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Definitieve vaststelling van het afbakeningsplan voor Grote 
Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, 
van het Langenbos-Bruulbos-Weterbeek, de Hoegaardse valleien, de 
Velpevallei, de Zuurbemde, het Heibos-Schrabaardebos, het Wissebos, de 
Getevallei in Geetbets, het Vinne en het Klein en Groot Begijnbos 
A.145.375/x-11.691 

 
 
 
 
Geachte heer, 
 
 
 
Op vraag van de Afdeling Juridische Dienstverlening van het Vlaams Gewest sturen wij u 
enige gegevens met betrekking tot het hierboven genoemde afbakeningsplan. 
Het Instituut voor Natuurbehoud is enkel bevoegd voor wat betreft het ecologische aspect van 
de VEN-afbakening. In bijlage vindt u bijkomende informatie over het VEN-gebied 542 Het 
Klein en Groot Begijnbos. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Eckhart Kuijken 
Algemeen Directeur 



Gebied 542: Het Klein en Groot Begijnbos 
 
Het boscomplex van het Klein en Groot Begijnbos (141 ha) is het grootste aaneengesloten 
oud bos-gebied van zuidoost Vlaams-Brabant. Voor de gegevens betreffende de bosleeftijd 
wordt verwezen naar (1) (zie ook bijgevoegde kaart 1). 
Het is een restant van een voormalig bosgebied dat zich uitstrekte van Waanrode tot 
Boutersem. Omwille van de ecologisch zeer waardevolle bosvegetaties is het gebied 
opgenomen in het habitatrichtlijngebied BE2200038 “Bossen en kalkgraslanden van 
Haspengouw” (BVR 24/05/2002). Het zuidelijke deel bestaat hoofdzakelijk uit eiken-
haagbeukenbos met een zeer rijke voorjaarsvegetatie. Het noordelijk deel is iets droger met 
voornamelijk zuur eikenbos en overgangen naar eiken-berkenbos. 
De waarde van het bosgebied is naast het voorkomen van  typische oud bos-planten ook af te 
leiden uit de aanwezigheid van verschillende aan bos gebonden vogelsoorten zoals 
Wespendief (bijlage I-soort van de Vogelrichtlijn) en Havik. Boomklever, Groene specht en 
Glanskop zijn typische vertegenwoordigers van structuurrijk oud bos met veel dood hout. De 
gegevens betreffende de broedvogels zijn afkomstig van inventarisaties (2000-2002) in het 
kader van de Vlaamse broedvogelatlas (Vermeersch G., Instituut voor Natuurbehoud, in 
opmaak). In het gebied komt ook de Boskrekel voor. Op de voorlopige rode lijst van de 
sprinkhanen en krekels (2) staat deze soort in de categorie zeldzaam. 
Naast bosvegetaties vindt men in het gebied ook nog elementen van soortenrijk permanent 
grasland en relicten van heidevegetatie. De BWK (3) geeft voor ongeveer 90% van het gebied 
een waardering zeer waardevol of waardevol (zie ook bijgevoegde kaart 2). 
Het Klein en Groot Begijnbos is actueel het grootste aaneengesloten VEN-gebied van  
zuidoost Brabant. Op het gewestplan is het gebied volledig aangeduid als N-gebied. Het 
bosgebied grenst niet onmiddellijk aan andere natuurgebieden, maar biedt door zijn grootte 
de mogelijkheid om de aanwezige waardevolle vegetaties duurzaam in stand te houden. De 
VEN-gebieden Begijnenbeekvallei en Zuurbemde (Velpevallei) liggen respectievelijk op 1 
en 2 km van het Klein en Groot Begijnbos. De Vijverbeek en de Kattebeek die in of vlak 
naast het bosgebied ontspringen, zijn zijbeken van respectievelijk de Begijnenbeek en de 
Velpe. 
Een aantal percelen zijn actueel in landbouwgebruik (permanent grasland of akker). Deze 
percelen zijn op het gewestplan aangeduid als N-gebied en liggen in of worden grotendeels 
omgeven door de bosvegetatie. 
Ongeveer 10 ha van het gebied is in beheer als natuurreservaat. 
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