL 22.881 37.531 ha 100%

Op kaart 3 (zie Bijlage) is deze hist_score en max_hist visueel voorgesteld voor het Scheutbos en
omgeving.

Enkele tekortkomingen van deze ‘hist_score’ op een rijtje:
- Er wordt geen rekening gehouden met het bostype. Zo zal de leeftijd van een elzenbroekbos niet

zo belangrijk zijn, daar een elzenbroekbos van 150 jaar niet veel meer soorten zal bevatten dan
een broekbos van 50 jaar (de ontwikkelingsduur van een elzenbroekbos ligt tussen de 30 en 100
jaar (Vandekerkhove, K., 1998);

- Er wordt niet gekeken naar connectiviteit met oud bos.
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2.3.4 Ligging t.o.v. grotere ruimtelijke structuren (gewenst VEN + IVON)
Om de ligging ten opzichte van grotere ruimtelijke structuren ook bij de analyse te betrekken, werd
geopteerd voor het gewenst VEN en IVON als ruimtelijke structuren. Van wat het gewenst IVON zou
moeten worden, bestond nog slechts een schets met de naam ‘gewenst NVWG’. Desalniettemin werd
deze kaartlaag toch bij de analyses betrokken, omdat ze (samen met het ‘gewenst VEN’) een goed
beeld geeft van de grotere bosstructuren in Vlaanderen. 
Deze 2 kaartlagen werden samengevoegd ter vorming van de coverage Struct. Rond de polygonen
van deze coverage werd een buffer van 500 m gecreëerd ter vorming van de coverage Str02bu. Struct
en Str02bu vormden de basis voor de ruimtelijke analyse. 
Aan de basiskaart Zb13at werd een extra item toegevoegd ‘str_score’, dat berekend werd op basis
van de ligging van de zonevreemde bosfragmenten ten opzichte van Struct en Str02bu (zie Tabel 15).

Tabel 15: Scores op basis van de ligging ten opzichte van gewenst VEN en gewenst IVON

Str_score Ligging ten opzichte van gewenst VEN en gewenst IVON
1 � 75 % van de oppervlakte gelegen binnen buffer van 500 m rond unie van

gewenst VEN en gewenst IVON
3 > 75% van de oppervlakte gelegen binnen buffer van 500 m met � 75% van de

oppervlakte gelegen in de unie van gewenst VEN en gewenst IVON
5 > 75% van de oppervlakte gelegen in unie van gewenst VEN en gewenst IVON

De verdeling van de zonevreemde bosfragmenten volgens deze ‘str_score’ is te zien in onderstaande
tabel.

Tabel 16: Verdeling van de zonevreemde bosfragmenten (polygonen van Zb13at) volgens ‘str_score’ 

Str_score Aantal polygonen Opp. (ha) % opp. 
1 6.221 9.974 ha 27%
3 7.407 10.623 ha 28%
5 9.253 16.934 ha 45%

TOTAAL 22.881 37.531 ha 100%

Op kaart 4 (zie Bijlage) is deze str_score aanschouwelijk voorgesteld.

2.3.5 Multicriteria-analyse: werkwijze + resultaten
Na bepalen van de deelscores per criterium, werd overgegaan tot de bepaling van een totaalscore
(procentueel) per zonevreemd bosfragment. 

Deze berekeningen gebeurden in Access. De link met de geografische dataset werd bewaard via het
record-nummer van de basiscoverage Zb13at. De in Access aangemaakte tabellen werden onder dbf-
formaat geëxporteerd en verder omgezet naar INFO-tabellen, die zowel in ArcView als in Arc/Info
makkelijk toegankelijk zijn. Zo is het mogelijk om in ArcView de MCA visueel weer te geven. 

Initieel werd met een basisscenario gewerkt, waarbij elk criterium even sterk doorweegt. Vervolgens
werden nog drie scenario’s gevolgd, waarbij verschillende gewichten toegekend werden aan de
verschillende criteria (zie Tabel 17). 
Dit eerste scenario noemen we het blanco scenario, omdat elk criterium er eenzelfde gewicht krijgt.
Dit scenario willen we naar voren schuiven als het standaardscenario, omdat het geen (sowieso
subjectief) oordeel inhoudt over het belang van de verschillende criteria.

In het tweede scenario wordt het ecologisch belang benadrukt, waarbij de criteria biologische waarde
en boshistoriek een groter gewicht krijgen. 
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Bij het derde scenario ligt de nadruk op het structureel belang, en krijgen het oppervlaktecriterium en
het criterium ‘gelegen in een grotere ruimtelijke structuur’ een groter gewicht. 
Het vierde scenario tenslotte laat de oppervlakte buiten beschouwing, De gedachtegang hierachter is
dat één groot stuk niet noodzakelijk meer waarde heeft dan verschillende kleine fragmenten met
eenzelfde totale oppervlakte.

Tabel 17: Overzicht van de gewichten toegekend aan de criteria volgens de verschillende scenario’s

Criteria Scenario 1
(blanco
scenario)

mca1

Scenario 2
(benadrukken
ecologisch
belang)

mca2

Scenario 3
(benadrukken
structureel
belang)

mca3

Scenario 4
(oppervlakte niet in
overweging
genomen)

mca4
opp_score 1 1 2 0
str_score 1 1 2 1
gem_bwk 1 2 1 1
max_hist 1 2 1 1

Zoals hoger reeds vermeld, werd de score toegekend aan de zonevreemde bosfragmenten van de
basiscoverage Zb13at. De verdeling van deze polygonen over de totaalscores per scenario, wordt
weergegeven in Tabel 18.

Tabel 18: Verdeling van de zonevreemde bosfragmenten over de totaalscores per scenario

OPPERVLAKTE mca < 60 % 60 < mca < 70 % 70 < mca < 80 % mca > 80 %
mca1 20.104 ha 7.938 ha 5.567 ha 3.923 ha
mca2 20.084 ha 8.104 ha 6.155 ha 3.188 ha
mca3 19.927 ha 7.205 ha 5.738 ha 4.661 ha
mca4 18.044 ha 7.018 ha 6.938 ha 5.531 ha

% VAN TOTALE
OPPERVLAKTE

mca < 60 % 60 < mca < 70 % 70 < mca < 80 % mca > 80 %

mca1 54% 21% 15% 10%
mca2 54% 22% 16% 8%
mca3 53% 19% 15% 12%
mca4 48% 19% 18% 15%

AANTAL
POLYGONEN

mca < 60 % 60 < mca < 70 % 70 < mca < 80 % mca > 80 %

mca1 17.871 3.471 1.315 224
mca2 17.125 3.437 1.813 506
mca3 18.020 3.630 1.036 195
mca4 13.364 3.987 3.337 2.193

Op de kaarten 5 tot en met 8 (zie bijlage) worden de vier scenario’s voor het Scheutbos en omgeving
visueel voorgesteld.
Opvallend is dat er geen grote verschuivingen te zien zijn, zeker niet voor wat betreft de eerste drie
scenario’s. Logischerwijze verkrijgen sommige kleine bosfragmentjes wel plots een hogere score voor
scenario 4, waar de oppervlakte niet mee in rekening genomen werd.
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2.4 Verdere verfijning met behulp van secundaire criteria
Na deze eerste rangschikking, werd het mogelijk een gedeelte van de bosfragmenten meer in detail te
bekijken. Naast de vier basiscriteria die gebruikt werden in de MCA spelen immers nog andere criteria
een belangrijke rol. Deze zijn echter ofwel moeilijker te bepalen op niveau Vlaanderen, ofwel niet in
puntenklassen op te delen. 
Bepaalde van deze criteria werden dus enkel voor de hoogst scorende zonevreemde bosfragmenten
berekend. 
We noemen deze criteria de ‘secundaire’ criteria, daar ze louter informatief zijn en niet bijdragen tot
een verdere rangschikking. Ze kunnen wel gebruikt worden om bepaalde fragmenten op te
waarderen.

Uit Tabel 18 blijkt dat per scenario telkens ongeveer 17.000 ha van de zonevreemde bosfragmenten
een totaalscore hoger dan 60% halen. Aangezien elk scenario zijn waarde heeft en telkens andere
aspecten benadrukt, lijkt het aangewezen om minstens voor die fragmenten die voor één van de vier
scenario’s hoger dan 60% scoren, de secundaire criteria te berekenen. In totaal gaat het over 8.929
polygonen, met een totale oppervlakte van 21.643 ha en een gemiddelde oppervlakte van 2,4 ha. 

Volgende criteria zullen alvast bepaald worden:
� Voor alle bosfragmenten
1) bedreiging o.b.v. de gewestplanbestemming, volgens advies van ARP;
2) het al dan niet ‘ontheven’ zijn;
3) geheel of gedeeltelijk gelegen in Habitat- en / of Vogelrichtlijngebied;aanwezigheid van oude

boskernen in een straal van 200 m;
5) geheel of gedeeltelijk gelegen in ankerplaatsen;
6) boomsoort (< Bosreferentielaag);
� Enkel voor de hoogst gerangschikte bosfragmenten
7) bevolkingsaantal in een straal van 3 km;
8) al dan niet aanwezigheid van ander verondersteld toegankelijk bos;
9) het al dan niet zelf verondersteld toegankelijk bos zijnde;
10) bosrijkdom in een straal van 3 km.

Het bleek niet mogelijk om op schaal Vlaanderen een accurate en objectieve schatting te maken van
de recreatieve waarde van de zonevreemde bosfragmenten aan de hand van digitaal kaartmateriaal.
Het bleek ook niet opportuun de buitendiensten met deze vraag te belasten. Toch zitten er in
bovenstaande secundaire criteria enkele criteria die een beeld geven van een mogelijke recreatieve
waarde, zoals het bevolkingsaantal, het al dan niet aanwezig zijn van ander verondersteld toegankelijk
bos, het al dan niet zelf verondersteld toegankelijk bos zijn, en de ligging ten opzichte van
landschappelijke waardevolle ankerplaatsen. Ander toegankelijk bos in de buurt kan de recreatieve
waarde van het zonevreemd bosfragment zowel verlagen als verhogen, afhankelijk van de keuze of
men resp. de recreatie wil spreiden of groeperen. 

2.4.1 Bedreigingscriterium
Daar de landdruk hoger is in bepaalde gewestplanbestemmingen dan in andere, werd de
gewestplanbestemming als een bedreigingscriterium mee opgenomen. In industrie- en woonzone is
ontbossing immers meer nabij dan in recreatiegebied. Zo’n bedreigingscriterium is echter een vrij
subjectief gegeven. Toch wilden we het mee opnemen als extra informatie.
Om de link tussen bedreiging en gewestplanbestemming te leggen, werd advies gevraagd aan ARP.
Er werden 3 bedreigingsklasses vooropgesteld, met scores 1, 3 en 5, waarbij score 5 wijst op de
hoogste bedreiging, dit naar analogie met de MCA. Dit werd onder het attribuut ‘bedreiging’ in de
dataset opgenomen. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze link.
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Tabel 19: Scores voor het attribuut ‘bedreiging’ per gewestplanbestemming (enkel de
hoofdbestemmingen en enkele specifieke onderdelen) met ‘code’ volgens de legende van het digitale
gewestplan (!! verschillend van de indeling volgens het Koninklijk besluit van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (BS 10
feb 1973, Err BS 11 aug 1973))

CODE VOORSCHRIFT Bedreiging Oppervlakte

100 Woonzone 5 5.610ha

0200 Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen

5 1.828ha

0300 Dienstverleningsgebieden 5 13ha

0400 Recreatiegebieden 5 4.556ha

0500 Parkgebieden / 27ha
0510 Parkgebieden met semi - agrarische functie 1 27ha

700 Groengebied / 68ha
733 Groengebied met vissershutten 1 28ha
735 Groengebieden met semi - residentiële functie 1 4ha
738 Natuurgebied met bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid 1 28ha

900 Agrarisch gebied 3 20.880ha
0901 Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 3 10.973ha
0910 Agrarische gebieden met ecologisch belang 3 1.256ha
0911 Valleigebieden 3 304ha
0912 Agrarisch gebied met landschappelijke (of 'bijzondere') waarde

(vallei- of brongebieden)
3 78ha

0916 Bouwvrij agrarisch gebied 3 3ha
0930 Serregebieden 3 1ha
0931 Kleintuingebied 3 0ha

1000/1100 Industriegebied 5 4.421ha
1041 Industriegebied met nabestemming natuurgebied 5 6ha

1200 Ontginningsgebieden 5 1.121ha
1300 Stortgebieden, opspuitingsgebieden, bezinkingsgebieden 5 141ha

1500 Infrastructuur 5  
Bestaande infrastructuur (hoofdcode) 5 79ha
Aan te leggen autosnelwegen en waterwegen (code) 5
Erfdienstbaarheidsgebieden (code) 5
Reservatiestroken (code 1) 5

1600 Andere gebieden   709ha
1610 Zone met cultuurhistorische waarde 1 1ha
1630 Gebieden voor de vestiging van kerninstallaties 5 540ha
1631 Gebieden voor wachtbekken 5 3ha
1636 Zone voor Koninklijk domein 5 164ha

1700 Landelijke gebieden 1 0,3 ha
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Via een overlay met de gewestplanbestemmingen en de laag met de reservatiestroken kon het
criterium ‘bedreig’ voor elk bosfragment bepaald worden. We kozen ervoor om ook hier de
bosfragmenten niet verder op te splitsen en een score toe te kennen aan het zonevreemde
bosfragment als geheel. 
Hierbij werd  telkens de hoogst voorkomende score toegekend aan het bosfragment als geheel. Spijtig
genoeg werden we ook hier geconfronteerd met het probleem van de slivers. Daarom werd ervoor
gekozen deze hoogst voorkomende score pas toe te kennen aan het bosfragment als geheel,
wanneer (1) meer dan 2 % van de oppervlakte van het bosfragment deze score heeft, én (2) wanneer
de oppervlakte gelegen in het gebied met deze score groter is dan 200 m2. Zodra meer dan 1000 m2

in het gebied met deze score ligt, gaven we sowieso ook deze score, ongeacht het
oppervlaktepercentage. 
Dit zal echter niet volledig vermijden dat een deel bosfragmenten een hogere score krijgen terwijl ze
eigenlijk slechts met een sliver in een meer bedreigd gebied liggen. Dit is onvermijdelijk op niveau
Vlaanderen. 
Een detail is te zien op kaart 9 (zie Bijlage) voor het Scheutbos en omgeving.

Ik wil er nog de aandacht op vestigen dat we hier dus ook de reservatiestroken mee opgenomen
hebben in de analyse, m.a.w. als een zonevreemd bosfragment (zoals in 1.2.1. gedefinieerd)
doorkruist wordt door een reservatiestrook (code 15**) het ook een bedreigingsscore 5 (zie Tabel 19)
toegewezen krijgt. 

2.4.2 Al dan niet ontheven van het verbod op ontbossing 
Zoals reeds vermeld is het voorgaande criterium ‘bedreiging’ vrij subjectief. Om daar een objectiever
criterium tegenover te stellen, werd gekozen voor het criterium ‘ontheven’.
Dit criterium is gebaseerd op artikel 90bis uit het bosdecreet, en geeft ook een goed beeld van de
bedreiging. Het artikel stelt dat een vergunning tot ontbossing niet kan worden verleend tenzij in de
volgende gevallen:
1° ontbossing met het oog op werken van algemeen belang;
2° ontbossing in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin;
3° ontbossing in zones die volgens de geldende plannen van aanleg of de ruimtelijke
uitvoeringsplannen gelijk te stellen zijn met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de
ruime zin;
4° ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling.
De bestemmingen die grotendeels hieronder vallen kunnen als meer bedreigd worden beschouwd. 
Voor andere ontbossingen dient een ontheffing op het verbod op ontbossing aangevraagd te worden
bij de Vlaamse regering. Bossen in deze gewestplanbestemmingen worden dan als minder bedreigd
beschouwd.

In onderstaande tabel (Tabel 20) wordt weergegeven voor welke gewestplanbestemmingen ontheffing
op het verbod op ontbossing dient aangevraagd te worden, en voor welke dat niet nodig is (de
zogenaamd ‘ontheven’ bestemmingen). 
De ontbossing met het oog op werken van algemeen belang is echter niet volledig in
gewestplanbestemmingen te vatten. Zeker is dat de reservatiestroken en de
erfdienstbaarheidsgebieden enkel voor werken van algemeen belang gereserveerd zijn. Deze worden
bijgevolg als ‘ontheven’ beschouwd (code 1500). Dit kan niet gezegd worden van de gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (code 200): daar kunnen ook nog
andere werken plaatsvinden die niet van algemeen belang zijn. Enkel wanneer de werken er werken
van algemeen belang zijn, is men er ontheven van het verbod op ontbossing. Er werd hier niet voor
het ‘worst’ scenario gekozen, zodat het criterium ‘ontheven’ enkel toegekend werd aan deze
gewestplanbestemmingen waar men ALTIJD ontheven is van het verbod op ontbossing.
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Tabel 20: Scores voor het attribuut ‘ontheven’ per gewestplanbestemming (enkel de
hoofdbestemmingen en enkele specifieke onderdelen) (met ‘code’ volgens de legende van het digitale
gewestplan (!! verschillend van de indeling volgens het Koninklijk besluit van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (BS 10
feb 1973, Err BS 11 aug 1973))

CODE VOORSCHRIFT Ontheffing niet nodig =
‘ontheven’

100 Woonzone ja

0200 Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen

nee

0230 Abdijgebieden nee
0232 Parkgebied voor verzorgingsinstellingen nee
0233 Tijdelijk gebied voor gemeenschapsvoorziening nee
0235 zone voor openbaar nut met nabestemming bosgebied nee

0238 Gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen in
combinatie met natuurontwikkeling

nee

0300 Dienstverleningsgebieden nee

0400 Recreatiegebieden nee

0500 Parkgebieden /
0510 Parkgebieden met semi - agrarische functie nee

700 Groengebied /
733 Groengebied met vissershutten nee
735 Groengebieden met semi - residentiële functie nee
738 Natuurgebied met bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid nee

900 Agrarisch gebied nee

1000&
1100

Industriegebied ja

1041 Industriegebied met nabestemming natuurgebied ja

1200 Ontginningsgebieden nee
1300 Stortgebieden, opspuitingsgebieden, bezinkingsgebieden nee

1500 Infrastructuur ja
Bestaande infrastructuur (hoofdcode) ja
Aan te leggen autosnelwegen en waterwegen (code) ja
Erfdienstbaarheidsgebieden (code) ja
Reservatiestroken (code 1) ja

1600 Andere gebieden   
1610 Zone met cultuurhistorische waarde nee
1630 Gebieden voor de vestiging van kerninstallaties ja
1631 Gebieden voor wachtbekken ja
1636 Zone voor Koninklijk domein nee

1700 Landelijke gebieden nee
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Via een overlay met de gewestplanbestemmingen en de laag met de reservatiestroken kon het
criterium ‘ontheven’ voor elk bosfragment bepaald worden. Dit criterium geeft weer of een
bosfragment al dan niet (resp. ‘ja’ en ‘nee’) gelegen is in een ‘ontheven’ gebied. 

We kozen ervoor om ook hier de bosfragmenten niet verder op te splitsen en een score toe te kennen
aan het zonevreemde bosfragment als geheel. Bosfragmenten die zelfs maar gedeeltelijk in een
‘ontheven’ gebied gelegen zijn, kregen een ‘ja’ voor het attribuut ‘ontheven’. 
Spijtig genoeg werden we ook hier geconfronteerd met het probleem van de slivers. Daarom werd
ervoor gekozen ‘ja’ pas toe te kennen wanneer 1) meer dan 2 % van de oppervlakte van het
bosfragment in ‘ontheven’ gebied ligt, én 2) wanneer de oppervlakte gelegen in dat ‘ontheven’ gebied
groter is dan 200 m2. Zodra meer dan 1000 m2 in ‘ontheven’ gebied ligt, gaven we sowieso ook score
1, ongeacht het oppervlaktepercentage. 
Dit zal echter niet volledig vermijden dat een deel bosfragmenten nog ‘ja’ krijgen terwijl ze eigenlijk
slechts met een sliver in ‘ontheven’ gebied liggen. Dit is onvermijdelijk op niveau Vlaanderen. 
Een detail is te zien op kaart 10 (zie Bijlage) voor het Scheutbos en omgeving.

Ik wil er nogmaals de aandacht op vestigen dat we hier dus ook de reservatiestroken mee opgenomen
hebben in de analyse, m.a.w. als een zonevreemd bosfragment (zoals in 1.2.1. gedefinieerd)
doorkruist wordt door een reservatiestrook (code 15**) het ook de status ‘ontheven’ toegewezen krijgt. 

2.4.3 Gelegen in Habitat- en / of Vogelrichtlijngebied
Om de ligging ten opzichte van speciale beschermingszones weer te geven werden volgende twee
attributen aan de dataset toegevoegd, ‘hrl20_’ en ‘vrl20_’. Deze geven weer of er al dan niet (resp. ‘ja’
of ‘nee’) 20 % van het zonevreemd bosfragment gelegen is in Habitatrichtlijngebied (hrl20_) en / of
Vogelrichtlijngebied (vrl20_). 
Indien dat effectief het geval is, is het aan de bevoegde instantie om zich verder te informeren welke
habitats in het betreffende gebied dienen beschermd te worden. Meer gedetailleerde info hierover kan
verkregen worden bij de gebiedsgerichte medewerkers van het Instituut voor Natuurbehoud (tel.
02/558.18.11):

- Provincie Antwerpen: Lon Lommaert
- Provincie Limburg: Geert Sterckx
- Provincie Vlaams-Brabant: Niko Boone
- Provincie Oost-Vlaanderen: Lode De Beck
- Provincie West-Vlaanderen: Griet Ameeuw

2.4.4 Oude boskernen in de buurt
In een volgende stap kijken we naar de aanwezigheid van oude boskernen (ferrarisbos) in een straal
van 200 m rond de zonevreemde bosfragmenten. Dit wordt weergegeven met het attribuut ‘ferr200m’:
al dan niet (resp. ‘ja’ of ‘nee’) een ferrarisbos op een afstand kleiner dan 200 m.
Hierbij moeten we wel de beperkingen van deze info beseffen: er wordt immers niks gezegd over het
al dan niet voorkomen van harde barrières tussen het zonevreemd bosfragment en de oude boskern.
In het ene geval zal het zonevreemd bosfragment verbonden zijn via bos met de oude boskern, en in
een ander geval zal er 200 m akker tussen liggen. Het is echter niet mogelijk om op niveau
Vlaanderen gedetailleerde connectiviteitsanalyses te doen. 

2.4.5 Landschappelijke waarde
Met het attribuut ‘ankerpl’ wordt gepoogd een beeld te geven van de landschappelijke waarde van de
bosfragmenten.
Hiervoor hebben we ons gebaseerd op de landschapsatlas, meer bepaald op de landschappelijk
waardevolle ankerplaatsen. 

Zo wordt door middel van het attribuut ‘ankerpl’ de ligging ten opzichte van deze ankerplaatsen
weergegeven. Er wordt met 3 scores gewerkt (1, 3 en 5) naar analogie met de MCA. Een fragment dat
voor meer dan 50 % in een ankerplaats valt, krijgt score 5. Valt het voor 50 % of minder in een
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ankerplaats, dan krijgt het score 3. Score 1 is voor de fragmenten die volledig buiten de ankerplaatsen
vallen.

2.4.6 Boomsoort
Het ecologisch belang van de boomsoort valt ook niet te ontkennen, daarom werden enkele grote
categorieën van boomsoorten (zie Tabel 21) ter informatie aan de dataset toegevoegd.
Dit gebeurde door een overlay met de Boskartering, en de toevoeging van een extra attribuut aan de
dataset, met name Bms. 

Tabel 21: Categorieën van boomsoorten en hun respectievelijke codes

Klasse* Bms* Bms 
(in onze dataset)

Loofhout (< 20 % bijmenging naaldhout)
11 Beuk B
12 Eik E
13 Populier Po
14 Andere of mengingen LH

Gemengd Loofhout (20 – 50 % bijmenging naaldhout)
21 Beuk B+NH
22 Eik E+NH
23 Populier Po+NH
24 Andere of mengingen LH+NH

Gemengd naaldhout (20 – 50 % bijmenging loofhout)
32 Ps Ps+LH
3*-32 Andere of mengingen NH+LH

Naaldhout (< 20 % bijmenging loofhout)
42 Ps Ps
4*-42 Andere of mengingen NH

200, 300, 0 Niet beboste oppervlakte van het bosdomein NB
60 Heide He

400 Water binnen het bosdomein Wa
Ongekend = de overige NG

* uit de Boskartering

Daar in een bepaald zonevreemd bosfragment meerdere boomsoorten kunnen voorkomen, werd
ervoor geopteerd de twee boomsoorten weer te geven die de grootste oppervlakte innemen in het
fragment: ‘bms1’ en ‘bms2’ (tweede grootste oppervlakte). Hierbij werd de tweede boomsoort enkel
weergegeven als deze minimum 10 % van de totale oppervlakte inneemt.

2.4.7 Bevolkingsaantal rond het bosfragment
Door het bevolkingsaantal in een straal van 3 km rond het bos te bekijken, probeerden we een
schatting te maken van het potentieel aantal bezoekers. Het bevolkingsaantal in een straal van 12 km
had ook interessante info kunnen opleveren, maar bleek een te zware analyse.
We hebben gebruik gemaakt van de bevolkingsdichtheid per gemeente en niet per statistische sector,
opnieuw omdat dit op niveau Vlaanderen een te zware analyse zou worden.

Het bleek sowieso reeds noodzakelijk enkel de hoogst scorende bosfragmenten (die op één van de
vier mca’s meer dan 60% scoren) te bekijken en de dataset verder op te splitsen in 10 kleinere
subdatasets. De analyse werd dan 10 x herhaald. 
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Rond elk bos werd een buffer van 3 km aangemaakt. Vervolgens werd via een overlay met de
gemeenten-coverage het bevolkingsaantal berekend in die buffer (= volk_buffer):

)__(_ � �� xoppxdhbuffervolk

met: - bevolkingsdichtheid in gemeente x = dh_x
- oppervlakte van de gemeente x dat overlapt met de buffer = opp_x
- bevolking in de buffer rond het zonevreemd bosfragment = volk_buffer

Zo werd voor elk bosfragment een schatting gemaakt van het aantal mensen woonachtig in een straal
van 3 km rond het fragment (= het bevolkingsaantal). 
Dit aantal varieerde van 798 tot 78.049. Dit bereik werd in 3 klassen opgedeeld zodat het mogelijk
werd deze aantallen te reduceren tot een score: 
- bevolking � 10.000 : score 1 
- 10.000 � bevolking � 20.000 : score 3 
- bevolking � 20.000 : score 5 

Deze score werd weergegeven onder het attribuut ‘inwoners’. 

2.4.8 (Ander) verondersteld opengesteld bos in de buurt
Het al dan niet aanwezig zijn van ander verondersteld opengesteld bos werd mee opgenomen in de
dataset omdat het helpt een beeld te vormen van de recreatieve waarde van het zonevreemd
bosfragment.  De aanwezigheid van andere, recreatief waardevolle bossen (hier voorgesteld door
toegankelijke bossen) kan echter zowel een negatief als een positief effect hebben op de recreatieve
waarde van het bosfragment, afhankelijk van de keuze of men resp. de recreatie wil spreiden of
groeperen.

Om snel een beeld te krijgen van het toegankelijk bos in de buurt, hebben we ons gebaseerd op de
kaartlaag met de openbare bossen van afdeling Bos en Groen. Info over toegankelijkheid van privé-
bossen op niveau Vlaanderen is immers moeilijk te verkrijgen. 
We hebben alle openbare bossen als opengesteld beschouwd, behalve de militaire domeinen. Via
een reselectie hebben we eerst de zonevreemde bossen hieruit verwijderd, en vervolgens ook de
bosjes kleiner dan 1 ha, omdat die mijns inziens toch maar een zeer beperkte recreatieve waarde
hebben.
Vervolgens werd rond deze niet-zonevreemde, verondersteld opengestelde openbare bossen een
buffer van 3 km gecreëerd en werd gekeken welke zonevreemde bosfragmenten al dan niet op een
afstand van 3 km van een ander (niet-zonevreemd) opengesteld openbaar bos gelegen zijn. 
Zo werd het attribuut ‘andertoeg’ gecreëerd, met ‘ja’ wanneer er ander verondersteld opengesteld bos
binnen de 3 km aanwezig was. ‘Nee’ werd toegekend wanneer er geen verondersteld opengesteld
bos in de buurt lag.

2.4.9 Zelf verondersteld opengesteld bos
Wanneer een zonevreemd bos echter zelf geheel of gedeeltelijk verondersteld opengesteld, openbaar
bos is, dan stijgt de recreatieve waarde natuurlijk sterk. Daarom werd dit criterium mee opgenomen in
de dataset. Ook hier hebben we ondersteld dat er pas een recreatieve waarde ontstaat vanaf een
minimum verondersteld opengestelde oppervlakte van 1 ha.
Het zo ontstane attribuut kreeg de naam ‘zelftoeg’, met ‘ja’ als het zelf een deel opengesteld bos bevat
(van minimum 1 ha) en ‘nee’ als dat niet zo is. 

2.4.10 Bosrijkdom
De bosrijkdom van een gebied kan zowel positief als negatief beschouwd worden voor de waarde van
een zonevreemd bosfragment. 
Op recreatief vlak kan een hoge bosrijkdom positief zijn, wanneer men ervan uitgaat dat de
recreatieve waarde van een bos in een groene omgeving hoger ligt dan die van een bos in een
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bosarme omgeving. Men kan het ook als een negatief recreatiecriterium zien vanuit het standpunt dat
wanneer er reeds veel bos aanwezig is, de toegevoegde waarde van het zonevreemd fragment daalt. 
Op ecologisch vlak geeft een hoge bosrijkdom echter duidelijk een meerwaarde aan het zonevreemd
bosfragment. Dit wijst immers op een hoge connectiviteit met andere bossen, wat de migratie van flora
en fauna bevordert, en zo een ecologische meerwaarde betekent. In een bosarme omgeving is deze
connectiviteit hoogstwaarschijnlijk minimaal. 

Om de bosrijkdom van de omgeving weer te geven werd het attribuut ‘bos_3km’ toegevoegd, dat de
bosindex (het aantal hectaren bos per honderd hectaren) weergeeft in een straal van 3 km rond het
bos (het bos zelf meegerekend). 
Hiertoe werd terug gebruik gemaakt van de 10 subdatasets, zoals aangemaakt bij de berekening van
de bevolkingsdichtheid (1.2.5.1.1.Bevolkingsaantal rond het bosfragment). Ook hier wordt enkel naar
de hoogst gerangschikte fragmenten gekeken.
Na vorming van de buffers werd een overlay uitgevoerd met de Boskartering en werd het aantal
hectaren bos in elke buffer berekend. Deze bosoppervlakte werd dan herrekend naar het aantal
hectaren bos per honderd hectaren en als ‘bos_3km’ aan de dataset toegevoegd. Deze varieert van
0.1 tot 72.6. Na bekijken van de data in ArcView blijkt voor wat betreft ‘bos_3km’ één derde van de
polygonen een waarde lager dan 12 te hebben en één derde van de polygonen een waarde hoger dan
22. Het andere derde ligt ertussenin. 

2.4.11 Resulterende dataset
De volledige set secundaire criteria werd in een aparte tabel gebundeld ‘zb_sec.data’. Hierin is voor
elk zonevreemde bosfragment te lezen wat de scores zijn voor de hoger beschreven criteria.

Samengevat worden volgende criteria weergegeven:

� Voor alle bosfragmenten
1) bedreigingscriterium ‘bedreig’: scores 1, 3 of 5 (met score 5 voor de meest bedreigde

bosfragmenten)
2) het al dan niet (gedeeltelijk) ‘ontheven’ zijn: ja of nee
3) al dan niet voor meer dan 20% gelegen in HRL  ‘hrl20_’ of VRL ‘vrl20_’: ja of nee
4) oude boskern aanwezig in straal van 200 m ‘ferr200m’: ja of nee 
5) ligging t.o.v. ankerplaatsen ‘ankerpl’: score 1 (buiten ankerplaats), 3 (� 50 % in ankerplaats) of 5

(> 50 % in ankerplaats)
6) boomsoort ‘bms1’ en ‘bms2’: minimum 10 % van de oppervlakte

� Enkel voor de hoogst gerangschikte bosfragmenten 
7) bevolkingsaantal in een straal van 3 km ‘inwoners’, opgedeeld in 3 klasses: scores 1, 3 of 5 (met

score 5 voor het hoogste bevolkingsaantal)
8) al dan niet aanwezigheid van ander verondersteld toegankelijk bos in een straal van 3 km

‘andertoeg’: ja of nee
9) het al dan niet zelf verondersteld toegankelijk bos zijnde ‘zelftoeg’: ja of nee
10) bosrijkdom ‘bos_3km’: bosindex in straal van 3 km

Deze secundaire data zijn te linken met de geografische dataset door middel van het attribuut ‘bos_nr’
dat het nummer van elk zonevreemd bosfragment weergeeft.

Op kaart 11 (zie Bijlage) worden deze secundaire criteria weergegeven voor twee verschillende
bossen.
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2.5 Toevoegen van bossen gelegen in reservatiegebieden,
erfdienstbaarheidsgebieden of te realiseren infrastructuur

Bij de afbakening van de zonevreemde bossen hebben we ons tot hiertoe enkel gebaseerd op de
hoofdbestemmingen van de gewestplannen (hoofdcode). 
Een deel van de Vlaamse bossen wordt echter ook nog doorkruist door reservatiegebieden3 of aan te
leggen waterwegen en autosnelwegen, of zijn gelegen in erfdienstbaarheidsgebieden4. Voor de
eenvoud plaatsen we vanaf nu al deze gebieden onder de noemer ‘reservatiestroken’ (naar analogie
met de desbetreffende kaartlaag).
Het gaat hier in totaal over 2900 ha extra ten opzichte van de voorheen afgebakende zonevreemde
bossen, wat een niet verwaarloosbare oppervlakte is. Daarenboven behoort het invullen van deze
reservatiestroken tot werken van algemeen belang, wat betekent dat hier geen ontheffing op het
verbod op ontbossing dient aangevraagd te worden. 
Dit dient echter wel genuanceerd te worden. Bij het vastleggen van de reservatiestroken werd ook
gespecificeerd voor welke werken van openbaar nut deze ‘gereserveerd’ werden. Zo kan het ene
erfdienstbaarheidsgebied gereserveerd zijn voor de aanleg van pijpleidingen, en het andere
toegewezen zijn ter bescherming van een beschermd landschap. In het laatste geval is het bos
logischerwijze ook beschermd. Dit is ondermeer het geval voor een groot gedeelte (1680 ha) van het
Zoniënwoud ter hoogte van Groenendaal. 
Daar deze info enkel terug te vinden is op de originele gewestplannen en niet op de digitale, kon
hiermee in deze analyse geen rekening gehouden worden en werden alle reservatiestroken als een
mogelijke bedreiging voor het bos beschouwd. Voor wat betreft het Zoniënwoud, werden ook pas ná
de analyse, toen de grote impact van het gebied duidelijk werd, opzoekingen gedaan naar het
onderliggende doel van dit erfdienstbaarheidsgebied. Dus in de hierna beschreven analyse is dit
erfdienstbaarheidsgebied, net zoals alle andere, mee opgenomen! 
Bij elke detailstudie is het dus aan te raden zich verder te informeren welke ruimteclaim zich nu
werkelijk stelt. 

2.5.1 Afbakening
Alle bosfragmenten gelegen in reservatiestroken werden afgebakend, ongeacht hun ligging ten
opzichte van de hoofdbestemmingen (woonzone, groengebied, …), dus zonder uitsluiting van de
reeds als zonevreemd afgebakende bossen. Het betreft immers een bedreiging van een heel andere
orde. De reservatiestroken lopen overal doorheen ongeacht de gewestplanbestemming, zowel door
groengebieden als door harde bestemmingen. Hierin is het belangrijk de volledige impact van een
eventuele invulling van deze reservatiestroken te kennen en niet enkel het surplus ten opzichte van de
reeds als zonevreemd afgebakende bossen.

Bosfragmenten gelegen in het reservatiegebied voor het Duwvaartkanaal werden niet mee
opgenomen, omdat er reeds een beleidsbeslissing genomen werd over de schrapping van het tracé
voor het Duwvaartkanaal. 

De totale oppervlakte van bos gelegen in reservatiestroken bleek 3.148 ha te bedragen. Het gaat over
1.160 polygonen met een gemiddelde oppervlakte van 2,7 ha.
In onderstaande tabel wordt de oppervlakteverdeling weergegeven volgens de in de gewestplannen
gebruikte codering voor reservatiegebieden, erfdienstbaarheidsgebieden, aan te leggen waterwegen
en aan te leggen autosnelwegen. De grootste oppervlaktes bos bevinden zich onder reservatiegebied
en erfdienstbaarheidsgebied, respectievelijk 1.028 ha en 2.044 ha. 

                                                     
3 De reservatiegebieden zijn die waar perken kunnen worden opgesteld aan de handelingen en werken, ten einde
de nodige ruimten te reserveren voor de uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze werken te
beschermen of in stand te houden.
4 De erfdienstbaarheidsgebieden zijn die waar perken kunnen worden opgesteld aan de handelingen en werken,
ten einde de nodige ruimten te reserveren voor de uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze werken te
beschermen of in stand te houden.
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Tabel 22: Oppervlakteverdeling over de verschillende voorschriften (met ‘code’ volgens de legende
van het digitale gewestplan (!! verschillend van de indeling volgens het Koninklijk besluit van 28
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en
gewestplannen (BS 10 feb 1973, Err BS 11 aug 1973))

Voorschrift Code / code1 Aantal polygonen Totale oppervlakte

aan te leggen autosnelwegen 1501 7 1 ha
aan te leggen waterwegen 1505 104 135 ha
reservatiegebieden 1506 990 1.028 ha
erfdienstbaarheidsgebieden 1507 138 2.044 ha
bijzonder reservatiegebied met specifieke
voorwaarden

1534 9 11 ha

reservatiestrook voor buffer 1535 3 3 ha

TOTAAL 5 1.160 3.148 ha

2.5.2 Uitsluitingsfase
Er werd geen uitsluitingsfase doorlopen. Vanuit praktisch oogpunt is het hier immers niet noodzakelijk
om het aantal polygonen te verminderen, daar het hier slechts om een beperkt aantal gaat. Uitsluiting
van slivers houdt altijd een zeker risico in. Het is immers onmogelijk om met 100 % zekerheid te
zeggen wat wel en wat niet een sliver is. 
Bij de hoofd-gewestplanbestemmingen kan men onderstellen dat de grenzen van de
bestemmingszones de grenzen van het bos volgen, veeleer dan er op 5 m afstand van te lopen. Voor
wat betreft de reservatiestroken geldt dit niet: deze lopen overal door ongeacht bestemming of
landgebruik. 
Daarenboven kan verschuiving van de bosreferentielaag ten opzichte van de reservatiestroken
optreden in twee richtingen.

2.5.3 Beschrijving 
Er werd geen rangschikkingsfase met multicriteria-analyse doorlopen zoals bij de voorheen
afgebakende zonevreemde bosfragmenten. Dit wegens de reeds hoger aangehaalde reden, dat een
reservatiestrook in zijn geheel ter uitvoering wordt gebracht en dat bijgevolg de rangschikking van
individuele bosfragmentjes niet veel nut heeft. 
Via overlays werd wel per criterium (biologische waarde, historiek, ligging ten opzichte van grotere
ruimtelijke structuur) bepaald hoeveel hectare er welke score haalt. Dit geeft ons een beeld van de
hoeveelheid waardevol bos dat dreigt verloren te gaan bij uitvoeren van de reservatiestroken.  
Er werd ook telkens een opsplitsing gemaakt volgens de in de gewestplannen gebruikte codering voor
reservatiegebieden, erfdienstbaarheidsgebieden, aan te leggen waterwegen en aan te leggen
autosnelwegen.

2.5.3.1 Biologische waarde volgens de BWK
Er werd een overlay gemaakt met de coverage Bwk02ds. Deze coverage werd reeds eerder afgeleid
van de BWK en bevat het attribuut bwk_score, dat de biologische waarde in klassen onderverdeelt
(zie 2.3.2 Biologische waarde volgens de BWK).
Hieruit blijkt dat 1.883 ha van de 3.148 ha gelegen zijn in biologisch zeer waardevol gebied en 213 ha
in biologisch waardevol gebied met zeer waardevolle elementen (zie Tabel 23). 
Hier blijkt een sterk onderscheid tussen bossen gelegen in erfdienstbaarheidsgebieden en bossen
gelegen in reservatiegebieden: ongeveer 80 % van alle bossen gelegen in
erfdienstbaarheidsgebieden (code 1507) zijn biologisch zeer waardevol, terwijl dat voor maar 23 %
van de bossen gelegen in reservatiegebieden (code 1506) geldt.
                                                     
5 Het totaal is kleiner dan de som van de afzonderlijke delen, omdat er een overlap optreedt tussen code en
code1.
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Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat het Zoniënwoud ter hoogte van Groenendaal (1680 ha)
volledig als erfdienstbaarheidsgebied aangeduid is. Daar komt reeds 1.509 ha biologisch zeer
waardevol bos voor. 

Tabel 23: Oppervlakteverdeling over de verschillende voorschriften6 en de bwk_score (zie 2.3.2)

Bwk_score
Voorschrift (+ code/code1) 1 2 3 4 5 Eindtotaal
aan te leggen autosnelwegen (1501) 0 ha 0 ha 0 ha 1 ha 0 ha 1 ha
aan te leggen waterwegen (1505) 25 ha 1 ha 75 ha 10 ha 25 ha 135 ha
reservatiegebieden (1506) 241 ha 21 ha 466 ha 58 ha 241 ha 1.028 ha
erfdienstbaarheidsgebieden (1507) 69 ha 12 ha 193 ha 156 ha 1614 ha 2.044 ha
bijzonder reservatiegebied met specifieke
voorwaarden (1534)

3 ha 0 ha 1 ha 0 ha 7 ha 11 ha

reservatiestrook voor buffer (1535) 1 ha 0 ha 2 ha 0 ha 0 ha 3 ha
Eindtotaal 331 ha 35 ha 688 ha 213 ha 1.883 ha 3.148 ha

2.5.3.2 Boshistoriek
Er werd een overlay gemaakt met de coverage Bh06ds. Deze coverage werd afgeleid van drie
historische kaarten en bevat het attribuut hist_score, dat de historiek in klassen onderverdeelt (zie
2.3.3 Boshistoriek). 
Hieruit blijkt dat 1.519 ha van de 3.148 ha Ferrarisbos is (zie Tabel 24). Dat is ongeveer 8 % van de
totale hoeveelheid Ferrarisbos (ongeveer 20.000 ha) dat Vlaanderen rijk is. Ook hier hetzelfde
onderscheid: 71 % van de bossen gelegen in erfdienstbaarheidsgebieden (code 1507) is Ferrarisbos,
terwijl slechts 6 % van de bossen gelegen in reservatiegebieden (code 1506) Ferrarisbos is. Wanneer
we de verschillende voorschriften samen bekijken, blijkt dat ongeveer 48 % van alle reservatiestroken
Ferrarisbos is.

Opnieuw is dit grotendeels te wijten aan hetzelfde blok erfdienstbaarheidsgebied in het Zoniënwoud,
waar 1.345 ha Ferrarisbos voorkomt (een kleine 7 % van alle Ferrarisbos dat Vlaanderen rijk is). Laten
we dit blok buiten beschouwing dan is nog slechts een kleine 10 % van alle reservatiestroken
Ferrarisbos.

Tabel 24: Oppervlakteverdeling over de verschillende voorschriften1 en de hist_score (zie 2.3.3)

Hist_score
Voorschrift (+ code/code1) 1 2 3 4 5 Eindtotaal
aan te leggen autosnelwegen (1501) 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 1 ha
aan te leggen waterwegen (1505) 111 ha 5 ha 19 ha 0 ha 0 ha 135 ha
reservatiegebieden (1506) 606 ha 24 ha 264 ha 75 ha 59 ha 1.028 ha
erfdienstbaarheidsgebieden (1507) 184 ha 11 ha 329 ha 61 ha 1.460 ha 2.044 ha
bijzonder reservatiegebied met
specifieke voorwaarden (1534)

11 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 11 ha

reservatiestrook voor buffer (1535) 3 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 3 ha
Eindtotaal 850 ha 38 ha 606 ha 136 ha 1.519 ha 3.148 ha

2.5.3.3 Ligging t.o.v. grotere ruimtelijke structuren
Na overlay met het gewenst VEN & IVON bleek dat 2.437 ha van de bosfragmenten gelegen zijn
binnen het gewenst VEN & IVON, dat is ongeveer 77 % van het totaal aantal bosfragmenten gelegen

                                                     
6 Voorschriften met ‘code’ volgens de legende van het digitale gewestplan (!! verschillend van de indeling
volgens het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen (BS 10 feb 1973, Err BS 11 aug 1973))
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in reservatiestroken. Als we daar de buffer rond het gewenst VEN & IVON nog bij betrekken komen
we aan 2.921 ha of 93 %. D.w.z. dat 15 % gelegen is in deze buffer van 500 m.

Ook hier speelt het blok erfdienstbaarheidsgebied in het Zoniënwoud een belangrijke rol: dit is voor
100 % gelegen in het gewenst VEN & IVON, terwijl de rest van de reservatiestroken er voor 60 % in
liggen. 

Tabel 25: Oppervlakteverdeling over de verschillende voorschriften7 en de ligging ten opzichte van het
gewenst VEN & IVON

Ligging ten opzichte van gewenst VEN & IVON
Voorschrift (+ code/code1) Gelegen in

gewenst VEN of
IVON

Gelegen in
buffer (500 m)
rond gewenst
VEN en IVON

Gelegen buiten
buffer (500 m)
rond gewenst
VEN en IVON

Eindtotaal

aan te leggen autosnelwegen (1501) 1 ha 0 ha 0 ha 1 ha
aan te leggen waterwegen (1505) 59 ha 44 ha 32 ha 135 ha
reservatiegebieden (1506) 527 ha 315 ha 186 ha 1.028 ha
erfdienstbaarheidsgebieden (1507) 1.855 ha 151 ha 38 ha 2.044 ha
bijzonder reservatiegebied met
specifieke voorwaarden (1534)

9 ha 0 ha 3 ha 11 ha

reservatiestrook voor buffer (1535) 0 ha 2 ha 0 ha 3 ha
Eindtotaal 2.437 ha 484 ha 227 ha 3.148 ha

2.5.3.4 Secundaire info
Secundaire info werd hier niet meer verzameld, omdat dat ons te ver zou leiden. Het is immers
belangrijker inzicht te verkrijgen in de impact van de verwezenlijking van een reservatiestrook in zijn
geheel, eerder dan van elk bosfragment detailinformatie te bekomen. Ontbossingen zullen immers
uitgevoerd worden op niveau van het gehele tracé, en niet per bosfragment.

2.5.4 Besluit
Een vrij groot deel van deze bosfragmenten heeft een hoge biologische waarde en is Ferrarisbos. Dit
is grotendeels terug te brengen tot het erfdienstbaarheidsgebied (code 1507) in het Zoniënwoud ter
hoogte van Groenendaal, bestaande uit bos- en natuurgebied (dus niet-zonevreemd op basis van het
eerste deel van ons onderzoek). Dit gebied omvat 52 % van alle hier afgebakende bosfragmenten in
reservatiestroken (in de ruime zin). Daarbij komt nog dat de bossen in dit gebied voor 82 % (1345 ha)
uit Ferrarisbos bestaan en voor 92 % (1509 ha) uit biologisch zeer waardevol bos. Laten we dit gebied
buiten beschouwing dan blijkt er nog 174 ha Ferrarisbos en 374 ha biologisch zeer waardevol bos in
reservatiestroken over te blijven. Voor wat de ligging ten opzichte van het gewenst VEN & IVON
betreft: het blok in het Zoniënwoud ligt er voor 100 % in, terwijl de rest van de reservatiestroken er
voor 53 % in liggen. In Tabel 26 en Tabel 27 wordt hier een overzicht van gegeven. 

Zoals hoger reeds aangehaald, werd bij het opstellen van de gewestplannen gespecificeerd voor
welke werken van openbaar nut deze reservatiestroken ‘gereserveerd’ zijn. Daar het gebied in het
Zoniënwoud zo’n grote impact blijkt te hebben, werd nagegaan welke functie men voor dit
erfdienstbaarheidsgebied in gedachten had. Volgens AROHM Leuven (mondelinge mededeling) werd
het als erfdienstbaarheidsgebied gekarteerd ter bescherming van het Zoniënwoud, dat in 1959 een
bescherming als landschap werd toegewezen. Werken van openbaar nut zijn er dus enkel mogelijk
om dit landschap te beschermen of in stand te houden. Van een bedreiging voor het bos is dus mijns
inziens geen sprake. Daarom is het aangewezen in Tabel 26 en Tabel 27 vooral te focussen op de
reservatiestroken gelegen buiten het Zoniënwoud.
                                                     
7 Voorschriften met ‘code’ volgens de legende van het digitale gewestplan (!! verschillend van de indeling
volgens het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen (BS 10 feb 1973, Err BS 11 aug 1973))
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Voor wat de overige erfdienstbaarheidsgebieden betreft, ook daar kunnen nog andere bossen
bschermd zijn als landschap. Binnen het kader van deze studie kan hier echter niet dieper op
ingegaan worden. 

Tabel 26: Oppervlakte van de meest waardevolle bossen, verdeeld over de meest voorkomende
voorschriften8 al dan niet met het erfdienstbaarheidsgebied in het Zoniënwoud inbegrepen

Voorschrift (+ code/code1) Ferrarisbos Biologisch zeer
waardevol bos 

Gelegen in
gewenst VEN &
IVON

Totale opp.

� alle reservatiestroken 1.519 ha 1.883 ha 2.437 ha 3.148 ha
� alle reservatiestroken buiten

Zoniënwoud
174 ha 374 ha 799 ha 1.510 ha

� reservatiegebieden (1506) 59 ha 241 ha 527 ha 1.028 ha
� erfdienstbaarheidsgebieden

(1507)
1.460 ha 1.614 ha 1.855 ha 2.044 ha

- erfdienstbaarheidsgebied
in Zoniënwoud

1.345 ha 1.509 ha 1.638 ha 1.638 ha

- erfdienstbaarheidsgebie-
den buiten Zoniënwoud

115 ha 105 ha 217 ha 406 ha

Tabel 27: Oppervlaktepercentage van de meest waardevolle bossen, verdeeld over de meest
voorkomende voorschriften al dan niet met het erfdienstbaarheidsgebied in het Zoniënwoud
inbegrepen

Voorschrift (+ code/code1) Ferrarisbos Biologisch zeer
waardevol bos

Gelegen in
gewenst VEN &
IVON

Opp.-% van alle
reservatie-
stroken

� alle reservatiestroken 48% 60% 77% 100%
� alle reservatiestroken buiten

Zoniënwoud
12% 25% 53% 48%

� reservatiegebieden 6% 23% 51% 33%
� erfdienstbaarheidsgebieden 71% 79% 91% 65%

- erfdienstbaarheidsgebied
in Zoniënwoud

82% 92% 100% 52%

- erfdienstbaarheidsgebie-
den buiten Zoniënwoud

28% 26% 53% 13%

                                                     
8 Voorschriften met ‘code’ volgens de legende van het digitale gewestplan (!! verschillend van de indeling
volgens het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen (BS 10 feb 1973, Err BS 11 aug 1973))
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3 EINDRESULTAAT

Binnen ArcView is het vrij eenvoudig om tabellen te linken aan ruimtelijke informatie (coverage of
shapefile). Zo werden de gegevens uit de multicriteria-analyse en de verdere verfijning gekoppeld aan
de zonevreemde bosfragmenten. Via gerichte opvragingen (queries) wordt het zo mogelijk om
bijvoorbeeld die fragmenten te selecteren die voor één van de MCA-scenario’s hoger dan 75 %
scoren én die groter zijn dan 50 ha. Daarnaast kan ook geselecteerd worden op het al dan niet in een
‘ontheven’ bestemming gelegen zijn.
Deze geselecteerde bosfragmenten kunnen dan op niveau Vlaanderen eventueel gesitueerd worden
door middel van punten (centraal geplaatste ‘labelpoints’). Dit geeft ons snel een beeld van de meest
waardevolle zonevreemde bossen. Een voorbeeld hiervan is te zien op kaart 12 in bijlage.

Daar dit onderzoek draait rond gewestplanbestemmingen, werd ook een link voorzien tussen de
zonevreemde bosfragmenten en hun gewestplanbestemming (hoofdcode). Daartoe werd een identity-
operatie uitgevoerd van onze basiskaart zb13at met de gewestplannen ter vorming van zb14id.
Nadeel hierbij is dat de bosfragmenten opnieuw verder opgedeeld worden. Het grote voordeel is
echter dat deze coverage ons de mogelijkheid geeft om de zonevreemde bosfragmenten visueel voor
te stellen met de kleur van de onderliggende gewestplanbestemming. Zie kaart 13 in bijlage.

In Tabel 28 is te zien welke informatie aan de ruimtelijke situering van de zonevreemde
bosfragmenten kan gekoppeld worden, en zo binnen ArcView kan geraadpleegd worden. 
Al deze informatie wordt ook digitaal ter beschikking gesteld op Cd-rom.

Hierbij moet men wel altijd in gedachten houden dat deze studie uitgevoerd werd op niveau
Vlaanderen en dus geen detailstudie is. De resulterende kaartlagen moeten dan ook met de nodige
omzichtigheid gehanteerd worden. De kaartlaag met de zonevreemde bossen en de MCA zijn immers
afgeleid van meerdere basiskaarten die vaak kleine verschuivingen vertonen ten opzichte van elkaar.
Dit zorgt voor onnauwkeurigheden. Daarnaast werd gewerkt met de BWK, die echter nog niet voor
geheel Vlaanderen up to date is. Ook de historische kaarten zijn geen absolute gegevens, vooral de
Ferrariskaarten vertonen op bepaalde plaatsen grote verschuivingen die niet weg te werken zijn. Ook
dient erop gewezen te worden dat er geen BPA’s bij de studie betrokken werden. 
Dit alles zorgt ervoor dat de kaart met de rangschikking van de zonevreemde bossen niet als een
absoluut gegeven mag beschouwd worden. Hoofddoelstelling was voornamelijk om snel een beeld te
verkrijgen van de meest waardevolle zonevreemde bossen in Vlaanderen. Op die manier krijgt de
beleidsvoerder een document dat een eerste insteek kan zijn voor de invulling van de groene RUP’s.
Daarbij blijft het noodzakelijk meer gedetailleerde info per bos te verzamelen en indien mogelijk de
scores van de basiscriteria en daaruit voortvloeiend de resultaten van de MCA, kritisch te bekijken.
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Tabel 28: Informatie die gelinkt wordt aan de ruimtelijke situering van de zonevreemde
bosfragmenten, en zo met behulp van ArcView kan geraadpleegd worden

Informatie Titel van de kolom 
Nummer van het bosfragment Bos_nr

MCA
Score o.b.v. oppervlakte Opp_score
Score o.b.v. biologische waardering Gem_bwk
Score o.b.v. boshistoriek Max_hist
Score o.b.v. ligging t.o.v. grote ruimtelijke structuren Str_score

Score volgens het blanco scenario Mca1
Score volgens scenario 2 Mca2
Score volgens scenario 3 Mca3
Score volgens scenario 4 Mca4

Secundaire criteria
Bedreigingscriterium met 3 scores (1, 3 of 5) Bedreig
Al dan niet ‘ontheven’ (minimum 2 % gelegen in een ‘ontheven’
bestemming): ja of nee 

Ontheven

Al dan niet voor meer dan 20% gelegen in HRL : ja of nee HRL20_
Al dan niet voor meer dan 20% gelegen in VRL : ja of nee VRL20_
Oude boskern in de buurt (< 200 m): ja of nee Ferr200m
Landschappelijke waarde o.b.v. ligging t.o.v. ankerplaatsen: scores 1,
3 of 5

Ankerpl

Boomsoort 1 (meest voorkomende boomsoort, min. 10 %) Bms1
Boomsoort 2 (tweede meest voorkomende boomsoort, min. 10 %) Bms2
Bevolkingsaantal in een straal van 3 km rond het bos, opgedeeld in 3
klasses met scores 1, 3 en 5

Inwoners

Ander verondersteld opengesteld bos in een straal van 3 km: ja of
nee

Andertoeg

Zelf verondersteld opengesteld bos: ja of nee Zelftoeg
Bosrijkdom o.v.v. bosindex (%) in straal van 3 km rond het
bosfragment

Bos_3km
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5 BIJLAGE: KAARTMATERIAAL

- Kaart 1: Detail van het  Scheutbos en omgeving met de berekende opp_score

- Kaart 2: Detail van het  Scheutbos en omgeving met de berekende gem_bwk

- Kaart 3: Detail van het  Scheutbos en omgeving met de berekende max_hist

- Kaart 4: Detail van het  Scheutbos en omgeving met de berekende struct_score

- Kaart 5: Detail van het  Scheutbos en omgeving met het resultaat van de MCA voor het blanco
scenario 

- Kaart 6: Detail van het  Scheutbos en omgeving met het resultaat van de MCA voor scenario 2
(nadruk op ecologisch belang)

- Kaart 7: Detail van het  Scheutbos en omgeving met het resultaat van de MCA voor scenario 3
(nadruk op structureel belang)

- Kaart 8: Detail van het  Scheutbos en omgeving met het resultaat van de MCA voor scenario 4
(oppervlakte niet mee genomen)

- Kaart 9: Detail van het  Scheutbos en omgeving met aanduiding van gewestplanbestemming van
de zonevreemde bosfragmenten en aanduiding van de drie bedreigingsklasses

- Kaart 10: Detail van het  Scheutbos en omgeving met aanduiding van gewestplanbestemming van
de zonevreemde bosfragmenten en van het  secundaire criterium ‘ontheven’

- Kaart 11: Detail van 2 zonevreemde bosfragmenten met hun  secundaire criteria

- Kaart 12: Locatie van de hoogst scorende zonevreemde bosfragmenten (minimum één van de
vier scenario’s > 60 %) , die tenminste voor een deel in ‘ontheven’ gebied gelegen zijn

- Kaart 13: Detail van een ‘zonevreemd’ bosfragment























OPPERVLAKTE 67 ha
Secundaire criteria
ONTHEVEN ja
BEDREIG 5
INWONERS 3
ANDERTOEG ja
ZELFTOEG ja
FERR200M ja
BOS_3KM 8,2
HRL20_ nee
VRL20_ nee
ANKERPL 5
BMS1 NH
BMS2 Ps

OPPERVLAKTE 42 ha
Secundaire criteria
ONTHEVEN ja
BEDREIG 5
INWONERS 5
ANDERTOEG ja
ZELFTOEG nee
FERR200M ja
BOS_3KM 35,6
HRL20_ nee
VRL20_ nee
ANKERPL 1
BMS1 LH
BMS2 NB





TOTALE OPP. 128 ha
MCA
OPP_SCORE 5
MAX_HIST 4
GEM_BWK 2,2
STR_SCORE 5
MCA1 81%
MCA2 75%
MCA3 87%
MCA4 75%
Secundaire criteria
ONTHEVEN ja
BEDREIG 5
FERR200M ja
ANKERPL 3
HRL20_ nee
VRL20_ nee
BMS1 NH
BMS2 Ps
INWONERS 3
ZELFTOEG ja
ANDERTOEG ja
BOS_3KM 37,3
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