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1. Inleiding 
 
Het Margijsbos te Huldenberg maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN). Deze Grote Eenheid Natuur is een deelgebied van het VEN-gebied ‘De 
IJsevallei’. Op vraag van de Juridische Dienst van het Departement LNE wordt in 
onderstaande tekst meer informatie gegeven over een aantal percelen gelegen in dit 
gebied: Huldenberg, tweede afdeling, Loonbeek, sectie B, nummers 104/E/2, 107/E, 
104/P/2,  104/N/2, 104/M/2, 103/G, 46/A, 104/Y, 104/V2, 104/T2, 105/F, 105/E, 
105/B en 99/A. (zie kaart 1). Het perceel 46/A is niet gelegen binnen de afbakening 
van het VEN. Volgens de digitale kadasterkaart (KADVEC, uitgave december 2006) is 
perceel 99/A opgesplitst in de percelen 99/B en 99/C. Perceel 99/A zal verder als 2 
aparte percelen beschreven worden. 
 

 
 
Kaart 1: situering 
 
2. Vlaams Ecologisch Netwerk 
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden boscomplexen en rivieren en 
beken met de bijhorende alluvia beschouwd als dominante structurerende elementen 
voor de natuurlijke structuur. De vallei van de IJse en de Zuidbrabantse bossen 
(waartoe het Margijsbos behoort) worden daarbij specifiek vernoemd als  
structuurbepalend voor de Vlaamse ruimte. Ook volgens het RSV bestaat de 
natuurlijke structuur uit gebieden waar de natuurfunctie in verschillende gradaties 
aanwezig is. Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren, moeten 
voldoende omvangrijke en samenhangende gebieden gerealiseerd, met elkaar 
verbonden en voldoende tegen externe invloeden gebufferd worden. 
De zone stroomafwaarts de dorpskern van Huldenberg is in de IJsevallei het enige 
grote, aaneengesloten natuurcomplex. Verspreid in de vallei liggen nog waardevolle 
bossen en moeraszones, maar die zijn veel kleiner in oppervlakte en sterk 
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versnipperd. Naast de monding van de IJse in de Dijle, is de IJsevallei tussen de 
dorpskernen van Huldenberg en Neerijse (inclusief de valleiflank) de enige zone van 
de vallei die werd opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Behalve een kleine 
zone van de vallei ter hoogte van de dorpskern van Huldenberg, dat een bestemming 
als parkgebied heeft, heeft het gebied vrijwel volledig de bestemming N-gebied op 
het gewestplan. Het gebied werd aangeduid als Grote Eenheid Natuur (GEN). 
 
Volgens het Natuurdecreet is een GEN een gebied dat hetzij natuurelementen over 
een oppervlakte van minstens de helft van het gebied bevat hetzij een gebied waarin 
een specifiek natuurelement met hoge natuurkwaliteit aanwezig is. Het GEN  omvat 
daarenboven gebieden met een duidelijke samenhang en een voldoende 
aaneengesloten oppervlakte. Ook volgens het RSV is een grote eenheid natuur een 
aaneengesloten gebied waar momenteel een overwegend hoge biologische waarde en 
een hoge toekomstwaarde is, waar de biologische waarde kan toenemen door 
aangepast natuurbeheer en dat een kern vormt die de duurzame instandhouding van 
ecotopen kan garanderen. 
 
Het VEN-gebied De IJsevallei is ± 182 ha groot. Volgens de Biologische 
Waarderingskaart (BWK) wordt 90% van de oppervlakte geëvalueerd als biologisch 
waardevol of zeer waardevol (1) (zie kaart 2). 
 
Een van de doelstellingen van het VEN is het tegengaan van verdere versnippering 
van de natuurgebieden in Vlaanderen. Versnippering is een van de belangrijkste 
oorzaken van de achteruitgang van de natuurwaarden in Vlaanderen. Versnippering is 
de verdeling van ruimtelijke gehelen in kleine en/of minder samenhangende gehelen. 
De belangrijkste effecten van habitatfragmentatie zijn enerzijds de 
oppervlaktereductie van de ontstane habitatfragmenten en anderzijds de toename 
van ruimtelijke isolatie. Een ecologisch belangrijk aspect hierbij is de relatieve 
toename van de hoeveelheid randhabitat t.o.v. kernhabitat. Randeffecten bepalen in 
sterke mate de kwaliteit van het resterende habitatfragment (2, 3). 
De betreffende percelen beslaan een grote oppervlakte (± 46 ha) en liggen middenin 
het VEN-gebied. Schrapping van deze percelen uit het VEN zou, naast verlies van 
(potentieel) waardevolle vegetatie, het gebied in twee verdelen en de oppervlakte 
randhabitat doen toenemen te nadele van de oppervlakte kernhabitat wat de 
fragmentatie van het VEN-gebied IJsevallei verhoogt. 
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3. Biologische Waarderingskaart 
 
De Biologische Waarderingskaart (zie kaart 2) is een gebiedsdekkende 
vegetatiekartering van Vlaanderen. Naast een vegetatietypologie wordt per 
karteringseenheid een biologische waarde toegekend. De meest recente kartering van 
dit gebied werd uitgevoerd in de periode  1999-2002. Hieronder worden voor de 
betreffende percelen de karteringseenheden en de biologische waarde opgesomd. 
 
 
Perceel B103G/2 (± 17 ha) 
 
Biologisch waardevol (± 2 ha): 
kasteelpark (Kpk) 
 
Biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen (±12,5 ha): 
Zuur eikenbos met aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen 
(Qs+Ppmb) 
Aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen in een Zuur eikenbos 
(Ppmb/Qs) 
Kasteelpark met elementen van struisgrasvegetatie op zure bodem (Kpk+Ha) 
Zuur eikenbos met naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen 
(Qs+Pmb) 
 
Biologisch zeer waardevol (± 2 ha): 
Alluviaal essen-olmenbos ingeplant met Populier (Va+Pop) 
Zuur eikenbos (Qs) 
Alluviaal essen-olmenbos en elzen-essenbos van bronnen en bronbeken ingeplant met 
Populier (Va+Vc+Pop) 
 
 
Perceel B104E/2 (± 0.03 ha) 
 
Biologisch waardevol (± 0.03 ha): 
kasteelpark(Kpk) 
 
 
Perceel B104M/2 (± 3 ha) 
 
Biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen (± 3 ha): 
Aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen in een Zuur eikenbos 
(Ppmb/Qs) 
Zuur eikenbos met aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen 
(Qs+Ppmb) 
 
 
Perceel B104N/2 (± 1 ha) 
 
Biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen (± 0,8 ha): 
Aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen in een Zuur eikenbos 
(Ppmb/Qs) 
 
Biologisch zeer waardevol (± 0,2 ha): 
Zuur eikenbos (Qs) 
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Perceel B104P/2 (± 1 ha) 
 
Biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen (± 1 ha): 
Aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen in een Zuur eikenbos 
(Ppmb/Qs) 
 
 
Perceel B107E (± 0,5 ha) 
 
Biologisch zeer waardevol (± 0,5 ha): 
Zuur eikenbos (Qs) 
 
 
Perceel B46A (± 0,01 ha) (is niet opgenomen in het VEN) 
 
Biologisch zeer waardevol (± 0,01 ha): 
Natte moerasspirearuigte met Moesdistel met elementen van grote zeggenvegetatie 
en een kapvlakte (Hfc+Mc+Se) (dit perceel vormt slechts een zeer klein deel van een 
groter gebied met deze karteringseenheden) 
 
 
Perceel B99 B (± 10 ha) 
 
Biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen (± 6 ha): 
Aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen in een Zuur eikenbos 
(Ppmb/Qs) 
Zuur eikenbos met naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen 
(Qs+Pmb) 
 
Biologisch zeer waardevol (± 4 ha): 
Zuur eikenbos met aanplant van Es (Qs+Frax) 
Zuur eikenbos (Qs) 
Zuur beukenbos (Fs) 
 
 
Perceel B99 C (± 8,2 ha) 
 
Biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen (± 0,2 ha): 
Aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen in een Zuur eikenbos 
(Ppmb/Qs) 
 
Biologisch zeer waardevol (± 8 ha): 
Zuur eikenbos (Qs) 
Mozaïek van eiken-berkenbos, zuur eikenbos en door Pijpenstrootje gedomineerde 
heide met struik- of boomopslag  (Qb+Qs+Cmb) 
Loofhoutaanplant met Es in zuur eikenbos (N/Qs+Frax) 
Droge struikheidevegetatie (Cg) 
 
 
Perceel B104 T/2 (± 0,03 ha) 
 
Biologisch minder waardevol (± 0,03 ha) 
Open bebouwing in omgeving met veel natuurlijke begroeiing (Un) 
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Perceel B104 V/2 (± 1,2 ha) 
 
Biologisch minder waardevol (± 0,4 ha) 
Open bebouwing in omgeving met veel natuurlijke begroeiing (Un) 
 
Biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen (± 0,8 ha): 
Aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen in een Zuur eikenbos 
(Ppmb/Qs) 
Zuur eikenbos met aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen 
(Qs+Ppmb) 
 
 
Perceel B104 Y (± 0,01 ha) 
 
Biologisch minder waardevol (± 0,01 ha) 
Open bebouwing in omgeving met veel natuurlijke begroeiing (Un) 
 
 
Perceel B105 B (± 0,7 ha) 
 
Biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen (± 0,7 ha): 
Aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen in een Zuur eikenbos 
(Ppmb/Qs) 
Zuur eikenbos met aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen 
(Qs+Ppmb) 
 
 
Perceel B105 E (± 1,5 ha) 
 
Biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen (± 0,7 ha): 
Aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen in een Zuur eikenbos 
(Ppmb/Qs) 
 
Biologisch zeer waardevol (± 0,8 ha): 
Zuur eikenbos (Qs) 
 
 
Perceel B105 F (± 1,6 ha) 
 
Biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen (± 1,2 ha): 
Aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen in een Zuur eikenbos 
(Ppmb/Qs) 
Zuur eikenbos met aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen 
(Qs+Ppmb) 
 
Biologisch zeer waardevol (± 0,4 ha): 
Zuur eikenbos met aanplant van Grove den (Qs+Pins) 
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    Kaart 2: Biologische Waarderingskaart (1) 
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